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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem informačního systému pro společnost Smart 

Connections s.r.o. Diplomová práce je rozdělena do tří částí, a to do teoretické, analytické  

a návrhové. Cílem práce je analyzovat současný stav informačního systému společnosti, 

identifikovat jeho nedostatky a slabá místa. Na základě čehož bude proveden návrh na 

nový informační sytém. V poslední částí bude věnována pozornost také přínosům a 

ekonomickému zhodnocení nového informačního sytému. 

Abstract 

This diploma thesis is about a proposal of an information system for the company Smart 

Connections s.r.o. The diploma thesis is divided into three parts which are theoretical, 

analytical and proposal part. The aim of this thesis is to analyse current state of the 

company's information system and to identify its drawbacks and weaknesses. Based on 

that a proposal of new information system will be made. The last part will focus on 

benefits and economic evaluation of the new informative system. 
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Úvod 

Možnost vykonat rychlé a správné rozhodnutí na základě dat představuje pro každou 

společnost obrovskou výhodu. Ať už se jedná o jakékoliv rozhodnutí v rámci firmy, vždy 

se její zaměstnanci snaží najít ty nejlepší informace pro jeho vykonání. I v dnešní době 

však není pravidlem, že jsou informace ve společnosti sjednocené a přístupné pro všechny 

zaměstnance. V rámci společnosti se často jedná o několik na sobě nezávislých souborů 

obsahující sice cenné informace, avšak analyzovat z nich přidanou hodnotu je pro 

zaměstnance problémem. Právě proto je funkční informační systém prostředkem, který 

umožňuje společnosti úspěch na trhu či vítězství nad konkurencí. 

Z výše uvedených řádků, již lze vyčíst v jakém stavu se momentálně nachází informační 

systém ve společnosti, kterou se budu v této práci zabývat. Společnost Smart Connections 

s.r.o. je vydavatelstvím B2B titulů jako je Svět průmyslu či Svět zdravotnictví. Společnost 

je rozčleněna na oddělení obchodu, grafiky, financí, redakce a managementu. Od všech 

těchto oddělení se očekává co největší spolupráce, neboť jsou na sobě vzájemně závislé. 

Možnost všech oddělení pracovat s informacemi centralizovaně by představovala pro 

společnost obrovskou výhodu v rámci rozhodování či přerozdělování práce. 

Diplomová práce bude rozdělena do tří částí. Nejprve se zaměřím na vysvětlení několika 

teoretických pojmů týkajících se informací, informačních technologií a použitých analýz. 

V analytické části bude blíže představena společnost Smart Connections s.r.o., 

analyzováno externí a interní prostředí a současná práce s daty. V poslední návrhové části 

se nejprve zaměřím na stanovení požadavků na informační systém, následně pak na jeho 

výběr, návrh uživatelského prostředí a implementací. Návrhová část bude doplněna 

přínosy informačního systému ve společnosti a také ekonomickým zhodnocením.  
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Cíle práce, metody a postupy zpracování 

Cílem této diplomové práce je návrh informačního systému pro společnost Smart 

Connections s.r.o., která je vydavatelem několika B2B titulů. Nový informační systém by 

měl nahradit doposud užívané nástroje pro práci s daty. Zvolený systém by měl především 

zefektivnit a zdokonalit práci s daty, důsledkem čehož si společnost slibuje především 

získání konkurenční výhody na trhu. Systém by měl být také schopný integrace dalších 

aplikačních nástrojů. 

V první části práce bude věnována pozornost teorii, ve které dojde se seznámení se se 

základními pojmy v oblasti informací, informačních systémů a s několika analytickými 

metodami, které budou použity v následující části. 

Analytická část důkladně zkoumá vybranou společnost a prostředí trhu, na kterém se 

nachází. Nejprve dojde k představení organizace a její struktury, následně pak bude 

použita SLEPT analýza a Porterův model konkurenčních sil, díky kterým dojde 

k prozkoumání externího okolí firmy. Další použitou analytickou metodu bude 7S, která 

nám pomůže zhodnotit jednotlivé části společnosti a případně přistoupit k jejich rozvoji. 

Pro prozkoumání oblasti využití informačních systémů ve společnosti bude použita 

metoda HOS 8. Na závěr analytické části bude pro identifikaci silných a slabých stránek 

použita SWOT analýza. 

V návrhové části budou stanoveny požadavky vedení společnosti na informační systém. 

Na základě čehož dojde k výběru a srovnání více informačních systémů, které tyto 

požadavky splňují. Po zvolení informačního systému, který bude ve společnosti 

implementován, dojde k sepsání jeho jednotlivých částí, ve kterých by mělo dojít ke 

zlepšení. Součástí návrhové části bude také síťová analýza a ekonomické zhodnocení celé 

implementace systému. 
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1 Teoretická východiska 

V této části se budu zabývat vysvětlením jednotlivých pojmů, které se vztahují k návrhu 

informačního systému. 

1.1 Informace 

Ačkoliv se tento pojem stal součástí našich životů, jeho definici si může každý člověk 

vysvětlit trochu jinak.  N. Wiener v roce 1948 pojem informace definoval jako: „Obsah 

toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým 

přizpůsobováním.“ nebo také: „Informace je informace, není to ani hmota ani energie. 

žádný materialismus, který toto nepřipouští, nemůže přetrvat dnešek.“ [1, s. 17]. 

V literatuře se můžeme setkat s několika definicí pojmu informace, a to převážně z toho 

důvodu, že každý tvůrce se snažil na tento pojem nahlížet z odlišného úhlu pohledu. 

Zatímco syntaktický pohled je zaměřen na vnitřní sktrukturu informace a souvislost mezi 

znaky, bez ohledu na vztah k příjemci informace. Sémantický pohled je zaměřen na 

samotný obsah informace, avšak také bez ohledu na vztah k příjemci. Posledním 

pohledem je pohled pragmatický, který je na rozdíl od předchozích zaměřen k využití 

v praxi a tedy tak, aby příjemci dával určitý význam. Pragmatický pohled je nejčastěji 

používán právě podnikateli či vrstvou managementu a tedy lidi, pro které jsou informace 

klíčovým prvkem při rozhodování [2]. 

Mezi nejdůležitější faktory informace patří její kvalita, spolehlivost, důvěryhodnost, 

schopnost ji porozumět a v neposlední řadě také její včasná dostupnost. Informace může 

být vyjádřena pomocí čísel, znaků, příkazů, údajů, instrukcí či zpráv [3]. 

1.2 Data 

Při zaměření se na informační technologie jsou data vnímána jako označení pro čísla, 

zvuk, text, obraz či jiné smyslové vjemy, které je možné zaznamenat při zpracování 

počítačem. Díky datům dokážeme vyjádřit určité fakty, atributy nebo odraz dějin a věcí. 

Na základě získaných dat poté dokážeme získat právě cenné informace. 

Při práci s daty rozlišujeme tyto dva typy dat: 
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Strukturovaná data – zaznamenávají převážně fakta, atributy a objekty, důležitým 

znakem je výskyt specifických elementů dat. Data jsou ukládána pomocí relačních 

databázových systémů, kde obvykle dochází k zachování elementu – pole – záznam – 

relace – databáze. Právě díky této struktuře dat lze později pracovat jen s daty, které jsou 

pro naši práci relevantní. 

Nestrukturovaná data – jedná se o data, u kterých nedochází k jejich dalšímu rozlišení 

a jsou tak pouhým proudem za sebou jdoucích dat. Může se jednat například o obrázky, 

textové dokument, videonahrávky či zvuk [4]. 

1.2.1 Databáze 

Data uchováváme v databázích, což jsou velká skladiště faktů, které jsou zpracovány 

takovým způsobem, abychom měli co nejsnazší možnost přeměnit data na potřebné 

informace. Data můžeme v databází následně řadit dle určených atributů jako je například 

jméno, adresa či telefonní číslo. Velmi klíčový je u databáze její návrh, pokud je databáze 

již ze začátku navržena špatně, můžeme očekávat pomalou odezvu našich dotazů nebo i 

znemožnit dostupnost některých dat [5]. 

1.3 Znalosti 

Pojem znalosti můžeme zařadit nad pojmy data a informace. Znalostmi rozumíme jako 

vzájemně se provázané poznatky, které jsme načerpali díky zpracování informací. Právě 

díky kognitivním operacím se znalostmi dokážeme pracovat a například předvídat určité 

kroky, které mohou v budoucnu nastat. 

Znalosti tedy představují nabité poznatky po zpracování informací například z několika 

stovek dokumentů umístěných na internetu. I přesto, že z konečného počtu dokumentů je 

využita jen malá část, přidanou hodnotu představuje možnost v době potřeby uživatele 

mít tato data k dispozici a pomoci mu řešit jeho problémy [4]. 

1.4 Informační systém 

Systém obecně můžeme definovat jako množinu prvků a vazeb, kdy prvky na této úrovni 

vystupují jako nedělitelné a vazby představují jednosměrné či obousměrné vztahy mezi 

nimi. Systém je také definován pomocí vstupních a výstupních vazeb, pomocí kterých 
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získává či předává informace s určitým cílem. Díky definici systému můžeme snáze 

vysvětlit pojem informační systém. Informační systém je tedy uspořádání vztahů mezi 

lidmi, zdroji dat či informací a procesy, které mají za cíl dosáhnout stanovených cílů [6]. 

Využití informačních systémů v dnešní době slouží nejen všem důležitým podnikovým 

funkcím jako jsou finance, personalistika, plánování, prodej a nákup, logistika atd. Dnešní 

informační systémy vstupují i do inovací podnikových procesů, produktů či služeb, stejně 

tak jsou podporou efektivnosti a flexibility podniku [7]. 

1.4.1 Historie informačních systémů 

Historie informačních systémů se odvíjí od vývoje celého odvětví informačních 

technologií. Právě informační systémy ovlivnily růst obchodního i průmyslového odvětví 

více než mnoho jiných inovací. Páteří dnešních informačních systémů se stal internet a 

pomocí několika druhů systému jako jsou ERP, SCM nebo CRM otevírá podnikům 

možnost růstu.  

Již během první světové války se začaly objevovat dnešní obdoby informačních systémů, 

neboť i tehdy byl kladen důraz na co nejvyšší efektivitu výroby. Ve druhé světové válce 

se objevily první praktické počítače nebo také Turingův stroj, který prolomil komunikaci 

německých vojsk. Tehdejší počítače představovaly pro lidstvo sílu, díky které dokázaly 

simulovat náročné systémy či operace a získávat tak v té době velmi cenné informace. 

Vývoj simulací a informačních technologií poté vedl k tomu co známe dnes jako 

informační systémy.  

Počítače se ve firmách začaly objevovat převážně pro možnosti účetnictví, kde se 

předpokládala výhoda v zaznamenávání účetních operací do databází. Z čehož postupem 

vznikl Management Information System (MIS), což znamenalo další vývoj do vyššího 

managementu společnosti. Postupem času došlo k rozvoji informačních systémů v rámci 

všech odvětví ve společnosti. V polovině osmdesátých let se informační systémy staly 

běžnou součástí výrobních společností pro předvídání prodejů, zpracování objednávek či 

distribuci. S následným vývojem internetu a možností napojení se na dodavatele a 

dopravce se informační systémy staly neodmyslitelnou potřebou organizací. Společnosti, 

které na tento trend nebyly v tehdejší době připraveny, byly odsunuty na druhou kolej [8]. 



 18 

1.4.2 Klasifikace informačních systémů 

Jednotlivé úrovně podniku často pracují s jiným druhem informacím než ty další. Avšak 

žádná z těchto úrovní nemůže samostatně poskytovat všechny informace, které jsou 

požadovány managementem společnosti pro její řízení.  

Informační systémy můžeme v rámci podniků klasifikovat do těchto organizačních 

úrovní: 

Provozní úroveň – Na této úrovni dochází k řešení každodenních činností společnosti 

jako je například nákup a prodej, realizace výrobních zakázek či příjem plateb. Můžeme 

zde tedy sledovat například denní tok transakcí napříč společností. S provozní úrovní 

nejčastěji přichází do stylu účetní či další provozní pracovníci. 

Znalostní úroveň – Patří zde klientské aplikace podnikového informačního systému jako 

je například CRM či ERP, dále také kancelářské aplikace a groupware. Na této úrovni 

dochází k podpoře růstu znalostní báze společnosti a řízení toku dokumentů. S těmito 

aplikacemi přichází nejčastěji do styku manažeři a další pracovníci zaměřeni na 

hospodaření organizace. 

Řídící úroveň – Úroveň, která je zaměřená převážně na plnění administrativních 

záležitostí a na podporu rozhodování vrcholového a středního managementu organizace. 

Dochází zde k vytváření takzvaných reportů což jsou souhrnné informace určité oblasti 

podniku.  

Strategická úroveň – Hlavním cílem strategické úrovně je vyhledat očekáváné změny a 

případně na ně včas reagovat. Strategická úroveň je tedy převážně určena pro vrcholový 

management organizace a slouží k identifikaci dlouhodobých trendů v okolí i uvnitř 

společnosti [2]. 
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Obrázek 1 - Klasifikace informačních systémů (Zdroj: [2]) 

Na informační systém můžeme nahlédnout také z pohledu technologického. Zde se jedná 

o soustavu vzájemně na sobě závislých vrstev, pomocí kterých jsou data přetvářena na 

informace, ke kterým se uživatel dotazuje přes určité rozhraní. 

Je třeba si tedy uvědomit, že za informačním systémem vždy stojí určité technologické 

řešení. Jak uvedl v roce 2010 P. Sodomka: „Nedílnou součástí podnikového informačního 

systému je hardwarová a softwarová infrastruktura, která podmiňuje efektivní 

automatizované zpracování dat prostřednictvím softwarových aplikací do 

interpretovatelné a srozumitelné podoby.“ [2, s. 75].  

 
Obrázek 2 - Technologický pohled na informační systém (Zdroj: [2]) 
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1.4.3 Cíle informačního systému 

Každé oddělení organizace klade odlišné požadavky či očekávání funkce informačního 

systému v rámci společnosti. Lidé uvnitř těchto částí organizace bývají ovlivněni jak 

vzděláním a zkušenostmi z praxe, tak i schopností čerpat informace z další zdrojů. V roce 

2010 P. Sodomka ve své publikaci rozdělil posláni informačního sytému do těchto 3 

bodů:  

1. „Podnikový informační systém má být integrující platformou spojující podnikové 

procesy, informační toky a komunikaci vně i uvnitř organizace. Jeho integrační 

role v rámci řetězce je pak základním předpokladem pro generování hodnoty v 

síťové struktuře.“ 

2. „Podnikový informační systém by měl plnit roli nositele standardizace, která 

pozitivně ovlivní zpracování běžné podnikové agendy v rámci podnikových 

procesů, chování uživatelů a změny v jejich pracovních návycích.“ 

3. „Podnikový informační systém, ať už se skládá z jakýkoli komponent a je rozvíjen 

jakýmkoliv způsobem, by měl poskytovat celostní pohled na fungování organizace 

a zabezpečit zpracování informací potřebných k manažerskému rozhodování.“ [2, 

s. 63]. 

1.4.4 Požadavky informačního systému 

Jeden z obecných přístupů rozumí informačnímu systému jako nástroji, který podporuje 

společnost v jejím řízení. Zde se setkáváme s těmito požadavky: 

• Automatizace denní činnosti organizace. 

• Neustále dostupné informace potřebné pro rozhodování. 

• Sjednocené informace pří výstupech informačního systému.  

Další přístup je zaměřen i na další oblasti podniku, které nejsou přímou součástí 

informačního systému. Je zde také kladen důraz na co nejvýhodnější poměr kvality, ceny 

a přidané hodnoty informačního systému. Tento přístup se zaměřuje na tyto požadavky: 

• Řízení organizace či změny v ní. 

• Zobecnění procesů a návyků ve společnosti. 

• Získávání nejlepších praktik od dalších firem či znalců z oboru. 
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• Ucelený pohled na společnost. 

• Podpora rozhodování včetně strategické úrovně. 

• Zaměření na konkurenceschopnost a zvyšování výkonosti podniku (2). 

Zjednodušeně požadavky na informační systém vystihuje T. Bruckner: „Dostupnost, 

včasnost, správnost a důvěryhodnost potřebných funkcí a informací.“ [9, s. 120]. 

1.5 Druhy IS 

Pro rozdělení podnikových informačních systémů bude použit holisticko-procesní 

pohled, který rozděluje informační systémy dle jejich praktického uplatnění v rámci 

organizace. 

 
Obrázek 3 - Druhy informačních systémů (Zdroj: [2]) 

V následující části budou popsány základní druhy podnikových informačních systémů, 

kolem kterých je následně vybudovaná Systémová integrace, která poskytuje prostředky 

pro údržbu informačních systémů, a to na řídící, projektové i strategické úrovni [2]. 

1.5.1 ERP 

Enterprise Resource Planning neboli ve zkratce ERP jsou softwarové aplikace, který mají 

za cíl především sjednocení a automatizaci procesů v rámci společnosti. Zaměřují se také 

na plánování kompletního logistické řetězce, a to již od nákupu, přes sklady, až po výdej 

materiálu, či na řízení obchodních zakázek, vlastní výrobu, účetnictví i řízení lidských 

zdrojů. ERP tedy vstupuje do velké části procesů v rámci organizace. Tento podnikový 
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informační systém však můžeme chápat i jako celek, který společnosti umožňuje sdílet 

data mezi jejími části a zajistit jejich dostupnost v reálném čase [7]. 

EPR můžeme rozdělit do těchto typů: 

All-in-One 

Tento typ podnikového informačního systému ERP je schopný pokrýt veškeré klíčové 

procesy v rámci organizace jako je výroba, logistika, řízení lidských zdrojů nebo 

ekonomika. Jedná se o komplexní řešení, které je dostačujícím pro většinu organizací, 

avšak taková řešení jsou často omezena detailnější funkcionalitou v některých procesech 

či vysokými náklady na případné změny [2]. 

Best-of-Breed 

Jsou ERP systémy zaměřeny pouze na určité odvětví či procesy a nemusí tak nutně 

obsahovat zaměření na všechny klíčové procesy společnosti. Jedná se však o velmi 

detailní zpracování a možnosti funkcionality pro procesy daného odvětví [2]. 

Lite ERP 

Jedná se o jednodušší verzi klasického ERP, která je určena převážně pro malé a středně 

velké podniky. Výhodou však je nižší pořizovací cena a snadnější implementace [2]. 

1.5.2 SCM 

SCM neboli Supply Chain Management je podnikový informační systém sloužící k řízení 

dodavatelských řetězců. Jedná se o soubor procesů a nástrojů, díky kterým může 

společnost optimalizovat řízení a zefektivni provoz všech částí celého dodavatelského 

řetězce včetně ohledu na zákazníka. Díky vzájemnému propojení a sdílení informací 

mohou společnosti mezi sebou lépe plánovat či řídit procesy [7]. 

1.5.3 CRM 

Customer Relationship Management ve zkratce jako CRM se začalo na veřejnosti 

objevovat v době vývoje marketingu po skončení průmyslové revoluce. Jedná se o 

podnikové informační systémy, které se zaměřují na řízení vztahu se zákazníky [10]. 

Tento typ informačního systémů umožňuje podnikům být neustále v kontaktu se svými 

zákazníky, a to například pomocí zasílání pošty, emailů, SMS zpráv či call center. Cílem 
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veškeré komunikace je udržovat a zlepšovat vztahy se zákazníkem společnosti. Dále je 

také kladen důraz na sjednocení komunikace a informací o zákazníkovi v rámci podniku 

[7]. 

Součástí podnikového informačního systému CRM jsou čtyři druhy řízení vztahu se 

zákazníky, které mohou fungovat i samostatně a to: 

Aktivní 

Jedná se o základní druh řízení CRM, který je tvořen centralizovanou databází kontaktů 

firemních zákazníků. Tato databáze je také důležitou částí k automatizaci procesů [7]. 

Operativní 

Operativní řízení je podporou podnikových procesů zahrnující služby zákazníkovi, prodej 

i marketing. Každá komunikace se zákazníkem je vkládána do historie kontaktů, díky 

čemuž může pracovník oddělení získávat velmi cenné údaje o zákazníkovi [7]. 

Kooperační 

Jedná se o přímou komunikaci se zákazníkem, jehož součástí je využití několika typů 

komunikačních kanálů jako je internet, telefon či automatizované hlasové odpovědi. Cíle 

kooperačního řízení mohou znamenat zlepšení poskytovaných služeb a zároveň snížení 

nákladů společnosti, právě díky možnosti automatizace [7].  

Analytické 

Analytické řízení se zaměřuje na zapracovávání získaných dat o zákazníkovi. Výstupem 

těchto analýz je například efektivní návrh a následná realizace marketingových kampaní 

či znalost zákaznického chování, která může sloužit jako podpora při rozhodování [7]. 

1.5.4 MIS 

Management Information Systems ve zkratce MIS jsou manažerské informační systémy 

poskytující sumarizovaná a agregovaná data za určitý časový interval. MIS získávají data 

z účetních či ekonomických systémů a jsou určeny převážně pro taktické řízení 

organizace. Tyto systémy jsou také často označovány jako „Manažérská nadstavba“ [11]. 
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1.6 Implementace informačního systému 

Ve fázi implementace informačního systému je cílem umožnit přístup k systému jeho 

předem stanoveným oprávněným uživatelům. Jedná se o velmi složitý úkol a každá 

společnost na implementaci může zareagovat jinak. Pokud však chceme snížit rizika 

neúspěšnosti implementace, je vhodné nepodcenit následující fáze: 

• migrační plán – Jedná se o dokument, který přesně popisuje veškeré kroky při 

implementaci informačního systému do jeho provozu. Dokumentace může 

obsahovat i tzv. návratové scénáře, které popisují postupy pro návrat 

k předešlému řešení a přípravy pro nové bezchybné zavedení. 

• pilotní režim – Při implementaci dochází často ke spuštění pilotního režimu, kdy 

je informační systém spuštěn pouze pro určité oddělení společnosti. Součástí 

pilotního režimu je testování funkcí a ověření výkonnosti systému. 

• postup převzetí – Konečná implementace je uživatelem hodnocena na základě 

použití v provozu. Cílem přechodu z projektové fáze do liniové fáze je zajistit 

efektivní provoz a dlouhodobou možnost rozvoje informačního systému. Součástí 

této fáze může být například seznam zaznamenaných chyb, postupy o zálohování 

či převzetí zdrojového kódu [12]. 

Jako součást implementace informačního systému je nutné zvolit vhodnou strategii 

postupu, ať už se jedná o zavedení nové části systému nebo o nahrazení toho 

předcházejícího. Každá z níže uvedených strategií má své plusy i mínusy a může 

představovat určitá rizika [11]. 

1.6.1 Souběžná strategie 

Úmyslem souběžné strategie je provoz nového i starého informačního systému současně, 

a to na předem stanovenou dobu. V rámci tohoto intervalu dojde k otestování nového 

informačního systému či k zaškolení uživatelů. Jakmile jsou všechny cíle dosaženy, dojde 

k plynulému přechodu do nového prostředí a provoz původního informačního sytému je 

ukončen [11]. 
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Obrázek 4 - Znázornění souběžné strategie (Zdroj: Vlastní zpracování dle [11]) 

1.6.2 Pilotní strategie 

Strategie, při které je informační systém nejprve zaveden pouze v určité části či oddělení 

společnosti. Zatímco zbytek společnosti používá starý informační systém, určená 

oddělení testují nový systém v provozu. Jakmile je provoz řádně odzkoušen, dochází 

k implementaci systému pro celou společnost. Jedná se však o náročnou strategie 

z hlediska kompatibility dat mezi odvětvími firmy [11]. 

 
Obrázek 5 - Znázornění pilotní strategie (Zdroj: Vlastní zpracování dle [11]) 

1.6.3 Postupná strategie 

Pokud se chystáme do společnosti implementovat velmi rozsáhlé systémy, je postupná 

strategie ideální varianta. V průběhu této strategie dochází k postupnému odebírání 

původních částí systému a nahrazení ji těmi novými. I přesto, že strategie je velmi 

bezpečná, pro některé podniky může být doba implementace časové velmi náročná [11]. 

 
Obrázek 6 - Znázornění postupné strategie (Zdroj: Vlastní zpracování dle [11]) 
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1.6.4 Nárazová strategie 

Nárazová strategie je velmi účinná a zabere společnosti minimálně času, avšak v určitých 

případech může být poněkud riskantní. V rámci této strategie dochází ze dne na den 

k ukončení starého informačního systému a přechodu do nového [11]. 

 
Obrázek 7 - Znázornění nárazové strategie (Zdroj: Vlastní zpracování dle [11]) 

1.7 Životní cyklus 

Vytvoření informačního systému je velmi složitý a náročný proces, je tedy nutné rozdělit 

celkový projekt na několik částí, které jsou srozumitelné jak pro projektanta, tak i pro 

uživatele. V následující fázi budou popsány jednotlivé části životního cyklu informačního 

systému, které jsou na sobě vzájemně závislé [13]. 

1.7.1 Zpracování analýz a volba rozhodnutí 

Nejprve je nutné identifikovat potřebu nového systému, požadavky uživatelů či priority 

a cíle, které organizace od nového systému očekává dosáhnout. Součástí by měl být také 

rozbor všech dopadů na organizaci, které povedou k zavedení informačního systému. 

Dochází také k hluboké analýze současného stavu informačního systému společnosti. 

V rámci analýzy se hledají jeho nedostatky a prostory pro zlepšení, které jsou následně 

konfrontovány s potřebami uživatelů. 

Organizace by měla také pečlivě zvážit stav, ve kterém se právě nachází. Nemá například 

smysl uvažovat nad implementací informačního systému, pokud se organizace nachází 

ve fázi čekání na sloučení s jinou společností nebo naopak společnost není úspěšná na 

svém trhu. 

Mezi důležité body první fáze je však uvědomění si, že svět informačních technologii 

roste kupředu téměř každým dnem, což je často prezentováno stále se měnícími se 

očekáváními od informačního systému.  

Implementace informačního systému je velmi složitý proces, který se může v průběhu 

jeho příprav stát velmi nevyzpytatelným [2; 14]. 



 27 

1.7.2 Výběr informačního systému 

V této fází dohází k výběru informačního systému, který bude v rámci společnosti 

implementován. Cílem je najít to nejvhodnější řešení, které společnost nemusí následně 

upravovat pro její potřeby. Případné úpravy již hotových systémů jsou finančně nákladné 

a také může docházet k časovým prodlevám. 

Součástí této fáze je i najít vhodného implementačního partnera, který organizaci pomůže 

se zavedením takto náročné změny ve společnosti. Stejně tak se společnost může obrátit 

na různé poradenské společnosti, a to také v případě výběru vhodného informačního 

systému. 

Klíčovou roli v této fázi může hrát výběrové řízení, které vypíše společnost s cílem získat 

nabídky jednotlivých dodavatelů. Kvalitním zdrojem informací pro výběr dodavatele jsou 

také reference v oboru či osobní kontakty managementu. Samozřejmostí je posouzení 

funkcionality, ceny či kvality servisních služeb. 

Pro získání co největší objektivity při výběru mezi dodavateli je vhodné důkladně 

zpracovat zadávací dokumenty, které popisují požadavky společnosti [2]. 

1.7.3 Uzavření smluvního vztahu 

Uzavření smluvního vztahu s dodavateli či partnery je kritickým místem celého životního 

cyklu, i přesto se však jedná o jednu z nejvíce podceňovaných fází. Dochází zde 

k podpisům několika dokumentů týkajících se licencí, servisní podpory či postupů 

implementace. Důraz by měl být kladem především na smluvní dohodu plnění obou stran, 

specifikace ceny za objednané produkty či služby a stanovení případných sankcí [2]. 

1.7.4 Implementace řešení 

V této části dochází k implementaci navrženého informačního systému. Součástí 

implementace je testování, instalace softwaru, dokončení dokumentace a školení 

zaměstnanců. Posledním krokem je pak spuštění zkušebního provozu a zahájení běžného 

provozu. 

V rámci této fáze jsou také prováděny různé úpravy funkcionality objednaných řešení tak, 

aby co nejvíce odpovídala požadavkům společnosti. Důležitým faktorem je pak 
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dodržování časových harmonogramů prací, plánů investic a organizace pracovních týmů 

[2; 14]. 

1.7.5 Užívání a údržba systému 

Další fází životního cyklu je užívání a údržba informačního systému. Informační systém 

se dostává do ostrého provozu, ve kterém se pozorují očekáváné přínosy. V této části 

může také docházet k případným úpravám v důsledků změn v okolí, odstraňování 

objevených závad a zlepšování již zavedených funkcí. 

Klíčovým aspektem pro informační systém je především jeho správná funkčnost. Proto 

je tedy důležitým prvkem jeho správa a údržba. Jelikož každý výpadek systému může 

vést k velmi negativním dopadům na chod podniku, je velmi důležité mít sjednané 

podmínky s dodavatelem pomocí servisní smlouvy [2; 14]. 

1.7.6 Rozvoj a ukončení provozu 

Během této fáze mohou být do informačního systému přidány nové aplikace, které mají 

za cíl zlepšit nástroje pro klíčové procesy tak, aby bylo dosažené větších přínosů pro 

společnost.  

Rozvoj informačního systému může být prováděn vertikálně s orientací na analytickou 

funkcionalitu nebo horizontálně se zaměřením na řízení lidských vztahů či dodavatelský 

řetězec. Cílem společnosti je také naslouchat zaměstnancům a případně přidat jimi 

požadované funkce. U velkých organizací, ve kterých implementace informačních 

systémů trvá běžné déle než rok, se může stát, že již během rozpracovaného projektu 

dochází k přidávání nových funkcí a inovací. Pokud se společnost dostane do bodu, kdy 

se ji investice do původního systému přestává vyplácet, je vhodné ukončit provoz 

systému a vrátit se k prvnímu bodu tohoto cyklu [2]. 

1.8 Výdaje na IS 

K tomu, abychom dokázali efektivně řídit informační systém, nám nestačí hledat jen jeho 

přínos pro společnost, je nutné znát i obnos peněž, který za informační systém vydáváme. 

Často však nedává smysl vyjadřovat výdaje na informační systém v absolutních číslech, 

neboť nám nedokáží přesně určit, co nám tato čísla říkají. K důkladnému posouzení 

potřebujeme znát další okolnosti jako je například velikost podniku či jeho charakter. 
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Z toho důvodu má smysl se zabývat poměrovými ukazateli jako jsou například roční 

výdaje na IS jako procentu ročního obratu či příjmů organizace.  

Výdaje na informační systém můžeme klasifikovat dle tří hledisek, které můžeme mezi 

sebou dle potřeby kombinovat a to na: 

• Časové hledisko, 

• Druhové hledisko, 

• Aplikační hledisko [15]. 

1.8.1 Outsourcing 

U tohoto pojmů se setkáváme s několika definicemi či překlady. V jednoduchosti se jedná 

o dodávku služeb, ke kterým dochází opakovaně a trvale za smluvený poplatek. Nejedná 

se tedy o dodávku informačního systému, který je společnosti dodán jednorázově. Při 

outsourcingu dochází k setkání nabídky poskytovatele a poptávky zákazníka po určité 

službě. 

Právě díky možnostem outsourcingu získává zákazník informační systémy na vysoké 

úrovni, které mu mohou pomoci s optimalizací podnikových procesů. Dochází také 

k uvolnění podnikových zdrojů a možnosti jejich další investice. Z poskytovatele 

outsourcingu se pro společnost často stává strategický partner, který může společnosti 

pomoci vybudovat konkurenční výhodu.  

Od outsourcingu se také očekává snížení provozních a investičních výdajů, snížení rizik 

a získání větší kontroly nad dalšími výdaji na informační systém. 

V outsourcingu rozlišujeme dva druhy výdajů: 

• Transakční výdaje – Výdaje vycházející z řízení vztahů s poskytovatelem jako 

jsou například výdaje na uzavření smluv nebo výdaje na komunikaci. 

• Platby za služby – Může se jednat o fixní pravidelné výdaje nebo také o výdaje 

v závislosti na počtu zpracovaných dat [15]. 
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1.9 Význam člověka v IS 

Mnohdy je veškerá pozornost při implementaci informačních systémů směřována 

především na to, aby byla investice co nejvíce efektivní. To znamená, aby společnost 

dosáhla stanovených cílů s co nejnižšími výdaji na informační systém. Zapomíná se však 

na jeden nejdůležitější faktor efektivity implementace, což jsou lidé. Lidé jsou zdrojem, 

který musíme v průběhu implementace být schopni řídit, což znamená plánovat, 

organizovat, motivovat, kontrolovat či vzdělávat je. Pokud se tak neděje, lidé se v rámci 

společnosti stanou nejslabším článkem a k čemu jsou podniku pak ty nejmodernější 

technologie, když je lidé nedokáží používat. Je tedy důležité si uvědomit tento fakt a 

s lidmi v průběhu implementace pracovat [15]. 

1.10 Webové informační systémy 

Webové informační systémy jsou stále populárnějším pojmem v řadě odvětví. Můžeme 

se s nimi setkat v bankovnictví, školství či veřejné správě a stávají se tak i součástí běžné 

firemní praxe. Na vývoj těchto informačních systémů je však nutné v několika základních 

aspektech pohlížet jinak, než tomu je u klasických softwarových informačních systémů.  

Webové informační systémy můžeme rozdělit do následujících kategorii: 

Intranetové aplikace – Informační systémy známé pod pojmem „intranet“ slouží 

především pro vnitřní potřeby společnosti. Jedná se například o sdílení informací či sady 

nástrojů a aplikací. 

Webové aplikace – Do této skupiny patří informační systémy obstarávající komunikaci 

společnosti mimo její rozsah. Webové aplikace se využívají převážně pro marketingové 

účely. 

Elektronické obchodování – Neustále se rozvíjející kanál pro možnost odbytu produktů 

společnosti. Některé organizace však stále považují elektronické obchodování jako pouhý 

doplněk jejich prodeje zboží či služeb [16]. 

1.11 Bezpečnost informačního systému 

Klíčovou částí informačního systému je zajistit jeho bezpečnost. Jedná se o oblast, které 

bychom měli věnovat opravdu vysokou pozornost. Ačkoliv hardware či software můžeme 
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v rámci společnosti nahradit novým, zničení nebo zneužití dat budeme napravovat velmi 

složitě a v určitých případech taková událost může vést společnost k ohrožení její 

existence.  

Na informační systém často bývá nahlíženo jen zvenčí. Snažíme se ho chránit před viry, 

útoky zahlcující servery nebo před přírodními katastrofami. Mnohdy se však zapomíná 

na riziko, které je zároveň dle statistik tím nejpravděpodobnějším, a to útok zevnitř 

společnosti. Právě největším rizikem pro bezpečnost informačního systému jsou její 

vlastní zaměstnanci, před kterými se lze chránit nejsložitěji [11]. 

Studie bezpečnosti 

Při postupu zabezpečení informačního systému je nejprve nutné zpracovat studii 

bezpečnosti. Jedná se o dokumentaci, ve které je stanoven základní směr bezpečnosti, 

kterým se bude dále ubírat a také analýzy současného stavu. Součástí těchto analýz je i 

analýza rizik, při které se dochází k odhadu pravděpodobnosti vzniku incidentu a zjištění 

případných dopadů na organizaci [11]. 

Bezpečnostní politika organizace 

Po zpracování studie bezpečnosti můžeme začít s vytvářením bezpečnostní politiky. 

Bezpečnostní politika je tedy souhrnem principů a východisek z případných 

bezpečnostních událostí. Jsou v ni také obsaženy výchozí informace nutné pro návrh 

směrnic, standardů, procedur či opatření. Díky obsahu informací uvnitř bezpečnostní 

politiky bychom měli znát odpovědi na otázky jako například: Co je objektem pro 

zabezpečení, kdo je zodpovědný, kdy budou opatření efektivní či jak bude bezpečnost 

vynucena [11]. 

Bezpečnostní projekt 

Východiskem výše uvedené studie bezpečnosti a bezpečnostní politiky, je pak 

bezpečnostní projekt, který obsahuje i požadavky managementu bezpečnosti či vedoucích 

pracovníků. Celkový bezpečnostní projekt vede k snížení rizik, a to pomocí vytvoření 

norem, směrnic, postupů a technických opatření. Jelikož se jedná o složitý a 

specializovaný proces, společnosti najímají pro zpracování bezpečnostních projektů 

externí specialisty či konzultanty [11]. 
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V případě dodržení výše uvedených politik, pak společnost při vzniku bezpečnostního 

incidentu má stanovené postupy, jak se zachovat a jak co nejrychleji nahradit či opravit 

způsobenou škodu tak, aby bylo co nejrychleji vše navráceno do provozu. Opakem jsou 

společnosti bez interních politik, které v případě takových událostí začnou pouze 

zmatkovat a způsobí ještě více škody. 

Je tedy nutné si uvědomit, že bezpečnost není produktem, který si můžeme koupit a 

funguje samostatně. Bezpečnost je v organizaci nikdy nekončícím procesem, který je 

nutné sledovat, dodržovat a inovovat. Za úroveň zabezpečení musí být také vždy někdo 

zodpovědný. V rámci organizace je pak nutné najít rovnovážný stav mezi bezpečností a 

provozem tak, aby bezpečnost neomezovala denní chod společnosti. Celkově se jedná o 

velmi nákladné procesy, avšak škody způsobené případnými incidenty mohou být daleko 

vyšší. 

Bezpečnost informačního systému můžeme rozdělit na několik prvků: 

• Fyzické zabezpečení – Jedná se o nástroje, díky kterým dochází k zabezpečení 

technologií v rámci organizace. Může jít například o kamerový systém, mříže 

v oknech nebo alarm. 

• Záložní zdroje energie – Vybavení, které je schopné udržet servery či počítače 

v činnosti i v době několikaminutového výpadku energie. 

• Přístupová práva – Jednotliví uživatelé informačního systému mohou mít 

v rámci něj odlišné oprávnění a možnosti. Jedná se také o správu hesel, přístupů 

či určité možnosti kontroly. 

• Firewall – Může se jednat o hardwarové nebo softwarové zařízení, které má za 

cíl zabránit neoprávněnému přístupu do interní sítě organizace. 

• Antiviry – Nezbytná součást každého počítače je kvalitní antivir. Právě pomocí 

počítačových virů dochází k nejvíce útokům na informační systémy [11]. 

1.11.1 GDPR 

General Data Protection Regulation neboli ve zkratce GDPR je obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů s cílem zvýšit ochranu osobních údajů občanů. Toto nařízení je zaváděno 

legislativou evropské unie a vstoupí v platnost 25. 5. 2018. Do GDPR jsou zahrnuty 

veškeré společnosti, instituce, online služby či jednotlivci, kteří určitým způsobem 
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zpracovávají osobní údaje uživatelů. V případě nedodržení těchto nařízení jsou v rámci 

GDPR zavedeny obrovské pokuty, které by mohli mít za následek i krach společnosti. 

Některé větší organizace si budou muset také najít nezávislou osobu, která je v rámci 

tohoto pojmenována jako Data Protection Officer (DPO), s úkolem plnění kontroly a 

dohledu nad zpracováním a bezpečím dat [17]. 

1.12 Analytické metody 

V následující části budou vysvětleny jednotlivé analytické metody sloužící ke zjištění 

vnějšího i vnitřního stavu, v jakém se společnost právě nachází. Tyto metody budou 

v další části této práce také použity pro analýzu vybrané společnosti. 

1.12.1 SLEPT analýza 

Díky SLEPT analýze dokážeme prozkoumat a definovat vnější faktory prostředí trhu, na 

kterém se zkoumaná společnost nachází. Zkoumané faktory mohou mít na organizaci 

přímý dopad a pomocí nich tak může docházet k jejímu ovlivnění. 

SLEPT analýza je rozdělena do následujících oblastí: 

• Sociální oblast – dostupnost pracovní síly, demografické ukazatele atd. 

• Legislativní oblast – zákonné normy, činnost soudů atd. 

• Ekonomická oblast – úroková míra, míra inflace, ekonomické ukazatele atd. 

• Politická oblast – stabilita vlády, postoj politiky k podnikání atd. 

• Technologická oblast – trendy, nové vynálezy a objevy v technologiích atd. [18]. 

1.12.2 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Porterova analýza je jednoduchým, avšak velmi schopným nástrojem pro porozumění 

konkurenceschopnosti v prostředí, ve kterém se společnost nachází. Mimo jiné tato 

analýza dopomáhá zvolit vhodnou strategii organizace tak, aby byla na svém trhu 

úspěšná. Právě díky rozpoznání vlastních sil společnosti v daném prostředí, může 

společnost dosáhnout ziskovosti a vybudovat si silnou pozici na trhu či naopak vyhnout 

se krokům, které by vedly k oslabení. 
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Analýza byla vytvořena profesorem Harvardské univerzity Michaelem Porterem s cílem 

co nejlépe analyzovat prostředí ve kterém se společnost nachází. Autor rozdělil tento 

nástroj na pět konkurenčních sil: 

• Rivalita konkurence – Cílem je identifikovat konkurenty, kteří se nachází ve 

stejném odvětví jako je naše společnost. Zajímá nás převážně o koho se jedná, 

jakou konkurenční výhodou disponují a srovnání konkurenčních služeb či 

produktů s těmi našimi. Na základě těchto informací může společnost následně 

zvolit vhodnou strategii. Pokud se například jedná o odvětví s mnoha konkurenty, 

může společnost pro úspěch razantně snížit cenu svých služeb. 

• Síla dodavatelů – Definuje sílu vyjednávající pozice dodavatelů, pokud například 

chtějí zvýšit cenu za dodávaný materiál. Měli bychom znát další možné 

dodavatele na našem trhu a také jak vysoké náklady by byly nutné při přechodu k 

dodavateli jinému. V tomto odvětví však platí, čím více dodavatelských nabídek 

máme, tím nižší jsou náklady na případnou změnu. Opakem je pak méně 

dodavatelů například velmi unikátního produktu, kdy jsme nuceni spoléhat na 

našeho dodavatele a představuje pro nás velmi důležitého partnera v našem 

podnikání. 

• Síla kupujících – Zde bychom měli znát především sílu kupujících při nastavení 

ceny našeho produktu či služby. Jak vysoké náklady pro kupujícího představuje 

změna našich služeb za služby konkurence nebo také kolik kupujících máme a jak 

vysoké jsou jejich nákupy. Měli bychom také znát, zda má kupující tak silnou 

pozici, aby nám mohl diktovat určité podmínky při nákupu služeb či produktu. 

Zde platí čím méně máme zákazníků, tím větší mají nad námi moc, naopak více 

zákazníků představuje pro společnost větší svobodu. 

• Hrozba substitutů – Možnost zákazníků nahradit naše služby nebo produkty 

jinou společností. Čím je substituce pro zákazníky snazší a levnější, tím vyšší je 

pravděpodobnost, že k ní může dojít a je tak ohrožena naše pozice na trhu. Jako 

příklad si můžeme uvést dodávání softwaru automatizující určité procesy, pokud 

je však software příliš nákladný, může se společnost rozhodnout provádět činnost 

manuálně nebo ji outsourcovat. 

• Hrozba vzniku nové konkurence – Naše pozice může být ohrožena vstupem 

nové konkurence do našeho odvětví. Měli bychom tak vědět, jak složitý je vstup 
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nové společnosti na náš trh, jak vysoké náklady jsou v takovém případě potřeba a 

jakým způsobem je trh regulován. Jestliže jedinou překážkou při vstupu na trh 

jsou poměrně nízké náklady či snadno dostupné technologie, je zde větší šance 

výskytu nové konkurence a možnost tak oslabit naši pozici. Naopak 

komplikovaný vstup na trh například díky licencím či různým certifikacím, 

upevňuje naši pozici na trhu a dává nám větší sílu [19].  

 
Obrázek 8 - Porterův model pěti konkurenčních sil (Zdroj: Vlastní zpracování dle [19]) 

1.12.3 Model 7S 

Model, který byl poprvé použit zaměstnanci společnosti McKinsey v minulém století. 

Jedná se o analytickou metodu, díky které dokážeme zhodnotit jednotlivé důležité části 

společnosti a na základě toho přistoupit k případnému rozvoji. Tento model se používá 

při strategickém rozhodování organizace, strategickém auditu nebo při řízení změn. 

Součástí této analytické metody je kladení si otázek, na které se následně management 

společnosti snaží najít odpovědi s cílem vyřešit možné vývoje společnosti [20].  

Autoři rozdělili tento model do následujících sedmi bodů: 
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1. Spolupracovníci – Jedná se o zaměstnance společnosti, kteří se podílejí na 

správném chodu společnosti a mají výrazný vliv na úspěšný rozvoj společnosti. 

2. Strategie – V rámci tohoto bodu dochází ke plánovaní cílů organizace, které 

povedou k jejímu rozvoji. K jednotlivým cílům se následně přistupuje dle priorit 

a můžeme díky nim také rozpoznat cestu, kterou se společnost bude dále ubírat. 

3. Sdílené hodnoty – Jedná se o vizi, poslání či etiku společnosti. Podniková kultura 

má velký vliv na přijímání změn v rámci společnosti. 

4. Schopnosti – Tento bod obsahuje dovednosti, návyky či znalosti zaměstnanců 

organizace. 

5. Styl – Bod popisující, jakým způsobem například jednají nadřízení se svými 

zaměstnanci. Může se jednat o druh komunikace společnosti se svými zákazníky. 

6. Struktura – Struktura zaznamenává organizační schéma společnosti. Popisuje, 

na jaké oddělení je firma rozdělena a poodkrývá vnitřní mechanismus řízení. 

7. Systémy – Systémy zahrnují manažerské techniky či postupy, díky kterým 

posuzují schopnosti či zkušenosti zaměstnanců na jednotlivých odděleních. Patří 

sem také informační systémy a technologie využívány v rámci organizace [20; 

21]. 

 
Obrázek 9 - Grafické znázornění modelu 7S (Zdroj: [21]) 

1.12.4 HOS 8 

První analytickou metodou je metoda HOS 8, která se používá převážně v oblasti 

informačních systémů. Cílem této metody je prozkoumat stav osmi klíčových oblastí 
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informačního systému organizace a následně zjistit na jaké vzájemné úrovni se tyto 

oblasti v daný moment nacházejí. Pokud dochází v některých klíčových oblastech 

k nevyvážení jejich hodnoty, stává se celý systém neefektivní, protože náklady jsou 

v takovém případě vyšší než u systému vyváženého. Dále pak oblasti, které jsou málo 

efektivní snižují úroveň efektivity systému jako celku [22]. 

Mezi klíčové oblasti metody HOS 8 patří: 

Hardware 

Hardware je vše, na co si můžeme v oblasti informačních technologií sáhnout. Jedná se 

tedy například o procesor, disky počítače, monitor či klávesnici a myš. V rámci této 

oblasti je tedy zkoumáno vybavení společnosti informačními technologiemi [22; 23]. 

Software 

Softwarem můžeme označit nehmotné prvky informačních technologií. Software nám 

umožňuje práci s našim hardwarem. Jedná se tedy o prvky, které v počítači běží a my 

vidíme jejich okna či ovládací prvky na monitoru. Software můžeme rozdělit na 

systémový, který obstarává chod celého zařízení a aplikační, což jsou nástroje, se kterými 

koncový uživatel pracuje. Jako součást HOS 8 analýzy je potřeba prozkoumat právě 

programové vybavení organizace a zjistit jeho funkce či snadnost užívání [22; 23]. 

Orgware 

Další klíčovou oblastí této analýzy je orgware. Orgware jsou informační dokumenty 

obsahující provozní a bezpečnostní pravidla nebo také doporučené pracovní postupy 

sloužící pro optimální provoz informačního systému společnosti [22]. 

Peopleware 

Tato oblast je zaměřena na analýzu samotných uživatelů informačního systému. Oblast 

peopleware zkoumá zejména chování zaměstnanců přicházejících do styku 

s informačním systémem, a to z hlediska jejich povinností vůči němu [22]. 

Dataware 

Oblast zabývající se daty, které jsou uloženy v databázích a následně zpracovány 

informačním systémem. Tato oblast zkoumá data především z hlediska dostupnosti, 

správy a bezpečnosti. U metody HOS 8 hodnotíme především to, jakým způsobem jsou 
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data koncovými uživateli informačního systému užívána a spravovaná. Množství dat či 

jejich přesnost nejsou v rámci této metody hodnoceny [24]. 

Management 

V oblasti managementu dochází ke sledování řízení informačního systému ve vztahu 

s informační strategii organizace. Oblast monitoruje, zda jsou dodržována stanovená 

pravidla a také jakým způsobem koncový uživatel informační systém používá [22].  

Zákazníci 

Zákaznická oblast informačního systému se zaměřuje na zákazníky společnosti, což 

mohou být například uživatelé systému v případě elektronického obchodu či skutečný 

zákazník společnosti. Do této oblasti patří také systém pro podporu spokojenosti 

zákazníku a podobně. Zákazníkem může být také považován kterýkoliv zaměstnanec 

organizace, který využívá informační systém k získání určitého výstupu pro svoji práci 

[22]. 

Dodavatelé 

Do oblasti dodavatelé jsou zahrnuti ti, kteří zajišťují provoz informačního systému 

v rámci organizace. Nikoliv pak ti, které informační systém pro společnosti vytvořili či 

pouze dodali. V případě, že jde o informační systém, který je poskytován jinou 

společností, můžeme pojem dodavatel chápat obvyklým způsobem. Pokud je však provoz 

systému zajištěn vlastními zaměstnanci, pak je nutné chápat tyto pracovníky jako 

dodavatele informačního systému [22]. 

V rámci analýzy HOS 8 následně hodnotíme úroveň jednotlivých oblastí, a to pomocí 

čtyřbodové škály uvedené v následující tabulce: 
Tabulka 1 - Hodnocení oblastí HOS 8 (Zdroj: Vlastní zpracování dle [22]) 

Úroveň Hodnocení 

1 Špatná 

2 Spíše špatná 

3 Spíše dobrá 

4 Dobrá 
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Na základě přiřazení hodnot k jednotlivým oblastem hodnotíme stav informačního 

systému jako vyvážený či nevyvážený. Hodnocení provádíme pomocí kontrolních otázek 

a celé jej pak přeneseme do grafického znázornění. 

Vyvážený systém 

Jako vyvážený informační systém považujeme takový, který má u všech oblastí stejnou 

hodnotu nebo se odlišuje maximálně o hodnotu 1, a to nejvíce ve třech případech. Pokud 

je náš informační systém vyvážený, jedná se o systém s optimálním poměrem účinnosti 

při poměru přínosů a nákladů [22]. 

Nevyvážený systém 

Nevyvážený systém je takový, který nesplňuje podmínky systému vyváženého. Je třeba 

si uvědomit, že i pokud budeme mít většinu oblastí informačního systému na té nejvyšší 

úrovni a pouze některé na úrovni velmi špatné, je výsledné fungování systému 

determinováno těmi nejslabšími články [22]. 

V grafickém znázornění metody HOS 8 následně rozlišujeme tři zachycené úrovně, a to 

celkovou úroveň, doporučený stav a oblasti pro zlepšení. 

 
Obrázek 10 - Grafické znázornění HOS 8 (Zdroj: [22]) 

Na základě ohodnocení celého informačního systému může společnost zvolit strategii pro 

jeho zlepšení. V rámci HOS 8 jsou strategie rozděleny na: 
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Strategie útlumu 

Strategie útlumu nastává, pokud je některá z oblastí na vyšší úrovni, než je doporučená 

hodnota. V takovém případě je nejlepší do dané oblasti již více neinvestovat a nezlepšovat 

ji. Případně lze uvažovat i o celkové likvidaci systému v případě, že jeho úroveň je nízká 

a není již pro firmu důležitý [22]. 

Strategie udržení stavu 

Pokud se systém nachází ve vyváženém a doporučeném stavu, je vhodné aplikovat 

strategii udržení. Což pro společnost znamená nižší finanční náklady a úsilí po dobu, než 

bude opět nutné informační systém rozvíjet a inovovat. 

Strategie rozvoje 

Nachází-li se informační systém v nevyváženém rozpoložení a nedosahuje tak 

doporučené úrovně, je nutné aplikovat strategii rozvoje. Nemusí se však ihned jednat o 

vysoké finanční náklady, některé oblasti nemusí být pro společnost příliš finančně 

nákladné, avšak pro jejich zlepšení je nutné jim věnovat čas [22]. 

1.12.5 SWOT analýza 

Metoda, při které zkoumáme objekt jak z vnějšího, tak z vnitřního prostředí. Hlavním 

úkolem SWOT analýzy je definovat silné a slabé stránky objektu. Při tvorbě analýzy se 

doporučuje nejprve rozdělit na část zaměřenou na vnější prostředí, a to na OT – 

příležitosti (Oportunities) a hrozby (Threats). Poté je provedena analýza z vnitřního 

prostředí, kde zkoumáme SW – silné (Strengths) a slabé stránky (Weaknesses) [25]. 

Příležitosti (Oportunities) 

Příležitosti vycházejí z vnějšího prostředí společnosti. Příležitosti můžeme nalézt 

například při pohledu na silné stránky společnosti a odvodit tak prostor pro růst. Stejným 

způsobem můžeme nahlédnout na slabé stránky a snažit se je eliminovat pomocí 

vhodných příležitostí. Příležitostmi mohou být například nové technologie, dotace, nové 

tržní segmenty a spolupráce [26]. 

Hrozby (Threats) 

Hrozby jsou oblastí, ve které dochází k identifikaci rizik působících na společnost. Rizika 

je nutné společností řídit, předcházet, monitorovat a definovat případné scénáře. Pouze 
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systematickým řízením dokážeme předcházet případným potížím. Hrozbami pro 

společnost může být například nutnost zisku certifikací při vstupu na trh, kurzy měn či 

konkurence [26]. 

Silné stránky (Strengths) 

Pro úspěch společnosti na trhu je nutné znát vlastní vnitřní silné stránky. Silné stránky 

můžeme zvážit jak z vnitřního, tak z vnějšího pohledu. Pro jejich identifikaci můžeme 

zjistiti vnímání společnosti zaměstnanci, zákazníky či konkurencí. Mezi silné stránky 

může patřit například technologické know-how, zavedenost produktu, dobré vztahy 

s partnery či s vlastními zákazníky [26]. 

Slabé stránky (Weaknesses) 

V této oblasti dochází k vyhledání vnitřních slabých stránek společnosti. Cílem je 

identifikovat v jakém odvětví společnost zaostává či jiné společnosti si vedou lépe. Je 

vhodné na společnost nahlédnout jak z pohledu zákazníků, tak z pohledu vlastních 

zaměstnanců a být přitom co nejvíce kritičtí. Jako příklad slabých stránek můžeme uvést 

špatnou vnitřní komunikaci, zkušenosti zaměstnanců či špatný marketing [26]. 

 
Obrázek 11 - Znázornění SWOT analýzy (Zdroj: Vlastní zpracování dle [26]) 

1.12.6 Analýza MoSCoW 

Analýza MoSCoW se používá pro stanovení důležitosti jednotlivých požadavků pro 

výsledný produkt. Požadavky jsou pomocí jednoduchých otázek rozděleny do čtyř 

kategorií, které definují jejich prioritu a seřazeny dle jejich důležitosti. Právě dle názvu 

těchto kategorií vznikl název analýzy MoSCoW [27]. 
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Must Have – musí mít 

Jedná se o nejdůležitější kategorii požadavků, které jsou označeny jako Must Have. Do 

této kategorie řadíme minimální požadavky, které musí výsledný produkt splňovat, tak 

aby neztratil smysl [27].  

Should Have – měl by mít 

Kategorie požadavků, které by měly být součástí výsledného produktu. Avšak důležitost 

těchto požadavků není kritická, a tedy v případě jejich nesplnění nedojde k ukončení 

projektu [27].  

Could Have – bylo by dobré mít 

Požadavky, které by bylo vhodné v rámci výsledného produktu mít, avšak jejich 

přítomnost není nezbytná. Tato kategorie požadavků se často snaží vylepšit uživatelskou 

přívětivost či spokojenost zákazníka [27].  

Won’t Have this time – zatím nemusí mít 

Kategorie s nejnižší prioritou obsahuje požadavky, které byly odsouhlaseny jako vedlejší 

a nejsou tak v danou chvíli nezbytné. Tyto požadavky bychom měli kriticky posoudit a 

zjistit, zda je pro ně vhodné určit delší časový interval na implementaci nebo zda je 

z projektu trvale vyřadit [27]. 

1.13 Síťové grafy 

Využití síťových grafů můžeme označit za jednu z nejvhodnějších metod pro seřazení 

činností projektu. Jedná se o schématické znázornění logických vztahů či posloupnosti 

jednotlivých aktivit probíhajících v rámci projektu. Síťové grafy bývají také často 

označovány jako časové harmonogramy. V rámci síťových grafů rozlišujeme dva typy a 

to hranově orientovaný graf a uzlově orientovaný graf. Zatímco u hranově orientovaného 

grafu jsou činnosti označeny hrany a uzly značí určitou událost, v uzlově orientovaném 

grafu jsou uzly činnostmi a hrany značí vazby mezi nimi [28]. 

1.13.1 PERT 

Program Evalution and Review Technique je technikou vyhodnocení a revize programu. 

Jedná se o metodu řízení času projektu, která se používá pro odhadování časové délky 



 43 

jednotlivých činností v případě, že je součástí odhadu vysoká míra nejistoty. Tato síťová 

analýza pracuje s několika odhady časů jednotlivých aktivit, a to s odhadem 

optimistickým, nejpravděpodobnějším a pesimistickým. Pomocí váženého průměru je 

pak vypočítána pravděpodobnost trvání daných činností. Právě díky váženému průměru 

se do celkové doby trvání projektu promítne i určité riziko související s odhadováním 

času aktivit. Ze síťového grafu metody PERT můžeme následně vyčíst kritickou cestu, 

která značí nejdelší trasu v grafu [28]. 

1.14 Řízení rizik 

Ačkoliv je řízení rizik často přehlíženým prvkem řízení projektů, správné řízení může až 

několikanásobně zvýšit šanci na úspěšné dokončení projektu. Pokud jsou rizika řízena 

správně, může to mít pozitivní dopad na výběr projektu či definici jeho rozsahu a také na 

realistické stanovení časových odhadů a nákladů. Součástí řízení rizik je jejich 

identifikace, analýza a následná reakce, a to v průběhu celého životního cyklu projektu 

[28]. 

1.14.1 RIPRAN 

Metoda RIPRAN neboli Risk Project Analysis je empirickou metodou sloužící pro 

analýzu rizika projektů. Metoda chápe řízení rizika jako nekončící proces a akceptuje 

filosofii Total Quality Management. Celý proces této analýzy je rozdělen do několika 

částí:  

• Příprava analýzy rizika – Připravení podkladů pro uskutečnění metody. 

• Identifikace rizika – Nalezení hrozeb a scénářů. 

• Kvantifikace rizika – Ohodnocení pravděpodobnosti scénářů, velikosti případné 

škody a výpočet míry rizika. 

• Odezva na riziko – Stanovení opatření pro jednotlivá rizika. 

• Celkové zhodnocení rizika – Zhodnocení analyzovaných rizik [29].  
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1.15 Lewinův model 

Jedná se o model, jehož autorem je americký psycholog Kurt Lewin. Cílem toho modelu 

je úspěšný proces změny v rámci organizace. Lewinův model je rozdělen do tří fází, a to 

do fáze rozmrazení, změny a zamrazení [30]. 

1. Rozmrazení – Současná pravidla či zvyklosti jsou rozmrazena a připravena na 

změnu. 

2. Změna – Průběh procesu změny samotné, jehož součástí může být zmatenost či 

nejistota. 

3. Zamrazení – Nově zavedená pravidla, zvyklosti a způsoby jsou opět v rámci 

společnosti zamrazeny a změna je tak dokončena [31]. 

 

 
Obrázek 12 - Grafické znázornění Lewinova modelu (Zdroj: [30]) 
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2 Analýza problémů a současného stavu 

V této části bude nejprve představena vybraná společnosti. Následně se se zaměřím na 

analýzu současného stavu a prostředí, ve kterém se společnost nachází. K získání 

požadovaných informací o společnosti, budou použity analýzy zkoumající společnost jak 

z externího, tak z interního hlediska. Výsledky těchto analýz budou použity při tvorbě 

vlastního návrhu řešení. 

2.1 Představení firmy 

V následujících řádcích bude popsána vybrána společnost Smart Connections s.r.o., její 

předmět podnikání, organizační struktura a plány do budoucna. 

2.1.1 Základní údaje 

Název: Smart Connections s.r.o. 

IČO: 27854647 

Adresa: 8. května 3253/28, 787 01 Šumperk 

Základní kapitál: 200 000 Kč 

Společníci: Lukáš Ševčík, Kateřina Ševčíková Urbanová 

Webová adresa: www.smart-media.cz 

Telefon: 588 004 300 

Email: info@smart-media.cz [32]. 

 

 
Obrázek 13 - Logo společnosti Smart Connections s.r.o. (Zdroj: [33]) 
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2.1.2 Popis podnikání 

Společnost Smart Connections s.r.o. byla založena v roce 2008. Jedná se tedy o již 

zaběhlou společnost, která musela v průběhu let překonat spousty překážek a výzev. 

Hlavním oborem podnikání je pro firmu vydávání B2B titulů jako je Svět průmyslu, Svět 

zdravotnictví či jiné speciálně zaměřená vydání. Jednotlivé tituly jsou poskytovány 

v tištěné i elektronické podobě. Mimo jiné se společnost v posledním roce zaměřila také 

na webovou publikaci obsahu, kdy došlo k vybudování nových webových portálů pro 

tyto tituly. S následným propojením obsahu z jednotlivých titulů na sociální sítě jako je 

Facebook, Linkedin či Twtitter, představuje společnost médium s přesným zacílením na 

požadované trhy. Dalším klíčovým produktem společnosti Smart Connections s.r.o. je 

poskytnutí možnosti inzerovat v jejich titulech. Inzerce u jednotlivých článků je vhodná 

především pro společnosti, které s firmou, na niž je článek zaměřen, spolupracují. 

V posledních měsících společnost pracovala na vytvoření reklamních ploch pro 

poskytování inzerce na svých webových portálech. Tyto inzertní prostory pro firmu 

představují obrovskou příležitost při budování médií s enormním a přesným zásahem. 

Motem společnosti, které nejlépe vystihuje její tvorbu obsahu a působení na trhu je: 

„Propojujeme lídry.“ [33]. 

 
Obrázek 14 – Ukázka obálek vydávaných titulů (Zdroj: [33]) 
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2.1.3 Struktura společnosti 

Pro implementaci informačního systému je nutná znalost struktury společnosti a 

jednotlivých oddělení. Společnost Smart Connections s.r.o. je rozdělena do pěti oddělení, 

které jsou na sobě vzájemné závislé. Součástí organizace jsou oddělení financí, obchodu, 

redakce, grafiky a vedení společnosti. Organizace v tuto chvíli zaměstnává více než 20 

lidí a dá se očekávat v tomto směru další růst. Dle následujícího schéma struktury 

společnosti můžeme nejlépe rozpoznat jednotlivá oddělení a vazbu mezi nimi. 

 

Obrázek 15 - Struktura společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.1.4 Plány do budoucna 

Plánem společnosti je neustále posilňovat svoji pozici na trhu B2B titulů a připravovat 

stále více zajímavého a relevantního obsahu pro jednotlivá odvětví. Další možností, 

kterou se v rámci jednotlivých titulů společnost zabývá, je zaměření se na tvorbu 

vlastního videoobsahu a přinést tak na webový portál obsah, který je pro uživatele 

internetu stále více zajímavějším a žádanějším.  

Jak již bylo uvedeno v popisu podnikání, společnost bude i nadále pracovat na 

možnostech inzerce na webových portálech. Cílem těchto kroků je vybudovat mediální 

platformu, která nabídne propojení mezi tištěným a digitálním obsahem. Inzerentům pak 

tento směr spolu s návazností na sociální sítě umožní přesně zasáhnout skupinu uživatelů, 

která je pro jejich oblast podnikání relevantní.  
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2.1.5 Současný stav 

Již před několika lety se společnost Smart Connections s.r.o. začala zabývat myšlenkou 

implementace informačního systému, a to především jako prvku představující 

konkurenční výhodu, a také pro nastolení pořádku informací v rámci společnosti. Během 

tohoto období došlo k prvnímu zpracování předprojektových analýz. Organizace 

provádějící počáteční analýzy se však neshledaly s úspěchem, neboť zpracování analýz 

bylo pro vedení společnosti poněkud zdlouhavé a následně navrhovaný produkt neměl 

vlastnosti dokazující přesvědčit společnost k implementaci. Ve stejný čas se však 

společnost neustále vyvíjela. Během tohoto vývoje došlo k zavedení několika dalších 

produktů či služeb a také k zaměstnání dalších desítek lidí. Množství nezpracovávaných 

dat se tak neustále kumulovalo až do fáze, kdy bylo pro zaměstnance poněkud obtížné 

získat požadované informace. Zaměstnanci mají navíc potřebu data dále upravovat, 

filtrovat či jakýmkoliv způsobem s nimi v rámci aplikace pracovat, což současně 

zavedené systémy bohužel neumožňují. Vedoucí pracovníci společnosti tak museli 

například data pro zaměstnance obchodního oddělení vždy předpřipravit v tištěné podobě 

a následně je rovnoměrně rozdělit mezi jednotlivé zaměstnance. 

Vedení organizace se také setkalo s nepříjemným problémem úniku dat, které bylo 

způsobeno odchodem několika klíčových zaměstnanců ke konkurenci. Tato událost se 

tak stala jedním z hlavních impulsů k implementaci informačního systému. Na základě 

uvedených problémů společnost následně vykonala určitá opatření s cílem snížit riziko 

dalších úniků dat, nicméně v rámci současně využívaných aplikací, které společnost 

využívá, nedokáže hrozby minimalizovat.  

Společně s důvody uvedenými v prvním odstavci, se tak organizace dostala do bodu, kdy 

je pro ni zavedení informačního systému téměř nezbytné. Zejména pokud se firma chce 

neustále vyvíjet a posouvat dopředu. Možnost kvalitní práce s informacemi bude 

v případě konkurenčního prostředí představovat obrovskou výhodu. Dalšími požadavky, 

které společnost od informačního systému očekává je možnost sdílení informaci mezi 

všemi odděleními, možnost delegovat úkoly jednotlivým zaměstnancům a v neposlední 

řadě možnost integrace částí informačního systému do dalších aplikací. 
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2.1.6 Využití informačních systémů v jednotlivých odděleních 

K tomu, abychom mohli navrhnout optimální nástroj pro zkoumanou společnost, je nutné 

znát, jakým způsobem jsou informační systémy užívány v jednotlivých částech podniku. 

Vedení společnosti 

Vedoucí pracovníci podniku používají informační systém k několika různým činnostem 

napříč celou organizací. Jednou z hlavních pracovní náplní managementu je delegace 

úkolů a přerozdělování příležitostí obchodnímu oddělení. V návaznosti na to dochází 

k monitorování zaměstnanců a ke kontrole, zda byly úkoly splněny a příležitosti využity. 

Mimo to se jednatelé společnosti ve velké míře starají o klíčové partnerské vztahy 

podniku, a to z pohledu odběratele i dodavatele. Informační systém také dopomáhá 

managementu ke strategickému rozhodování a ke stanovení dalších kroků. 

• Delegace úkolů a rozdělení obchodních příležitostí 

• Monitorování pracovníků 

• Udržování vztahů s klíčovými dodavateli a odběrateli 

• Strategické rozhodování 

Obchodní oddělení 

Obchodní část podniku přijímá od vedení organizace pomocí zavedených systémů 

především pokyny, a ne vždy zpracovaná data. Získaná data je tak nimi nutné nejprve 

zpracovat a zaznamenat do informačního systému. Toto oddělení s daty dále pracuje za 

cílem navázání obchodního vztahu. Celý průběh musí pracovníci zaznamenat do 

informačního systému tak, aby vedení organizace mohlo monitorovat, v jaké fázi jednání 

se právě nachází. 

Na základě získaných obchodních příležitostí, pracovníci zadávají pokyny finančnímu, 

grafickému a redakčnímu oddělením podniku. Veškeré odběratelské služby jsou tak 

obstarávány obchodním oddělením. 

• Příjem pokynů a dat 

• Zpracování a zaznamenaní dat 

• Navázaní obchodních stavů 
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• Reporting odvedené práce 

• Udávání pokynů dalším oddělením 

Finanční oddělení 

Finanční oddělení využívá pro svoji hlavní náplň práce nástroje, které jsou odděleny od 

přístupu dalších zaměstnanců společnosti. Zaměstnanci oddělení pracují zejména na 

hospodaření podniku, účetnictví, mzdách či dalším nezbytném finančním řízení. Mimo to 

však naslouchá přiděleným pokynům od jiných částí společností jako například 

obchodním zaměstnancům, pro které vystavuje faktury za nimi sjednané služby.  

Zaměstnanci dále poskytují vedení společnosti souhrnné přehledy a jednoduché finanční 

analýzy, které dopomáhají ke strategickému rozhodování. 

• Finanční řízení 

• Plnění pokynů 

• Finanční přehledy a analýzy 

Redakční oddělení 

Zaměstnanci redakce obstarávají veškerý psaný obsah pro vydávané tituly. Pracují tak 

především s různými textovými editory či s webovým redakčním systémem. Redakce 

přijímá pokyny od obchodního oddělení a zpracovává jimi získané podklady pro sjednané 

články.   

• Tvorba psaného obsahu 

• Plnění pokynů 

Grafické oddělení 

Stejně jako redakční oddělení se grafici starají o obsah vydávaných titulů, avšak o jeho 

vizuální podobu. Grafici pro svoji práci využívají specializované grafické nástroje či další 

vhodný software. Grafické oddělení také přijímá pokyny obchodního oddělení pro 

zpracování vizuálu inzercí odběratelů. Společně pak s redakcí a vedením podniku pracují 

na celkové mediální prezentaci titulů. 

• Tvorba grafického obsahu 

• Plnění pokynů 
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• Kooperace s dalšími odděleními 

2.2 Zpracování analytických metod 

V následující částí budou zpracovány vybrané analytické metody s cílem získat co 

nejvíce informací a poznatků o společnosti a jejím prostředí. Výsledky těchto analýz 

budou použity při návrhu řešení. 

2.2.1 SLEPT analýza 

SLEPT analýza zachycuje vnější okolí zkoumané společnosti. Díky této analýze tak 

dokážeme lépe zachytit oblast trhu, na kterém se podnik nachází. 

Sociální faktory 

Všechny tituly, které jsou vydavatelstvím Smart Connections s.r.o. publikovány, jsou 

cíleny na firmy působící v B2B sektoru na území České a Slovenské republiky. Cílem 

společnosti je oslovit převážně vedoucí pracovníky a manažery průmyslových a 

zdravotnických firem, které se zajímají o vývoj technologií, současné trendy a 

konkurenční prostředí. V případě webové platformy se pak jedná o širší skupinu lidí se 

zájmem o průmysl či zdravotnictví. 

Legislativní faktory 

Legislativa má v rámci organizace několik hledisek. Jednatelé společnosti jsou povinni 

dodržovat podmínky vycházející z Obchodního a Občanského zákoníku. Mimo to je pro 

vedení společnosti nutné plnit daňové, trestní, účetní, živnostenské zákony a zákon 

vztahující se k obchodním korporacím. Jelikož je pro organizaci klíčovou částí podnikání 

prodej reklamy do vydávaných titulů, je pak nutné dodržovat zákon o regulaci reklamy. 

Z hlediska zpracovávaných dat v rámci informačních systémů bude pro společnost nutné 

splnit podmínky GDPR neboli obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupí 

v platnosti 25. 5. 2018. 

Ekonomické faktory 

Ke dni 9.3. 2018 dosáhla průměrná hrubá mzda na území České republiky hranice 31 636 

Kč. Výše daně z příjmu vztahující se k podnikání společnosti je pro právnické osoby 
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stanovena na 19 %. Pro fyzické osoby je pak výše daně z příjmu vyměřena na 15 %. 

Základní sazba daně z přidané hodnoty je 21 % a snížená 15 % a 10 % [34]. 

Meziroční růst HDP České republiky v letech 2016 a 2017 dosahuje hodnoty 4,6 %, což 

můžeme považovat za dobré znamení pro podnikání a pro rostoucí životní úroveň. Na 

konci března roku 2018 pak míra meziroční inflace dosáhla hodnoty 1,7 %. Na konci 

téhož období dosáhla míra nezaměstnanosti na území České republiky 3,5 % [35]. 

Politické faktory 

Česká republika je státní zřízení parlamentárního typu s demokratickou vládou. 

Prezidentem České republiky se v posledních volbách stal Miloš Zeman, který společně 

s vládou zastupuje výkonnou moc. Vykonávání zákonodárné moci obstarává parlament, 

který je rozdělen na dvě komory, a to na senát a poslaneckou sněmovnu. Na podzim roku 

2017 se konaly poslední volby do poslanecké sněmovny, ve kterých poněkud vysokým 

rozdílem vyhrálo hnutí ANO 2011 a získalo 30 % hlasů voličů. Společně s nimi se do 

poslanecké sněmovny dostalo celkem 9 poslaneckých klubů. Jelikož se doposud hnutí 

ANO 2011 nedokázalo dohodnout s žádným dalším spolkem na vytvoření koalice a 

získání tak většiny, vládne vláda premiéra Andreje Babiše v demisi.  

Současná politická situace je tak pro podnikání poněkud komplikovaná, neboť vládní 

programy jednotlivých stran jsou odlišné a není tak jisté, jakým směrem se budou 

v budoucnu ubírat některé klíčové oblasti, jako je například vystoupení z Evropské unie.  

Technologické faktory 

Z hlediska technologií je pro společnost nutné zejména sledovat probíhající trendy 

v oblasti internetu. Právě z důvodu neustálého vývoje internetového obsahu se vedení 

organizace v posledním roce rozhodlo nově vybudovat kompletní webovou platformu. 

Nový webový portál byl navržen tak, aby byl co nejlépe přizpůsoben jak pro textový, tak 

pro mediální obsah a optimalizován pro mobilní zařízení. Webhosting, na kterém je web 

umístěn, je na českém trhu nabízen za velmi příznivé ceny, a to včetně prvků zabezpečení 

jako jsou SSL certifikáty. Pro společnost je tedy nutný přístup k internetu, který je na 

území České republiky rok od roku na lepší úrovni. K tomuto faktu přispívá i stále 

zlepšující se pokrytí bezdrátového mobilního připojení. Zařízení, pomocí kterých 

uživatelé přistupují na internet, jsou pak cenově stále více dostupné a společně 

s připojením k internetu jsou součástí již téměř každé domácnosti.  
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Organizace byla před několika lety přesunuta do nově vybudovaného sídla, čehož 

součástí byl i nákup nového kancelářského vybavení. Počítače a tiskárny jsou tak pro 

práci zaměstnanců dostatečné výkonné a dobře přizpůsobeny pro jejich potřeby. Samotná 

budova organizace pak disponuje kvalitním stupněm zabezpečení.  

2.2.2 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Rivalita 

Vzhledem k tomu, že společnost Smart Connections s.r.o. v tuto chvíli vydává B2B tituly 

zabývající se průmyslem a zdravotnictvím, budeme při průzkumu konkurenčních 

mediálních agentur zvažovat jen ty, které jsou zaměřené na totožné oblasti podnikání. 

a) Průmysl – Na trhu průmyslových vydavatelství je poměrně vysoká konkurence. 

V současné době je vydáváno několik titulů, které se svým způsobem podobají 

časopisu Svět průmyslu. Mezi největší konkurenty na tomto trhu patří: 

§ Nová média, s.r.o.  – Vydavatelství, pod které patří dva časopisy a několik 

webových portálů zabývající se technologiemi a průmyslem. Mezi 

nejsilnější tituly patří časopis Konstruktér a portál Strojírenství. 

Společnost s ročním zásahem 2,4 miliónů čtenářů pořádá také různé 

konference zaměřené na technologické oblasti [36]. 

§ MM publishing, s. r. o.  – Dalším konkurentem je společnost MM 

Publishing, s.r.o. vydávající pouze jeden titul, a to časopis pod jménem 

MM Průmyslové spektrum. Tento titul má také vlastní webový portál, 

který je však zpracován poněkud nepřehledným způsobem [37].  

§ BUSINESS MEDIA, spol. s r.o. – Vydavatelství sídlící na Slovensku 

publikuje časopis Průmysl/Priemysel Dnes. Jak už lze vidět z názvu 

časopisu, společnost je zaměřená na průmyslové odvětví české i slovenské 

republiky. Časopis Průmysl Dnes, který disponuje vlastním webovým 

portálem, vychází každé dva měsíce, a kromě průmyslového odvětví se 

zaměřuje také na ekonomiku a hospodářství [38].   

§ Amazing Media s.r.o. – Konkurenční společnost, která vznikla 

rozdělením původních zakladatelů Smart Connections s.r.o. je přímou 
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konkurencí pro současnou organizaci. Toto vydavatelství se navíc nachází 

v nedalekém městě od sídla společnosti a může tak organizaci ohrozit při 

náboru zaměstnanců. Jediným produktem tohoto vydavatelství je titul 

Reportáže z průmyslu, který vychází každé dva měsíce a má také vlastní 

webový portál [39]. 

§ Economia, a.s. – Jedna z největších společností na trhu tištěných médií a 

digitálního obsahu vydává mimo jiné časopis Logistika. Tento odborný 

měsíčník je zaměřen především na dopravu, skladování a distribuci, což je 

poněkud odlišný směr jako u ostatních vydavatelství. Nicméně na poli 

inzerentů je pro společnost konkurentem, kterého nelze přehlížet [40]. 

§ AF POWER agency a.s. – Jedná se o agenturu vydávající magazín All 

for Power a spravující stejnojmenný internetový portál. Tento titul se 

zaměřuje převážně na oblast výstavby a rekonstrukci jaderných a uhelných 

elektráren [41]. 

b) Zdravotnictví – Na trhu zdravotnických vydavatelství není příliš vysoká 

konkurence. Námi analyzovaná společnost však tento titul publikuje pouze jako 

vedlejší produkt a časopis tak vychází jen čtyřikrát ročně. Mezi hlavní konkurenty 

v tomto odvětví patří: 

§ Business Media CZ s. r. o. – Jedná se o velkou mediální organizaci, která 

vydává více než deset odlišných titulů se zaměřením například na bydlení, 

motorismus či stavebnictví. Pod toto vydavatelství patří také titul 

s názvem Medicínská technika. Tento časopis vychází dvakrát ročně se 

zaměřením na novinky ze světa výzkumu, výroby a využití zdravotnické 

techniky [42]. 

§ Mladá fronta a.s. – Dalším vydavatelstvím na trhu zdravotnictví je 

společnost Mladá fronta a.s., která je jedním z největších mediálních firem 

na českém trhu. Mladá fronta a.s. díky svým několika vydávaným titulům 

dokáže zasáhnout více než pět miliónů lidí v České republice. Pod tuto 

společnost patří také titul Zdravotnictví a medicína, který je publikován 

každý měsíc a má také vlastní webový portál. Časopis je zaměřen 



 55 

především na lékaře, zdravotní sestry a manažery působící ve 

zdravotnictví [43]. 

Síla dodavatelů 

Jelikož společnost nedisponuje vlastní tiskárenskou linkou, využívá dodavatele 

tiskárenských služeb pro zhotovení všech svých titulů. Mimo to společnost využívá 

služeb externí digitální agentury pro správu webových služeb a online marketingu. Za 

dodavatelský vztah lze také považovat čtenářský obsah. Redakce nejdříve osloví 

společnost s možností publikace článku či rozhovoru v jejich titulech a následně je obsah 

zpracován. Organizace také využívá dodání obsahu od České tiskové kanceláře. 

Síla kupujících  

Mezi odběratele společnosti můžeme zařadit čtenáře jednotlivých titulů. Tištěná vydání 

jsou distribuována společnostem a umisťována na vhodné výstavy či do některých 

vlakových souprav. Určitou část odběratelů tvoří také předplatitelé. Jelikož je obsah 

časopisů zatím velmi specifický, tituly nejsou dostupné na novinových stáncích. 

Další složkou odběratelů jsou inzerenti, kteří se díky reklamním prostorům v časopisech 

a na internetovém portálu snaží zviditelnit své podnikání. 

Hrozba substitutů 

Na trhu se nachází několik společností, které nabízí podobný produkt jako je nabízen 

zkoumanou společností. Málo z firem však dbá na vysokou kvalitu dodávaného obsahu a 

jeho přidanou hodnotu. Většina firem se zaměřuje na co nejvyšší četnost inzercí bez 

ohledu na obsah. Stejně tak dle analýzy konkurence žádný substitut nenabízí kvalitu 

časopisu i webového portálu na vyšší úrovni. Často se jedná jen o základní zpracování 

časopisu a nepřehledný webový portál. 

Hrozba vzniku nové konkurence 

Další vznik nové konkurence by neměl společnost příliš ovlivnit. Společnost si za své 

dlouholeté působení na trhu již vybudovala silné jméno a dokázala vybudovat pevné 

kontakty s klíčovými dodavateli. Stejně tak by bylo pro nově vzniklou společnost 

poněkud obtížné navázat vztahy s investory, jelikož už nyní mají inzerenti na výběr 

propagovat svůj produkt u několika konkurenčních společností. V neposlední řadě 
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nesmíme opomenout vybudovaný náskok na poli kvality obsahu a zpracování mediálních 

platforem. 

2.2.3 Analýza pomocí modelu 7S 

Součástí analýzy pomocí modelu 7S je kladení si otázek a hledání následných odpovědí, 

které pomohou s vývojem společnosti. Pro získání hodnotných výsledků je pro nás tedy 

nejprve nutné položit si z každé kategorie několik klíčových otázek. 

1) Spolupracovníci 

• Mají zaměstnanci společnosti speciální kvalifikaci nebo ji musí 

disponovat při jejich náboru? 

• Je v rámci společnosti zaveden motivační program pro zaměstnance? 

• Jaké pracovní pozice by se měla společnost rozšířit pro zajištění jejího 

vývoje? 

Speciální kvalifikace zaměstnanců je otázkou jednotlivých oddělení. Zatímco lidé 

nastupující do grafického, redakčního a finančního oddělení musí disponovat 

určitými dovednostmi, u obchodního oddělení se jedná především o komunikační 

schopnosti, na kterých je pracováno během zaškolení zaměstnance. U tohoto 

oddělení je však v současné době také nejvyšší fluktuace lidí, neboť ne každý 

disponuje komunikačními schopnostmi na kvalitní úrovni. Právě na obchodní 

oddělení se vztahují hlavní motivační programy pro zaměstnance. Lidé tohoto 

oddělení jsou motivování procentními podíly se získaných inzercí do jednotlivých 

titulů. 

Pokud bude organizace chtít dodržet trend, který nastolila v posledním roce, a 

tedy co nejvíce zatraktivnit obsah a jeho formu, měla by rozšířit svůj tým o 

člověka zabývajícího se obsahem, který je publikován na internetu. Tento člověk 

by se měl podílet na správě sociálních sítí, webových portálů a dále se zaměřit na 

vytváření dalších možností mediálního obsahu jako jsou například video 

rozhovory.  

2) Strategie 

• Jaká je strategie společnosti? 

• Jak organizace bojuje s konkurencí? 

• Jak společnost přistupuje k inovacím? 
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Strategie společnosti je definována uskutečněnými kroky v posledních letech. 

Mezi tyto kroky patřila především restrukturalizace s cílem zvýšení flexibility 

společnosti a také zaměření se na zatraktivnění mediální platformy. Mediální 

platforma, kterou společnost vytvořila, se zaměřuje především na vytváření 

přidané hodnoty, a nikoliv tak pouze na získání co největšího počtu inzercí. Cílem 

organizace je propojit lídry jednotlivých společností a poskytnout jim tak možnost 

navázat nové obchodní vazby či vzbudit povědomí mezi nimi. Právě tyto hodnoty 

pomáhají firmě udržovat si náskok na konkurenčním trhu, zatímco ostatní 

společnosti jsou zaměřené především na co nejvyšší finanční zisk z těchto 

obchodních vztahů. Společně s nově nastoleným trendem medializace obsahu 

pomocí webových portálů je Smart Connections s.r.o. firmou, se kterou musí 

ostatní vydavatelé na těchto trzích počítat. 

Vedení společnosti je také velmi otevřeno inovacím a neustále hledá nové 

možnosti, které by mohli usnadnit či zjednodušit určité procesy v rámci firmy. 

Jako příklad si můžeme uvést využívání několika cloudových aplikací, díky 

kterým mají zaměstnanci přístup k firmě odkudkoliv. Dalším inovativním krokem 

by mělo být právě zavedení informačního systému, od kterého plynout vysoká 

očekávání. 

3) Sdílené hodnoty 

• Jaká je firemní kultura? 

• Jaké jsou klíčové hodnoty společnosti? 

• Upřednostňují všichni zaměstnanci stejné hodnoty jako vedení 

organizace? 

Firemní kultura se zakládá především na přátelském vztahu zaměstnanců. Vedení 

společnosti je velmi otevřené veškerým návrhům pracovníků na zlepšení 

jednotlivých procesů či pracovního prostředí. Zaměstnanci mohou pro firmu 

pracovat i z domova, což je pro ně v určitých dobách vítaným benefitem. Mimo 

jiné se vedení organizace snaží organizovat různé události pro ještě větší stmelení 

týmu a naleznutí tak určité rovnováhy mezi prací a zábavou. 

Nepochybně hlavní klíčovou hodnotou je kvalita odvedené práce. Ačkoliv tato 

hodnota může znít jako klišé, celá organizace se snaží přinášet hodnotný obsah a 
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kvalitní výstupy své práce. Další hodnotou organizace je udržování si dobrých 

obchodních vztahů s dodavateli, což dosvědčuje již mnoholeté partnerství 

s několika nadnárodními korporacemi. 

Samozřejmě je obtížné, aby všichni zaměstnanci preferovali stejné hodnoty jako 

její vedení. Ačkoliv se společnost snaží klíčové hodnoty do nově příchozích 

pracovníků určitým způsobem vtisknout, v některých případech se setkává 

s neúspěchem.  Tento problém se týká především obchodního oddělení, kde ne 

každý zaměstnance sdílí stejné myšlenky či hodnoty. U toho oddělení je však 

hlavním cílem klíčové hodnoty udržovat, a proto zde dochází ke zvýšené 

fluktuaci. 

4) Schopnosti 

• Jaké jsou silné stránky společnosti? 

• Na kterých vlastnostech by měla společnost zapracovat? 

• Disponuje společnost některými unikátními schopnostmi? 

Silnou stránkou společnosti je jednoznačně práce na obchodních vztazích 

s partnery. Dalším plusem společnosti jsou její nabité zkušenosti za mnoholeté 

působení na trhu a je si tak vědoma stránek, které jsou pro její oblast působení 

důležité či naopak. Rostoucí silnou předností se stává vytvořená mediální 

platforma, která v tuto chvíli na konkurenčním trhu rozhodně vyčnívá. 

Organizace by měla jednoznačně zapracovat na práci s daty, neboť se jedná o 

oblast s vysokým potenciálem, který doposud vedení nechtěně přehlíželo. Pokud 

se společnosti podaří nalézt cestu, která povede ke zlepšení, může tuto slabinu 

obrátit mezi své hlavní silné stránky. Výhoda, kterou představují kvalitní 

informace je v dnešním podnikání důležitou složkou úspěchu. 

Společnost v současné době kromě zmíněných stránek nedisponuje žádnou 

unikátní vlastností. Některé vlastnosti organizace by se za ni dali považovat, avšak 

tyto schopnosti jsou při vytrvalé práci konkurence určitým způsobem 

nahraditelné. Organizace by se tak měla zaměřit na vytvoření této unikátní 

vlastnosti, případně se pokusit některou ze silných stránek ještě více prohloubit. 
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5) Styl 

• Jakým způsobem je společnost vedena? 

• Jaký je vztah pracovníků k pracovnímu prostředí společnosti? 

• Jaké komunikační kanály jsou užívány uvnitř organizace? 

Společnost je vedena velmi přátelským způsobem, čemuž dopomáhá i fakt, že 

většina zaměstnanců spolu pracují již více než 5 let. Toto jádro zaměstnanců je 

tak vzájemně velmi kooperativní a sdílí veškeré hodnoty společnosti. 

Jelikož se společnost před pár lety přesunula do vlastně vybudované nemovitosti, 

je pracovní prostředí velmi moderní a pro zaměstnance velmi příjemné. Budova 

společnosti je rozčleněna do několika kanceláří, kde sídlí jednotlivá oddělení. 

Jedná se tedy o přívětivé pracovní prostředí, které je doplněno vnitřními i 

venkovními oddechovými místy. 

Uvnitř společnosti je komunikováno velmi různorodě. Zaměstnanci současně 

používají především emailovou komunikaci, telefonní linku či osobní setkání. Pro 

zvýšení efektivity komunikace by však bylo vhodné zřídit jeden komunikační 

kanál pomocí určitých aplikací, které by se daly následně integrovat do dalších 

používaných softwarů. 

6) Struktura 

• Jakým způsobem je firma řízena? 

• Na jaké oddělení je společnost rozdělena? 

• Je společnost schopná správně fungovat i bez vedení společnosti? 

V čele organizace jsou jednatelé společnosti, kterým se daří udržovat dobrý 

kooperativní vztah. V rámci jednotlivých oddělení je vždy zvolena jedna osoba, 

která je zodpovědná za daný tým zaměstnanců. Na všechny oddělení je však 

dohlíženo vedením společnosti, které je denně přítomno v budově společnosti a 

dohlíží tak na všechna strategická rozhodnutí. Firma je tak rozdělena celkem na 

pět oddělení, jak již bylo uvedeno v první analytické části, a to konkrétně ve 

struktuře organizace. Jedná se o obchodní, finanční, grafické a redakční oddělení, 

nad kterými pak působí vedení společnosti. 
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Celá společnost si již několikrát v praxi vyzkoušela, jakým způsobem může 

fungovat bez přítomného vedení společnosti. Jelikož vedoucí pracovníci stále 

hledají možnosti pro zlepšení, tráví vždy určité období v zahraničí, kde navazují 

nové obchodní kontakty nebo udržují ty stávající. Nepřítomnost vedení je 

samozřejmě pro celou organizaci citelná a občas se objeví některé překážky, avšak 

výhody, které plynou z těchto cest se společnosti rozhodně vyplácí. 

7) Sytém 

• Jaké systémy či aplikace momentálně společnost používá? 

• Používá organizace systémy pro monitorování zaměstnanců? 

• Musí zaměstnanci dodržovat určité předpisy či procesy při užívání 

systémů? 

Společnost momentálně využívá několik různých aplikací, ve kterých uchovává a 

zpracovává data. Jedná se především o aplikace společnosti Google, a to 

především Google Disk a Google Sheets. Tyto aplikace umožňují zaměstnancům 

přístup k datům odkudkoliv, bez jakéhokoliv omezení, což se již pro společnost 

ukázalo jako vysoké riziko. Současně zavedené systémy dále neumožňují příliš 

mnoho možností pro práci s daty a jedná se tak spíše o velmi nepřehledné tabulky. 

Mimo to používá firma pro vnější komunikaci Google Gmail, se kterým jsou 

velmi spokojeni.  

Monitoring zaměstnanců probíhá především u obchodního oddělení, kde vedení 

organizace zajímají určitá čísla jako je například čas strávený na telefonu či počet 

získaných kontaktů. Pro získání těchto dat byly v posledním roce zavedeny nové 

systémy monitorující a shromažďující data z telefonů. 

Zaměstnanci v současné době následují předpisy, které byly stanoveny vedením 

firmy a slouží tak jako základní předloha v průběhu určitých procesů. Těmito 

předpisy však nejsou nijak vázání a pokud zaměstnanec vyhodnotí stav, u kterého 

by mělo dojít k odklonu od stanového předpisu, nepředstavuje to pro vedení 

společnosti problém. 
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2.2.4 HOS 8 

Díky analýze HOS 8 dokážeme ohodnotit části informačního systému a jejich efektivitu. 

Analýza byla provedena s pomocí externího zaměstnance, který je zodpovědný za 

technickou stránku společnosti. Zároveň byla společně stanovena optimální doporučená 

hodnota, které by měly jednotlivé části systému dosahovat, a to konkrétně úrovně 3 – 

Spíše dobrá. Z následující tabulky můžeme zjistit přidělené ohodnocení veškerých prvků 

systému. 
Tabulka 2 - Hodnocení částí informačního systému (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Označení oblasti Hodnocení oblasti Slovní hodnocení oblasti 

Hardware 3 Spíše dobrá 

Software 2 Spíše špatná 

Orgware 3 Spíše dobrá 

Peopleware 3 Spíše dobrá 

Dataware 1 Špatná 

Management 2 Spíše špatná 

Zákazníci 3 Spíše dobrá 

Dodavatelé 2 Spíše špatná 

Hardware 

Vzhledem k tomu, že bylo sídlo společnosti před pár lety přesunuto do nově 

vybudovaných kanceláří, došlo také k inovaci veškerého hardwaru společnosti. Ačkoliv 

technické vybavení organizace nepatří mezi to nejmodernější, pro potřebu jednotlivých 

oddělení je hardware více než dostatečný. Mezi hardware společnosti patří dvě desítky 

stolních počítačů, 3 tiskárny, IP telefon pro každého zaměstnance a bezpečnostní systém 

celé budovy. I přes poměrně slušné vybavení byla úroveň této oblasti ohodnocena jako 

Spíše dobrá – 3, neboť od poslední inovace již uplynul určitý čas a užívané technologie 

za tuto dobu zaznamenaly výrazný pokrok. 

Software 

Veškerý software společnosti je spravován a pravidelně aktualizován externím 

pracovníkem společnosti tak, aby byla zajištěna jeho bezproblémová funkcionalita a 

nebylo ohroženo zabezpečení organizace. Užití softwarových aplikací je velmi různorodé 
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a záleží tak na oddělení, jaký nástroj potřebuje ke své práci. Ve finančním oddělení 

můžeme narazit na účetní aplikace, v grafickém oddělení pak na různé grafické editory. 

Téměř celá společnost však pracuje s operačními systémy značky Microsoft a také 

s jejich kancelářským balíčkem Microsoft Office.  

Nejvíce relevantní informace se však týká softwaru obstarávající správu a sdílení dat, se 

kterým pracuje plošně celá firma. Společnost využívá cloudové aplikace celosvětové 

společnosti Google, a to konkrétně nástroje Google Sheets, Google Disk, Google Docs a 

Google Gmail. Tyto aplikace nabízí zaměstnancům několik vítaných možností, jako je 

například sdílení dat, online přístup odkudkoliv, kolaboraci a také vzájemnou 

provázanost. Nicméně nástroje zpracovávající data poskytují pouze základní funkce a 

postrádají tak možnosti, které nabízejí ucelené informační systémy jako je například 

vizualizace informací, provázanost dat nebo možnosti nastavení oprávnění. 

Oblast softwaru byla tedy ohodnocena úrovní 2 – Spíše špatná, neboť nástroje sice splňují 

základní potřeby organizace, avšak nedokáží využít potenciálu, které vysoké množství 

relevantních dat nabízí. 

Orgware 

Pro snížení bezpečnostního rizika společnosti jsou její zaměstnanci nuceni využívat 

pouze počítače organizace, které jsou vybaveny dostatečným zabezpečením jako jsou 

přístupová hesla a antivir. Pracovníci také využívají několik předplacených licencí pro 

cloudové aplikace, které jsou vztahovány především k emailovému účtu zaměstnance. Co 

se týká potřeby speciálního softwaru či technického vybavení může zaměstnance 

organizace oslovit vedení společnosti, které v případě schválení předá požadavek na 

externího pracovníka zastupujícího technickou oblast firmy.  

Zaměstnanci mají možnost neustálého přístupu k firemním předpisům a postupům, které 

popisující základní procesy ve společnosti. Během nástupu do společnosti jsou lidé těmito 

předpisy provedeni a také seznámeni s bezpečnostními pravidly organizace. 

Oblast informačního systému orgware byla ohodnocena úrovní 3 – Dobrá, jelikož je zde 

stále prostor pro zlepšení, a to především v oblasti bezpečnosti.  
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Peopleware  

Zaměstnanci všech oddělení mají dostatečné schopnosti vyžadující kvalitní práci se 

systémy společnosti. Součástí náboru nových pracovníků je několika týdenní zaškolení 

do všech nástrojů, které jsou organizací užívány. V případě grafického oddělení se od 

zaměstnanců očekává proaktivní přístup v samostatném vzdělávání se a také sledování 

nastolených trendů. 

Úroveň této oblasti byla ohodnocena jako 3 – Dobrá, protože vedení organizace by mělo 

zvážit různě zaměřená školení všech zaměstnanců nebo alespoň poskytnout pracovníkům 

určitý rozpočet pro možnost sebevzdělávání. 

Dataware 

Veškerá data společnosti jsou uložená na interních discích a v cloudovém nástroji Google 

Drive, pomocí kterého k nim mají přístup všichni zaměstnanci. Starší data, ke kterým 

není nutný denní přístup, jsou pak zálohována na firemním serveru.  

Na oblast dataware by se měla společnost co nejvíce zaměřit, jelikož data nejsou na 

úložištích nijak zásadněji uspořádána a často v nich vzniká zmatek. Uloženým datům 

chybí jednotná struktura a rozpoznatelná označení. Ačkoliv současní zaměstnanci se již 

dokáží v datech orientovat, pro nové pracovníky představuje uložení dat poněkud 

nepříjemnou překážku.  

Úroveň této oblasti byla tak stanovena jako 2 – Spíše špatná a jedná se rozhodně o 

nejslabší článek celého informačního systému. 

Management 

Vedení společnosti používá cloudové nástroje určené pro monitorování IP telefonů 

používané především v obchodním oddělení. Mimo to by měl každý zaměstnanec tohoto 

oddělení sám vykazovat uskutečněnou aktivitu. V dalších odděleních pak není 

monitoring tolik potřebný a zaměstnanci jsou tak hodnoceni pouze na základě jejich 

provedené práce.  

Vedoucí pracovníci si jsou vědomi prostoru pro zlepšení a jsou tak velmi otevření 

změnám zaběhlého informačního systému. Oblast managementu informačního systému 

byla ohodnocena jako 3 – Spíše dobrá. 
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Zákazníci 

Zákaznickou oblast můžeme rozdělit do dvou kategorií, a to na čtenáře a inzerenty. 

Inzerenti jsou spokojeni s prostorem, který dostávají v jednotlivých titulech a s velmi 

přesným zásahem jejich potenciálních zákazníků. Společnost by se však měla naučit 

s těmito zákazníky o trochu lépe pracovat a nabídnout jim více proaktivní přístup. K tomu 

by organizaci mohlo pomoci například zavedení CRM.  

Čtenáři se v posledním roce dočkali zatraktivnění časopisu i webové platformy, která je 

optimalizována i pro mobilní zařízení. Vedení společnosti také plánuje zasílaní 

upozornění čtenářům na nové články pomocí emailové komunikace. 

Při posouzení této oblasti bylo dosaženo doporučené hodnoty 3 – Spíše dobrá, protože by 

organizace měla zapracovat také na ochraně zákaznických údajů. 

Dodavatelé 

Dodavatelů informačních nástrojů je v rámci společnosti několik a není tak snadné se 

všemi úměrně pracovat. Proto by zde mělo dojít ke zlepšení udělené úrovně 2 – Spíše 

špatná, na alespoň doporučenou hodnotu. Tomu by mělo pomoci například sjednocení 

více užívaných nástrojů do jednoho a získat tak jednoho dodavatele, se kterým může 

společnost efektivněji komunikovat. Společnost by měla s dodavatelem následně uzavřít 

dohodu, která bude pokrývat případné dopady při nefunkčnosti informačního systému. 

Souhrn analýzy HOS 8 

Jak můžeme vidět z následujícího grafu, celkový stav informačního systému byl 

posouzen jako nevyvážený. Pro dosažení vyváženého systému, by se hodnoty 

jednotlivých oblasti měli lišit maximálně o hodnotu 1 a to nejvíce ve třech částech 

systému. Z grafu můžeme také vyčíst, na kterých oblastech je nutné organizací zapracovat 

a dosáhnout tak systému s optimálním poměrem efektivity při poměru přínosů a nákladů. 
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Obrázek 16 - Zpracování analýzy HOS 8 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.2.5 SWOT analýza 

SWOT analýza nám dopomůže zjistit základní vlastnosti zkoumané společnosti. Jedná se 

o velmi rychlou a přehlednou metodu, díky které identifikujeme například výhody oproti 

konkurenci, ale také hrozby, se kterými se můžeme v rámci společnosti setkat. 

1) O – opportunities – příležitosti 

Mezi hlavní příležitost plynoucí z implementace informačního systému patří 

výrazné zlepšení práce s daty a získávání tak cenných informací, které mohou 

společnosti poskytnout konkurenční výhodu.  

Díky jednotnému informačnímu systému budou mít také všichni zaměstnanci 

v jednotlivých oddělení dostupné stejné informace a data v reálném čase, což 

může vést ke zlepšení spolupráce mezi nimi a dojde tak k zredukování různých 

neshod plynoucích z neznalosti informací.  

Další příležitostí pro vedení společnosti je usnadnění možnosti delegovat úkoly či 

rozdělení dat jednotlivým pracovníkům. Informační systém může také společnosti 
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pomoci s automatizací některých procesů a také otevírá širší možnosti integrace 

do dalších aplikací.  

V neposlední řadě může společnost díky informačnímu systému přispět ke snížení 

rizika úniku dat a cenných informací z organizace, a to pomocí různých opatření 

či monitorováním uživatelů. 

2) T – Threat – hrozby 

Zřejmě největší hrozbou při implementaci informačního systému je pro společnost 

neochota současných zaměstnanců s nově zavedeným systémem pracovat či 

přispět vlastní mírou k jeho bezproblémovému chodu. Organizace může také 

podcenit zaškolení zaměstnanců, což může vést k nesprávnému zaznamenání dat 

uvnitř systému.  

Jelikož je na trhu, na kterém firma Smart Connections s.r.o. působí, poněkud silná 

konkurence, jsou pro ni hrozbou další společnosti, a to jak v boji o čtenáře a 

inzerenty, tak i v možnosti ztráty zaměstnanců. 

Vedení společnosti si za své dlouholeté působení na trhu vybudovalo s několika 

firmami silné obchodní vztahy a bylo by pro ni tak hrozbou, pokud by došlo 

k přerušení některého z těchto partnerství.  

Nesmíme opomenout hrozbu ztráty či úniku dat ze společnosti, se kterým se již 

v minulosti setkala. Nově zavedený informační systém a nastavení dalších 

opatření by však mělo tuto hrozbu zmírnit. 

3) S – Strenghts – Silné stránky 

Nepochybně jednou ze silných stránek společnosti je vybudované silné jméno 

v oblastech trhu, ve kterých jsou jednotlivé tituly vydávány. Na základě tohoto 

faktu se společnosti podařilo vybudovat pevné vztahy s velkými nadnárodními 

organizacemi, které tak zaručují společnosti poskytování obsahu a pravidelnou 

inzerci v jejich časopisech. 

V posledním roce prošly oba vydávané tituly kompletní vizuální a obsahovou 

proměnou s cílem je zatraktivnit. Stejně tak se společnost rozhodla vybudovat 

nové webové portály, které se společně s novým zpracování časopisů staly 
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opravdu silnou stránkou společnosti a společně tak poskytují konkurenční 

výhodu. 

Společnost si před pár lety prošla určitou restrukturalizací což znamenalo snížení 

počtů zaměstnanců na určitých odděleních. Tato změna však vedla ke zvýšení 

flexibility organizace, která se dá nyní považovat za velké plus například při 

implementaci inovací.  

Právě inovační přístup je další silnou stránkou firmy. Vedení organizace neustále 

hledá nové možnosti, jak se posunout dopředu a nebojí se využívat několika 

inovativních firemních nástrojů. 

I přes provedenou změnu struktury zůstala společnosti zachována skvělá firemní 

kultura, která motivuje zaměstnance k dosažení společných cílů a také je 

atraktivním bodem při jejich náboru. 

4) W – Weaknesses – Slabé stránky 

Nejslabší stránkou společnosti je práce s daty a následné získávání informací. 

Současné aplikace, které společnost používá pro zaznamenání dat jsou velmi 

nepřehledné a chybí v nich možnost sledovat vazby mezi klíčovými informacemi.  

Od práce s daty se také odvíjí jejich možná delegace či přerozdělení. Vedení 

společnosti v tuto chvíli rozděluje data mezi zaměstnance poněkud složitým 

způsobem bez možnosti následného ověření. 

Vedení společnosti se tak potýká s problémem slabého monitoringu zaměstnanců 

a nedokáže rozpoznat, zda byla přidělená data správně zpracována a jaké 

obchodní příležitosti z nich plynuly.  

Další slabou stránkou je vnitřní komunikace organizace. Zaměstnanci 

momentálně využívají velmi různorodé způsoby pro spojení se s člověkem 

z odlišného oddělení. Za zvážení by tedy stálo vytvoření jednotného 

komunikačního kanálu. 

V současné době je pro společnost velkou hrozbou ztráta každého zaměstnance. 

Neboť současné informační systémy umožňují jednoduchý únik dat. Pokud by tak 

některý ze zaměstnanců chtěl přejít ke konkurenci, mohlo by se stát, že by 

společně s ním odešly i klíčové obchodní informace. 
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Shrnutí SWOT analýzy 

V následující tabulce jsou shrnuty získané informace o vlastnostech zkoumané 

společnosti.  Díky tomuto konečnému souhrnu můžeme snadněji rozpoznat, které faktory 

jsou pro organizaci pomocné a které naopak škodlivé. 
Tabulka 3 - Shrnutí SWOT analýzy (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMOCNÉ ŠKODLIVÉ 
STRENGHTS (silné stránky) WEAKNESSES (slabé stránky) 

Silné jméno na trhu 

Pevné partnerské vztahy 

Atraktivní zpracování titulů 

Moderní webové platformy 

Flexibilita 

Inovativní přístup 

Firemní kultura 

Špatná práce s daty 

Delegace úkolů a rozdělení dat 

Monitoring zaměstnanců 

Vnitřní komunikace 

Riziko úniku dat se ztrátou 

zaměstnance 

OPPORTUNITIES (příležitosti) THREATS (hrozby) 

Zlepšení práce s daty 

Dostupnost stejných informací 

napříč odděleními 

Delegace úkolů 

Automatizace procesů 

Integrace dalších aplikací 

Snížení rizika ztráty dat 

Nespolupráce zaměstnanců při 

zavádění informačního systému 

Podcenění školení zaměstnanců 

Konkurenční prostředí 

Ztráta zaměstnanců 

Ztráta obchodních partnerů 
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3 Vlastní návrhy řešení 

V návrhové části bude na základě výsledků z provedených analýz v předchozí kapitole 

proveden návrh informačního systému. Dle výsledků můžeme vidět, že současný stav 

informačního systému ve společnosti Smart Connections s.r.o. není dostačující. Má-li 

dojít ke zvýšení efektivity práce a automatizaci procesů, je nutné doposud užívaný 

informační systém nahradit. 

3.1 Uvedení změn 

V následující části bude popsána vize jednatelů pro budoucnost zkoumané společnosti. 

Dále pak stanoveny požadavky na informační systém dle jednotlivých oddělení a jejich 

priorita pomocí analýzy MoSCoW. Pro správné zavedení změn v organizaci bude použit 

Lewinův model.  

3.1.1 Vize společnosti 

Zkoumané vydavatelství je rostoucí společností na trhu s B2B obsahem a pro naplnění 

svého cíle stát se v této oblasti největším médiem, je nutné se neustále zlepšovat. Jedním, 

z již dříve uvedených kroků je publikovat stále více digitálního obsahu, další krok je právě 

zavedení informačního systému. Vizí společnosti je možnost integrace webové platformy 

s informačním systémem pomocí různých jednoduchých nástrojů. A stejně jako tomu je 

u webové platformy, společnost chce k systému přistupovat odkudkoliv. Cloudové 

informační systémy jsou v dnešní době stále populárnější, neboť se na jejich 

implementaci nekladou vysoké finanční nároky, otevírají možnosti integrace a jsou 

dostupné z každého mobilního zařízení. Zavedení této změny by však mělo především 

zvýšit efektivitu práce s daty a poskytnout společnosti konkurenční výhodu. 

3.1.2 Požadavky 

V této části budou sepsány požadavky na funkcionalitu informačního systému z hlediska 

jednotlivých oddělení společnosti.  

Vedení společnosti 

Management společnosti od zavedení informačního systému očekává splnění několika 

požadavků. Z hlediska zpracování systému by se mělo jednat o cloudovou aplikaci, která 
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je dostupná jak z internetového prohlížeče, tak i pomocí mobilních aplikací. Zvolená 

aplikace by měla být otevřena integraci dalších nástrojů usnadňujících automatizaci 

některých procesů. Právě integrovaní aplikačních nástrojů by společnosti dokázalo 

pomoci s dalším požadavkem, a to konkrétně s monitorováním množství času stráveném 

zaměstnanci na telefonu, a také s počtem odeslaných nabídek na spolupráci. Vedení 

společnosti by mělo být díky informačnímu systému schopno rozdělit obchodní 

příležitosti jednotlivým zaměstnancům či delegovat úkoly. Informační systém by měl 

dále především zvýšit přehlednost dat a umožnit tak snadnější získávání klíčových 

informací jako je například zobrazení vztahů, historie kontaktů či předešlé spolupráce. 

Samozřejmostí by mělo být zvýšení bezpečnosti a snížení tak rizika úniku dat. Ačkoliv je 

si vedení společnosti vědomo, že u cloudových aplikací může být poněkud složité 

sledovat každý krok uživatele. Informační systém by měl nabídnout alespoň určitý 

monitoring toku dat a také nastavení oprávnění jednotlivým pohledům na zaznamenaná 

data.  

Obchodní oddělení 

Obchodní oddělení očekává od nového informačního systému především získání 

přehlednosti v datech a sjednocení jejich formy. Pokud by bylo dosaženo potřebného 

stavu, bylo by pro pracovníky obchodního oddělení razantně usnadněno nacházení 

nových obchodních příležitostí v uložených datech. Informační systém by měl 

zaměstnancům umožnit řízení celého obchodních vztahu se zákazníky, a to včetně 

zaznamenání vazeb, historii kontaktů a tvorby dalších poznámek. Obchodníci by měli být 

schopni jednoduše obdržet rozdělení obchodních příležitostí a další pracovní úkoly. 

Mimo to by měl informační systém usnadnit práci s dalšími odděleními společnosti a 

dopomoci tak ke zlepšení interní komunikace. Samozřejmostí by mělo být intuitivní 

ovládání celého systému a interakce s ním by se tak neměla stát pro zaměstnance 

překážkou. 

Finanční oddělení 

Finanční oddělení očekává, díky zavedení nového informačního systému, zejména 

přehlednost a sjednocení dat, stejně jako obchodní oddělení. Zaměstnanci také očekávají 

automatizaci či zjednodušení určitých procesů, a to například v momentě řízení 

obchodních příležitostí. V informačním systému by měla být možnost nastavit obchodní 
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příležitost do stavu, kdy se očekává vystavení faktury a stává se tak pokynem obchodního 

oddělení pro finanční pracovníky. V takovém případě dojde k nahrazení procesu, kdy 

museli pracovníci interně komunikovat mezi odděleními. Pro zaměstnance by mělo být 

dále systémem umožněno vytvářet finanční reporty a další různé analýzy.  

Redakční a grafické oddělení 

V dalších odděleních jsou obecné požadavky na funkcionalitu informačního systému 

stejné či podobné jako tomu je u dalších částí podniku. Od nového informačního systému 

se očekává zejména získání přehlednosti v datech a zjednodušení práce s informacemi. 

Jelikož obě tyto oddělení obstarávají obsah, je pro ně vhodné identifikovat v informačním 

systému stav, kdy mohou začít pracovat a kde ke své práci najdou potřebné podklady.  

Shrnutí požadavků 

Při výběru vhodného informačního systému, který bude ve společnosti implementován, 

je nutné se zaměřit na následující funkcionalitu: 

• Cloudová aplikace 

• Mobilní a webové rozhraní  

• Integrace služeb 

• Delegace úkolů a dělba práce 

• Přehlednost a sjednocení dat 

• Zvýšení bezpečnosti 

• Automatizace procesů 

• Uložení podkladů pro práci 

• Snadné vytváření reportů a analýz 

• Řízení obchodních vztahů 

• Zlepšení interní komunikace 

• Intuitivní ovládání 
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MoSCoW analýza 

Pro stanovení priorit výše uvedených požadavků jednotlivých oddělení společnosti bude 

použita MoSCoW analýza. Tato analýza rozděluje požadavky do čtyř kategorií, a to na 

základě jednoduchých níže uvedených otázek. 

• Co musí být součástí? 

• Co by mělo být součástí? 

• Co může být součástí? 

• Co nemusí být součástí? 

S pomocí vedoucího pracovníka společnosti bylo jednotlivým požadavkům stanovena 

priorita, a to dle výše uvedených kategorií. 
Tabulka 4 - Analýza MoSCoW (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Lewinův model 

Proto, aby došlo ke správné implementaci chystaných změn v rámci společnosti, bude 

použit Lewinův model. 

Rozmrazení 

• Důvod změny – Společnost v tuto chvíli využívá několik různých nástrojů pro 

práci s daty, které nedostatečně pokrývají všechny oblasti a bylo by tak vhodné 

Co musí být součástí? Co by mělo být součástí? 
Přehlednost a sjednocení dat 

Zvýšení bezpečnosti 

Intuitivní ovládání 

Automatizace procesů 

Řízení obchodních vztahů 

Delegace úkolů a dělba práce 

Cloudová aplikace 

Zlepšení interní komunikace 

Co může být součástí? Co nemusí být součástí? 

Integrace služeb 

Mobilní a webové rozhraní 

Snadné vytváření reportů a analýz 

 

Uložení podkladů pro práci 
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alespoň několik nástrojů sjednotit do jednoho.  Mimo to využívané nástroje 

nedokáží řádně pracovat s větším množství dat, kterým organizace disponuje, a 

získat z nich tak cenné informace. Vedení společnosti by také chtělo do 

informačního systému implementovat určité procesy, které jsou současně 

realizovány pouze pomocí papírových dokumentů. Dalším důvodem je zvýšení 

zabezpečení dat a snížit tak riziko úniku informací z firmy.  

• Vytvoření modelu – Reakcí na požadavky vedení organizace je výběr a následná 

implementace informačního systému, který dokáže pokrýt všechny výše uvedené 

důvody. Zvolený informační systém by měl mimo jiné umožnit další integraci již 

užívaných nástrojů, které nemohou být součástí nového systému a být také 

dostupný pouze z internetového prohlížeče nebo aplikace v telefonu. Výsledkem 

návrhu informačního systému by mělo být především zefektivnění práce s daty, 

zlepšení vnitropodnikové komunikace a v neposlední řadě automatizace 

některých procesů. 

• Agent změny – Na implementaci změny se bude podílet zejména vedení 

společnosti a jeden z externích pracovníků. Dodavatelská společnost pak 

poskytne své aplikační rozhraní pro nahrání dat. 

• Sponzor změny – Smart Connections s.r.o. bude jediným plátcem zavedení 

změny. Ke stanovení částky za provedení změny dojde v následujících částech 

této práce a není tak zatím jasné, jak vysoké náklady budou třeba. 

• Intervenční oblast – Zavedení změny by mělo především zefektivnit práci s daty, 

z čehož by měli následně plynout nové obchodní příležitosti pro společnost. 

Změna zasáhne do všech oddělení společnosti a bude tak nutné uspořádat školení 

pro veškeré zaměstnance. Zavedení změny se nejvíce projeví v následujících 

oblastech podniku: 

§ Vedení společnosti – delegace dat, automatizace procesů, monitoring, 

analýzy a reporty, integrace aplikací 

§ Obchodní oddělení – práce s daty, nové obchodní příležitosti, řízení 

obchodních vztahů 

§ Finanční oddělení – vystavení faktur na základě pokynu obchodního 

oddělení, tvorba finančních přehledů 

§ Redakční a grafické oddělení – centrální úložiště podkladů pro práci 
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§ Zabezpečení – monitoring přístupu k datům, zálohování, snížení rizika 

úniku dat 

Změna 

Tato fáze popisuje průběh procesu změny, kdy dochází nejprve k výběru informačního 

systému, jeho implementaci a v konečné fázi k jeho zhodnocení. Jednotlivé činnosti, 

které jsou součásti změny budou zaznamenány v síťovém grafu. 

Zamrazení 

Poslední částí Lewinova modelu je fáze zamrazení, kdy dochází k dokončení všech změn. 

Před tím, než dojde k zamrazení, je nutné se ujistit, zda byly všechny změny správně 

provedeny a zaměstnanci společnosti jsou zaškoleni do nově zavedených systémů. 

3.2 Příprava projektu 

Během fáze přípravy projektu dojde k představení časového rámce návrhu a zavedení 

informačního systému vedení společnosti. V této části bude zpracována síťová analýza 

pomocí metody PERT a také časový harmonogram projektu, který bude graficky 

znázorněn pomocí Ganttova diagramu. 

3.2.1 Metoda PERT 

Jelikož nedokážeme stanovit přesný časový rámec implementace informačního systému, 

je nutné nejprve stanovit dobu trvání jednotlivých činností. K tomu využijeme metodu 

síťové analýzy PERT, která pro vytvoření časového odhadu vychází z třech hodnot, a to 

z odhadu optimistického, nejpravděpodobnějšího a pesimistického, či případně 

z předcházejících zkušeností. Pro úplnou realizaci metody PERT musíme pomocí 

následujících vzorců vypočítat jednotlivé hodnoty. 

Střední doba trvaní činnosti:  
!"#$"%

&  
 

Směrodatná odchylka:  
%'!
&  

 

Rozptyl:  
(%'!)*
+&  
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Z tabulky a síťového grafu PERT můžeme vyčíst kritickou cestu, která značí nejdelší 

trasu v grafu. Nedodržení termínů událostí, které se nacházejí na kritické cestě, by vedlo 

ke zpoždění celého projektu, neboť tyto činnosti nemají žádnou rezervu.  

Z tabulky můžeme dále vyčíst následující údaje: 

• Celková doba projektu byla vyměřena na 44,8 dní. 

• Celkový rozptyl projektu je 3,6 dní a celková odchylka 7,3 dní. 

• Z celkového počtu 28 činnosti jich právě 21 leží na kritické cestě. Kritičnost 

projektu je tedy 75 %.
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Tabulka 5 - Kvantifikace hodnot síťové analýzy (Zdroj: Vlastní zpracování) 

ID Název úkolu a b m Doba 
trvání Rozptyl Odchylka Předchůdci 

Nejdříve 
možné 

zahájení 

Nejdříve 
možné 

dokončení 

Nejpozději 
možné 

zahájení 

Nejpozději 
možné 

dokončení 

Celková 
rezerva 

0 Implementace a návrh IS    44,8    05.02.18 09.04.18 05.02.18 06.04.18 0 
1 Zahájení projektu    0    05.02.18 05.02.18 05.02.18 05.02.18 0 
2 Vytvoření implementačního týmu 0,3 0,6 1 0,6 0,01 0,12 1 05.02.18 05.02.18 05.02.18 05.02.18 0 
3 Zpracování analýz    10    05.02.18 19.02.18 05.02.18 16.03.18 0 
4 Analýza současného stavu 2 4 6 4 0,44 0,67 2 05.02.18 09.02.18 05.02.18 09.02.18 0 
5 Analýza procesů společnosti 1 2 3 2 0,11 0,33 2 05.02.18 07.02.18 07.02.18 09.02.18 2 
6 Vyhodnocení analýz 1 2 3 2 0,11 0,33 4;5 09.02.18 13.02.18 09.02.18 13.02.18 0 
7 Identifikace uživatelů 0,2 0,5 0,8 0,5 0,01 0,10 2 05.02.18 06.02.18 15.03.18 15.03.18 27,6 
8 Stanovení požadavků na bezpečnost 0,8 0,9 1,7 1 0,02 0,15 2 05.02.18 06.02.18 15.03.18 16.03.18 27,6 
9 Stanovení požadavků na nový IS 2 4 6 4 0,44 0,67 6 13.02.18 19.02.18 13.02.18 19.02.18 0 

10 Výběr informačního systému    5,9    19.02.18 27.02.18 19.02.18 27.02.18 0 
11 Volba typu IS 0,7 1 2 1,1 0,05 0,22 9 19.02.18 20.02.18 20.02.18 21.02.18 1,1 
12 Průzkum trhu IS 1 2 4 2,2 0,25 0,50 9 19.02.18 21.02.18 19.02.18 21.02.18 0 
13 Porovnání nabízených IS 1 1,5 2 1,5 0,03 0,17 11;12 21.02.18 23.02.18 21.02.18 23.02.18 0 
14 Výběr IS 1 1,7 2,5 1,7 0,06 0,25 13 23.02.18 26.02.18 23.02.18 26.02.18 0 
15 Navázání smluvního vztahu 0,2 0,4 1 0,5 0,02 0,13 14 27.02.18 27.02.18 27.02.18 27.02.18 0 
16 Implementace informačního systému    19,9    27.02.18 27.03.18 27.02.18 29.03.18 0 
17 Instalace SW aplikací IS 0,8 1,3 2 1,3 0,04 0,20 15 27.02.18 28.02.18 27.02.18 28.02.18 0 
18 Kontrola systémové integrace 0,2 0,5 0,8 0,5 0,01 0,10 17 28.02.18 01.03.18 28.02.18 01.03.18 0 
19 Vytvoření pracovního prostředí 6 9 13 9,2 1,36 1,17 9;18 01.03.18 14.03.18 01.03.18 14.03.18 0 
20 Integrace externích aplikací 1 1,7 2,4 1,7 0,05 0,23 19 14.03.18 16.03.18 14.03.18 16.03.18 0 
21 Udělení přístupových práv 0,2 0,5 0,9 0,5 0,01 0,12 19;7 14.03.18 14.03.18 15.03.18 16.03.18 1,2 
22 Nastavení notifikací 0,4 0,8 1,3 0,8 0,02 0,15 21 15.03.18 15.03.18 19.03.18 19.03.18 2,1 
23 Nastavení zabezpečení 0,3 0,5 0,8 0,5 0,01 0,08 19;20;21;8 16.03.18 16.03.18 16.03.18 16.03.18 0 
24 Import testovacích dat 0,4 0,6 0,9 0,6 0,01 0,08 23 19.03.18 19.03.18 19.03.18 19.03.18 0 
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25 Testovací provoz 3 5 7 5 0,44 0,67 24;23;22 19.03.18 26.03.18 19.03.18 26.03.18 0 

26 
Vyhodnocení testovacího provozu a 

úpravy 
0,5 0,8 1,1 0,8 0,01 0,10 25 26.03.18 27.03.18 28.03.18 29.03.18 2,2 

27 Školení zaměstnanců    3    26.03.18 29.03.18 26.03.18 29.03.18 0 
28 Školení vedení společnosti (správcové) 0,8 1,2 1,5 1,2 0,01 0,12 25 26.03.18 27.03.18 26.03.18 27.03.18 0 
29 Školení zaměstnanců dle oddělení 1,5 1,8 2,2 1,8 0,01 0,12 28 27.03.18 29.03.18 27.03.18 29.03.18 0 
30 Zavedení IS do provozu    6,2    29.03.18 06.04.18 29.03.18 06.04.18 0 
31 Import dat 2 2,8 3,3 2,8 0,05 0,22 26;29;28 29.03.18 03.04.18 29.03.18 03.04.18 0 
32 Vytvoření vazeb v datech 1,2 1,7 2 1,7 0,02 0,13 31 03.04.18 05.04.18 03.04.18 05.04.18 0 
33 Spuštění IS 0,2 0,5 0,8 0,5 0,01 0,10 32 05.04.18 05.04.18 05.04.18 05.04.18 0 
34 Vyhodnocení chodu IS 1 1,2 1,6 1,2 0,01 0,10 33 05.04.18 06.04.18 05.04.18 06.04.18 0 
35 Zhodnocení projektu a ukončení    0   34 06.04.18 06.04.18 06.04.18 06.04.18 0 

 

 

Graf 1 - Zjednodušený síťový graf (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Graf 2 - Síťový graf (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Graf 3 - Ganttův diagram (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.3 Analýza rizik 

Při procesu zavedení nového informačního systému v rámci společnosti mohou 

vzniknout určitá rizika. Pokud chceme rizika eliminovat či zmírnit jejich dopad pomocí 

zavedení opatření, je nutné rizika nejprve identifikovat. Identifikovaná rizika je následně 

třeba neustále monitorovat, a to po celou dobu životnosti informačního systému, neboť 

se v průběhu času mohou objevit nová či dojde ke změně u dříve určených rizik. 

Pro analýzu rizik, které mohou vznikat během implementace informačního systému, bude 

použita metoda RIPRAN. Slovní ohodnocení uvedené v následujících tabulkách bude 

použito pro hodnocení pravděpodobnosti vzniku a hodnotu dopadu rizika.  
Tabulka 6 - Ohodnocení pravděpodobnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pravděpodobnost Slovní ohodnocení 

0 – 20 % Velmi nepravděpodobné 

20 – 40 % Méně pravděpodobné 

40 – 60 % Možné 

60 – 80 % Pravděpodobné 

80 – 100 % Velmi pravděpodobné 

 

Tabulka 7 - Ohodnocení dopadu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Dopad Slovní ohodnocení 

0 - 1 Malý 

1 - 2 Středně malý 

2 - 3 Střední 

3 - 4 Středně velký 

4 - 5 Velký 

Z výše uvedených tabulek dopočítáme hodnotu rizika, kterou získáme pomocí součinu 

hodnoty pravděpodobnosti a hodnoty dopadu. Vypočítanou hodnotu následně uvedeme 

do tabulky zkoumající rizika.  
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3.4 Identifikace a hodnocení rizik 

Na základě vypočítaných hodnot jednotlivých rizik je v následující tabulce uvedena 

stupnice sloužící k hodnocení závažnosti rizika na projekt. Hodnocení je rozděleno na tři 

kategorie, a to na běžná, závažná a kritická rizika. U rizik, které byly ohodnoceny jako 

kritická či závažná je nezbytné odstranit nebo alespoň snížit jejich dopad na námi 

analyzovaný projekt. 
Tabulka 8 - Ohodnocení rizika (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hodnota rizika 

0 – 0,3 Běžná 

0,3 – 0,5 Závažná 

> 0,5 Kritická 
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Tabulka 9 - Metoda RIPRAN – Identifikace a scénář rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Číslo Hrozba Scénář Pst Dopad Hodnota rizika 

1 Nedostatečná analýza procesů 
Nedostatečná analýza procesů může vést 
k nesprávnosti výběru řešení či stanovení 
špatných požadavků na funkcionalitu. 

10 % 5 0,50 

2 Nedostatečné technické vybavení 
Méně výkonné technické vybavení kanceláři 
může vést k neefektivnímu užívání systému. 

10 % 3 0,40 

3 Nesprávný výběr informačního systému 
Nesprávný výběr systému může vést 
k neúspěchu celého projektu. 

15 % 4 0,60 

4 Časová náročnost implementace 
Zavedení systému se může z důvodu jeho úprav 
a importu dat časové natáhnout. 

30 % 2 0,60 

5 Nesprávně provedené úpravy vybraného 
systému 

Úpravy systému nebudou provedeny správně a 
dojde tak k nesplnění klíčových požadavků. 

10 % 4 0,40 

6 Nesplnění klíčových požadavků 
Nesplnění požadavků na funkcionalitu povede 
k neúspěšnosti celého projektu. 

10 % 5 0,50 

7 Podcenění školeni zaměstnanců 
Školení zaměstnanců nebude provedeno na 
odpovídající úrovni, což může vést k jeho 
nesprávnému užívání. 

20 % 3 0,60 

8 Neochota zaměstnanců 
Zaměstnanci nebudou ochotni spolupracovat na 
testování a zavedení systému. 

15 % 2 0,30 

9 Únik dat 
Při importu dat do nového systému může dojít 
k jejich úniku, což by vedlo k finančním ztrátám. 

10 % 5 0,50 

10 Složitost systému 
Vybraný systém bude pro zaměstnance 

z hlediska interakce příliš složitý a nebudou 
s ním umět pracovat. 

15 % 3 0,45 
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3.5 Mapa rizik 

Mapa rizik slouží pro znázornění součinu pravděpodobnosti a dopadu rizik. Jak můžeme 

na grafu vidět, všechna rizika směřují do pravého horního rohu. V této souvislosti platí, 

čím více se rizika směřují k pravému hornímu okraji, tím více jsou kritická. Zaznamenaná 

rizika se nachází v rozmezí hodnoty 0,3 – 0,6, což znamená jejich klasifikaci jako závažná 

či kritická. 

 

Graf 4 - Mapa rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.6 Opatření 

Následně je tedy nutné vykonat opatření tak, aby se hodnoty rizik snížily do 

požadovaných kategorií. V následující tabulce jsou stejným způsobem jako v identifikaci 

rizik zaznamenány dopady jednotlivých rizik a také nová hodnota pravděpodobnosti 

jejich vzniku. Tabulka je dále rozšířena o nově vypočítanou hodnotu rizik, předpokládané 

náklady a odpovědnou osobu za provedení daného opatření.  



 84 

Tabulka 10 - RIPRAN – Navržená opatření (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Číslo Návrh na opatření Pst Dopad Nová hodnota rizika Náklady Zodpovědnost 

1 Provedení hlubších analýz jednotlivých 
procesů. 

5 % 5 0,25 20 h Analytik 

2 Provedení ověření technologií a 
stanovení požadavků. 

5 % 3 0,15 5 h Analytik 

3 Ověření využitelnosti systému a 
jednoduché testování. 

7 % 4 0,28 10 h Projekt manažer 

4 Stanovení časových rezerv v počátku 
projektu. 

10 % 2 0,20 30 h Projekt manažer 

5 Ověření úprav systémů dle provedených 
analýz a za pomocí vedení podniku. 

5 % 4 0,20 10 h Analytik 

6 Testování každého požadavku. 2 % 5 0,10 15 h Projekt manažer 

7 Pravidelné školení, zavedení podpory. 10 % 3 0,30 10 h 
Projekt manažer, 

Analytik 

8 Motivace pracovníků, ukázka 
zjednodušení agendy. 

5 % 2 0,10 4 h 
Projekt manažer, 

Analytik 

9 Definování bezp. opatření a práce s daty. 6 % 5 0,30 8 h 
Projekt manažer, 

Analytik 

10 Sledování interakce zaměstnance se 
systémem. 

5 % 3 0,15 4 h Analytik 
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3.6.1 Pavučinový graf 

Vývoj hodnoty rizika můžeme zjistit na následujícím pavučinovém grafu. Dle grafického 

vyjádření můžeme vidět, že došlo ke snížení všech rizik na požadované hodnoty. 

Provedená opatření by tak měla vést k úspěšnému průběhu a dokončení zavedení 

informačního systému. 

 

Graf 5 - Pavučinový graf (Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.7 Možnosti zavedení informačního systému 

Po vykonání konečného rozhodnutí a sestavení požadavků na funkcionalitu je nutné 

vybrat, jaká varianta pořízení informačního systému bude použita. V současnosti můžeme 

vybrat ze 4 variant pořízení informačního systému a to: 

• Vývoj vlastního informačního systému 

• Zlepšení již využívaného informačního systému 

• Nákup hotového informačního systému 

• Pronájem hotového informačního systému 
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3.7.1 Vývoj vlastního informačního systému 

Varianta řešení, která byla vedením společnost již v minulosti zvažována, nicméně nikdy 

nebyla dovedena do úspěšné fáze implementace. Vedení společnosti se na vlastní kůži 

tak přesvědčilo, že tato volba pro ně není tou nejvhodnější, a to z několika důvodů.  

Jedním z důvodů bylo časové hledisko. Při vývoji vlastního infomačního systému je 

obrovská výhoda mít řešení přizpůsobeno přímo na vaši společnost. Avšak hluboké 

analýzy předcházející samotnému návrhu a následný zdlouhavý vývoj jednatele vždy 

odradil. Dalším důvodem byla výše nákladů, která je s touto variantou spojena. Tvorba 

vlastního řešení je vhodná, pokud se na trhu nenachází dostačující řešení, které dokáže 

splnit požadavky společnosti bez nutnosti vývoje. V případě vlastního vývojového týmu 

v rámci organizace by jednatelé nad touto variantou mohli dále uvažovat. Avšak takovým 

oddělením společnost v současnosti nedisponuje. 

Vývoj vlastního informačního systému tedy pro společnost není výhodnou variantou, a 

to zejména z důvodu existence několika druhů systémů, které dokáží splnit požadavky 

vedení v krátkém čase a za nižší náklady. 

3.7.2 Zlepšení již využívaného informačního systému 

Dle provedených analýz v předchozí části je jasné, že zlepšení současného informačního 

systému nepřipadá v úvahu. Ačkoliv zavedené systémy dokáží do jisté míry plnit svoji 

funkci, nejsou pro současný stav společnosti vhodné. Společnost by mohla zapracovat 

pouze na upořádání a sjednocení dat. Nicméně informační systémy nedisponují 

potřebnými funkcemi, které vedení organizace od systému požaduje a ani není možné 

tyto funkce do systému doplnit. Varianta zlepšení současného informačního systému tedy 

není vhodným řešením. 

3.7.3 Nákup hotového informačního systému 

Nákup hotového informačního systému by mohl být pro vedení společností zajímavou 

možností. Jelikož hardwarové vybavení organizace je na velmi slušné úrovni, byly by tak 

ušetřeny náklady spojené s nákupem nových počítačů či síťových prvků. Avšak i tak by 

se v případě pořízení hotového informačního systému jednalo o vysoké náklady spojené 

například s jeho implementací, konzultacemi či školením. V neposlední řadě představuje 
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vysokou investici nákup samotného systému a jeho případné úpravy pro potřeby podniku. 

Sestavení infomačního systému na míru by však pro společnost představovalo výhodou, 

a stejně také poněkud nízké náklady na jeho provoz.  

Nicméně ani tuto variantu bych společnosti spíše nedoporučoval, a to zejména z důvodu 

možné pozdější nespokojenosti s implementovaným řešením. Jak již se v minulosti 

ukázalo, společnost prochází neustálým vývojem a bylo by pro ni tak vhodné si nejprve 

vyzkoušet určité řešení a k nákupu se rozhodnout až ve fázi stabilizace.  

3.7.4 Pronájem hotového informačního systému 

Stále častěji nabízená forma užívání informačního systému je jeho pronájem. S touto 

variantou se můžeme setkat především u cloudových informačních systému, kdy 

společnosti nabízí užívání systému za měsíční či případně roční poplatek. Cloudové 

systémy mohou být společnostmi nabízeny v několika variantách definující jejich 

množství funkcí a dle toho je pak stanovena výška poplatku. Některé společnosti pak 

nabízí pronájem informačního systému za poplatek za každého uživatele, který má 

k systému přístup.  

Cloudové informační systémy jsou často velmi snadno modifikovatelné a není problém 

je přizpůsobit potřebám společnosti. Další výhodou jsou nízké počáteční náklady a 

nepotřebnost výkonného hardwaru. Tyto systémy jsou pak spravovány a aktualizovány 

přímo poskytovatelem a není tak pro společnost nutné disponovat vlastním technickým 

oddělením, které by se staralo o správný chod systému. Jak již bylo uvedeno v předchozí 

části, cloudové systémy jsou přístupné jen pomocí internetového prohlížeče či mobilní 

aplikace, a to hned po zadání přístupových údajů. Pro jejich přístup tak není nutné 

provádět žádné složité instalace. 

Nevýhodou cloudových systému je jejich dostupnost, neboť k přístupu k nim je nutný 

internet. Avšak v dnešních podmínkách už je stabilní a kvalitní internetové připojení 

samozřejmostí, a nemělo by se tedy jednat o závažný nedostatek. Z dlouhodobého 

hlediska jsou pro společnost nevýhodou poněkud vysoké náklady spojené s měsíčním 

poplatkem za pronájem informačního systému. 

Vzhledem k dříve uvedeným požadavkům společnosti na informační systém je tato 

varianta nejlepším řešením a je tak pravděpodobné její výběr. 
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3.8 Výběr řešení 

Na základě zhodnocení výše uvedených informací, je pro organizaci v tuto chvíli 

nejlepším řešením pronájem informačního systému. Další zajímavou variantou pro 

společnost je nákup hotového řešení, avšak vzhledem k neustálému vývoji organizace, 

bych tuto variantu rozhodně nedoporučoval.  

Možnost vývoje vlastního informačního systému je pro podnik v této situaci časově příliš 

náročnou variantou a také vzhledem k předchozím zkušenostem se toto řešení vedení 

společnosti příliš nezamlouvá.  

Úprava současně zavedeného systému by mohla být pouze krátkodobým a částečným 

řešením, avšak z dlouhodobého hlediska je i tato varianta nedostačující. Momentálně 

užívané systémy navíc neumožňují další možnosti zlepšení funkcionality, která je od 

nového informačního systému požadována.  

Pronájem cloudového informačního systému se shoduje s vizí společnosti a stejně tak 

s požadavky na jeho funkcionalitu. Poskytovatelé informačního systému jsou navíc 

zodpovědní za jeho chod, aktualizace či implementaci nových funkcí. Pro společnost není 

tak nutné disponovat technickým týmem v rámci organizace. Mimo to jsou poskytovatelé 

cloudových řešení velmi inovativní a není tak problém s integrací dalších 

technologických nástrojů. Informační systémy jsou také mnohdy doplněny vlastními 

mobilnímu aplikacemi, které uživatelům usnadní přístup. Právě možnost integrace 

nástrojů a vlastní mobilní aplikace byly jedněmi z výše uvedených požadavků vedení 

společnosti na informační systém.  

3.8.1 Volba dodavatele informačního systému 

Na trhu cloudových informačních systému existuje několik subjektů dodávajících 

dostačující řešení pro potřeby zkoumané společnosti. Na základě stanovených požadavků 

a vize společnosti byly zvoleny dva informační systémy, které nejvíce vyhovují 

uvedeným představám. Pří výběru vhodných řešení byl také brán ohled na podobnost 

rozhraní a ovládáni současných nástrojů, a to zejména z důvodu ulehčení přizpůsobení se 

novému informačnímu systému zaměstnanci společnosti. Vybrané systémy budou 

v následující části nejprve krátce představeny, stanoveny jejich klíčové funkce a 

v neposlední řadě dojde k porovnání finanční nákladů na jejich implementaci. 
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Airtable 

Airtable je cloudový infomační systém sloužící pro vytváření a editování databází mezi 

určitou skupinou lidí. Společnost byla založena s cílem vytvořit software, který nemá 

určovat, jak by s ním měl člověk dále pracovat, ale naopak software by se měl přizpůsobit 

potřebám uživatele. 

Jedná se o velmi praktický nástroj, ve kterém může jednotlivec či organizace zaznamenat 

například informace o zákaznících, dodavatelích či nové myšlenky a nápady. Základ 

celého nástroje je postaven na jednoduchých tabulkových procesech, které jsou 

obohaceny o spoustu dalších funkcí jako jsou štítky, checkboxy, obrázky či určení 

časového horizontu. Následnou organizaci a vizualizaci dat může uživatel uskutečnit 

v několika nabízených rozvrženích jako je například základní tabulka nebo kalendář, 

galerie, formulář a v neposlední řadě tabulky kanban, která otevírá další možnosti práce 

s daty.  

Airtable dokáže skvěle pracovat s právy jednotlivých uživatelů přistupujících do systému. 

Uživatel, který vytvoří databázi se stává jejím tvůrcem a může dalším lidem poskytnout 

tři druhy oprávnění a to: 

• oprávnění tvůrce – uživatel s kompletními možnostmi úpravy databáze včetně 

jejím smazáním 

• oprávnění jen úpravy – skupina těchto uživatelů může data a pohledy číst, 

upravovat či mazat, avšak nemůže měnit datové typy či rozvržení dat 

• oprávnění jen čtení – skupina uživatelů s právy pouze data číst a nejsou jim 

umožněny žádné úpravy 

Nad vytvořenými daty je možné následně vytvořit různé pohledy, které můžeme přiřadit 

jednotlivým pracovníkům a nastavit potřebná oprávnění. Mimo to Airtable nabízí 

možnost využití několika předem vložených šablon, které usnadní vytvoření počátečních 

rozložení dat. 

Airtable mimo jiné v posledních týdnech uvedl nový produkt s názvem Airtable Blocks 

napomáhající uživateli data lépe vizualizovat. Díky Airtable Block má uživatel možnost 

přetvořit svá data do několika různých grafů, časových posloupností, map, dokumentů či 
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3D modelů. Airtable Blocks je tak skvělým pomocník při vytváření analýz či 

monitorování chodu společnosti. 

Pomocí internetových nástrojů Zapier a IFTTT je možné do rozhraní Airtable integrovat 

několik dalších aplikací, které tak mohou dopomoci s automatizací některých procesů 

v rámci společnosti. Důležitou funkcí je také automatické zálohování dat, kdy jsou 

vytvářeny snímky jednotlivých stavů databáze a je tak možné se   jakkoliv vrátit 

k předešlým datům. 

Aplikace Airtable nepřichází s mnoha novými a revolučními funkcemi s cílem nahradit 

komerční CRM či jiné databázové systémy, avšak disponuje velmi intuitivním 

uživatelským prostředím a pracovat s ním je tak jednoduché i pro počítačového laika. 

Právě jednoduchá obsluha celého systému je klíčovou funkcí, která otevírá možnosti 

užívání aplikace pro denní potřeby každého z nás. Mimo to Airtable je dostupný 

z internetového prohlížeče, softwarové aplikace pro Windows i MacOS a také pomocí 

mobilních aplikací [44; 45]. 

Smartsheet 

Smartsheet je internetovým databázovým nástrojem umožňující kolaboraci skupiny 

uživatelů. Jádrem celého systému jsou tabulkové procesy, které jsou obohaceny o spoustu 

dalších funkcí. Základní funkce se víceméně podobají možnostem, které nám nabídnou 

běžné textové či tabulkové editory. Avšak pomocí dalších funkcí, které si uživatel může 

v rámci systému vytvořit, otevírá Smartsheet možnosti například pro řízení rozpočtů, 

lidských zdrojů a reportování. 

Ihned po startu práce s aplikací Smartsheet máte na výběr zvolit prázdné pracovní pole 

nebo si vybrat z několika desítek šablon, které jsou přizpůsobeny pro jednotlivé obory a 

usnadní tak počáteční práci. Nad vytvořenými daty lze vytvářet různé pohledy jako jsou 

kalendáře nebo i Ganttův diagram. U vytvořených pohledů můžete dále diskutovat 

s dalšími lidmi a vytvářet tak například různé návrhy na zlepšení. 

Díky Smartsheet můžete k jednotlivé buňce či řádku přiřadit rozbalovací menu, do 

kterého následně vložíte vlastní hodnotu, datum, checkbox, symbol či list kontaktů. Dále 

je také možné vytvářet seznamy s úkoly a ty následně delegovat jednotlivým uživatelům. 
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Dalo by se říci, že Smartsheet je kombinací databázového systému a nástroje 

projektového managementu. Smartsheet nabízí skvělé funkce, které dokáží oba tyto 

směry spojit. Jako příklad si můžeme uvést vytvoření tabulky s rozpočtem, ve které 

rozdělíte finance jednotlivým částem společnosti a následně přiřadíte zodpovědnost za 

dodržení rozpočtu některému z uživatelů. Stejně tak je možné nastavit časový rámec 

projektu. 

Nevýhodou Smartsheet je nutnost neustále ukládat zpracovaná data, ačkoliv aplikace vám 

uložení vždy připomene pomocí jednoduché notifikace. To však znamená také to, že 

jednotliví uživatele nepracují se stejnými daty v reálném čase. Díky této nepříjemnosti je 

tak možné, že vám jiný spolupracovník dokáže smazat vámi zapsaná data, které jste 

v daný moment neuložil. 

Smartsheet pracuje s několika dalšími aplikacemi a je tak možné do něj integrovat 

potřebná data. Mimo základní aplikace lze použít další internetové automatizační nástroje 

jako Zapier, IFTTT či případně využit API Smarthsheet. Smartsheet je dostupný 

z webového prohlížeče a může být také využíván pomocí mobilních aplikací pro iOS a 

Android.  

Jedná se tedy o velmi užitečný nástroj, který dokáže skvěle spojit úlohu projektového 

managementu a databázových systémů. Smartsheet dokáže pracovat s velkým množstvím 

dat a nabízí k tomu několik propracovaných funkcí. Ačkoliv ze začátku může být užívání 

aplikace poněkud složité, k jejím zaučení dopomůže skvěle zpracovaná dokumentace a 

desítky výukových videí [46; 47]. 

3.8.2 Ekonomické srovnání 

Ekonomické srovnání bude provedeno na základě dříve zjištěných informací o podniku. 

Jelikož oba srovnávané systémy běží na serverech poskytovatele aplikace, do nákladů 

nebudeme počítat výdaje spojené s nákupem hardwaru. U obou systému však musíme 

kalkulovat s následným vytvořením pracovního prostředí, neboť oba informační systémy 

jsou poskytovány pouze se základním rozhraním a několika šablonami. Odhad ceny úprav 

tak provedeme dle síťového grafu, kde je stanoven průměrný čas potřebný na vytvoření 

pracovního prostředí. Výsledná cena se dále může lišit dle počtu požadovaných licencí či 

dalších vedlejších nákladů spojených s implementací informačního systému, které je nyní 
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složité přesně odhadovat. Náklady na hodinu práce implementačního technika byly 

stanoveny na 600 Kč/hodina. 
Tabulka 11 - Ekonomické srovnání informačních systémů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Airtable Smartsheet 

Licence (22 uživatelů/rok) 9 200 Kč 11 500 Kč 

Instalace aplikací 8 640 Kč 8 640 Kč 

Vytvoření rozhraní 44 160 Kč 62 400 Kč 

Integrace aplikací 8 160 Kč 11 520 Kč 

Implementace 39 360 Kč 46 560 Kč 

Školení 14 400 Kč 17 760 Kč 

Zavedení do provozu 29 760 Kč 31 200 Kč 

Celkem 153 680 Kč 189 580 Kč 

Jak můžeme vidět z tabulky, ekonomicky je pro nás více výhodnou investicí výběr 

informačního systému Airtable. Svou roli na celkový odhad nákladů sehrála především 

jeho jednoduchost a inovativní zpracování uživatelského rozhraní, které nabízí snadnější 

přístup k určitým funkcím. 

3.8.3 Volba informačního systému 

Dle provedených analýz vybraných informačních systému a jejich následného 

ekonomického srovnání, byla vybrána cloudová aplikace Airtable. Informační systém 

Airtable je díky skvěle zpracovanému uživatelskému rozhraní a inovativnímu přístupu 

více než vhodným kandidátem pro implementaci do společnosti. Pří výběru informačního 

systému byl zhodnocen také fakt krátkého testování vybraných řešení jednateli 

společnosti. Pro vedení společnosti se jako vhodnější varianta projevila právě aplikace 

Airtable, a to především díky snadné orientaci v nabízených funkcích. 

3.9 Návrhy změn podle HOS 8 

Na základě provedené analýzy HOS 8 budou v následující části navrženy změny tak, aby 

jednotlivé oblasti dosáhly doporučených úrovní. Dle zpracovaných výsledku analýzy se 

právě čtyři oblasti nacházely pod těmito optimálními hodnotami a je tak nezbytné pro ně 

stanovit doporučení pro zlepšení. 
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Hardware 

Oblast hardwaru je vzhledem k poměrně nedávnému přesunutí kanceláří do nové budovy, 

čehož byla součástí i inovace hardwaru, na poměrně slušné úrovni a není tak třeba 

provádět větší investici do zlepšení. Společnost by se však měla snažit udržet stav 

hardwaru a v průběhu let jeho jednotlivé části postupně inovovat. 

Software 

Tato oblast bude nahrazena nově zavedeným informačním systémem, který sjednotí 

užívání několika softwarových aplikací do jedné a nabídne nové možnosti práce s daty. 

Právě využití potenciálu dat, které společnost za roky působení na trhu nashromáždila, 

bude klíčovým faktorem ovlivňující celkové zhodnocení oblasti. Po zavedení nové a 

jednotné aplikace se tak oblast softwaru dostane na doporučenou úroveň. 

Orgware 

Jelikož oblast orgware byla hodnocena jako 3 – Dobrá a dosahuje tak doporučené úrovně, 

není nutné zde výrazněji zasahovat. Vedení společnosti však bude nuceno upravit firemní 

předpisy a postupy tak, aby se vztahovali k nově zavedenému informačnímu systému. 

Dále bude nutné zpracovat bezpečnostní postupy, které budou zaměřené na práci s daty 

či postupy pro případ jejich úniku, navazující na obecné nařízení Evropské unie 

zaměřující se na ochranu osobních dat. 

Peopleware  

Oblast zaměřující se na zaměstnance dosahuje doporučené úrovně. Po zavedení nového 

informačního systému bude však nutné provést zaškolení zaměstnanců a ujistit se, že 

každý pracovník má informace potřebné k jeho obsluze. Organizace by dále měla do 

budoucna uvažovat o zaměstnání člověka zodpovědného za bezproblémový chod 

systému a obstarávající jeho případné úpravy. Momentálně tuto pozici obstarávají 

externisté, kteří však nemusí být vždy dostupní. 

Dataware 

Zavedením nového informačního systému dojde ke zvýšení organizace uložených dat a 

hledání podstatných informací bude tak pro zaměstnance snazší. Předtím, než budou data 

nahrána do informačního systému, dojde ke kompletnímu sjednocení jejich formátu a 

k nastavení datových typů. V informačním systému bude poté vytvořeno takové 
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prostředí, které dokáže data co nejlépe propojit a vytvořit tak potřebné obchodní vazby. 

Pro jednotlivé uživatele budou následně vytvořeny nad daty pohledy, které umožní vedení 

společnosti snadnou delegaci dat a monitorování stavu jednotlivých příležitostí. 

Management 

Pomocí postupné integrace externích služeb do nového informačního systému dojde ke 

zlepšení monitoringu zaměstnanců vedením společnosti. Vedoucí pracovníci budou mít 

všechny monitorované údaje sjednoceny v informačnímu systému a nebudou tak muset 

nahlížet přímo do rozhraní externích služeb. I přesto, že tato oblast dosahovala již nyní 

doporučené úrovně, dojde k jejímu zlepšení a stane se tak silnou stránkou společnosti. 

Zákazníci 

Z hlediska zákaznické oblasti dojde pomocí informačního systému ke zlepšení 

monitorování stavu obchodních příležitostí a obchodní oddělení bude tak moci projevit 

kvalitnější proaktivní přístup. Zákazníkům mohou být například nabízeny inzerce na 

základě vazby na předchozí spolupráci. Vedení společnosti však nesmí opomenout 

zpracování nařízení GDPR a ujistit tak veškeré zákazníky, že jejich citlivé informace jsou 

v bezpečí. 

Dodavatelé 

Nahrazením zavedených informačních systémů novou cloudovou aplikací dojde alespoň 

k částečnému snížení počtu dodavatelů a vedení společnosti bude tak ulehčena 

spolupráce. Jednatelé by měli také uvažovat o sepsání dodavatelské smlouvy 

s poskytovatelem nové aplikace a zajistit tak penále z jejího případného porušení. Mimo 

to vedení organizace musí dle nařízení o ochraně osobních údajů, se všemi dodavateli 

služeb sepsat zpracovatelskou smlouvu. 

Zhodnocení HOS 8 

Všechny oblasti modelu HOS 8 se po zavedení stanovených doporučení a po 

implementaci informačního systému dostanou na doporučenou úroveň a některé z oblastí 

se mohou dostat i nad tuto hranici. Avšak vedení společnosti by mělo neustále pracovat 

na možných zlepšení a udržovat tak informační systém na požadovaných hodnotách. 

Pokud bude organizace na zlepšeních pracovat kontinuálně, mělo by se jí podařit vyhnout 

se větším časovým a finančním nákladům ve stejné době. 
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3.10 Požadavky na bezpečnost 

V této části budou sepsány požadavky na zabezpečení informačního systému dle 

jednotlivých kategorií. Pozornost bude věnována oprávněním uživatelů, přístupu do 

informačního systému, zálohování a také nařízení o ochraně osobních údajů. 

3.10.1 Uživatelské oprávnění 

Součástí zabezpečení celého informačního systému je vytvoření uživatelských oprávnění 

dle činnosti jednotlivých oddělení. Právě určení uživatelských rolí definuje, k jakým 

modulům systému mohou zaměstnanci přistupovat a jakým způsobem s nimi následně 

pracovat. Předpokladem je také přiřazení administrátorského účtu odpovědné osobě, 

pomocí kterého lze tato oprávnění spravovat. V rámci společnosti Smart Connections 

s.r.o. byly stanoveny tyto typy oprávnění: 

• Administrátor – Uživatelské oprávnění, které bude přiřazeno osobě odpovědné 

za chod informačního systému. Pomocí tohoto oprávnění lze provádět v systému 

jeho veškeré změny a přidělovat oprávnění dalším uživatelům. 

• Vedení – Vedení společnosti vyžaduje možnost kompletního pohledu na veškerá 

data a v případě potřeby je také upravit. Tomuto oprávnění tedy budou přiřazeny 

práva pro čtení a úpravu nad všemi moduly, avšak bez možnosti zásahu do 

skladby databází. Vedoucí pracovníci budou mít také navíc vytvořený modul, 

pomocí kterého budou moci monitorovat potřebná data. 

• Obchodníci – Zaměstnancům obchodního oddělení bude přiděleno oprávnění číst 

a upravovat v modulech Obchodní příležitosti a Zákazníci. Dále pak budou nad 

Obchodními příležitostmi vytvořeny pro každého zaměstnance pohledy na data, 

díky kterým budou moci vedoucí pracovníci snadno delegovat jednotlivé 

příležitosti daným zaměstnancům. 

• Účetní – Účetní oddělení bude moci upravovat a číst data z modulu Finance a také 

sjednané obchodní příležitosti z modulu Zákazníci. Data uváděna v modulu 

Finance budou dále použita pro vytváření grafů či přehledů v modulu Monitoring. 

• Redakce – Redakčnímu oddělení bude přidělen přístup úpravy a čtení k modulu 

Redakce, kde budou zaznamenávány jednotlivé příležitosti a informace o obsahu 

pro vydávané tituly. Redakční oddělení budou mít dále vytvořenou vazbu na 
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modul Zákazníci tak, aby mohli sledovat a přebírat zákazníky, se kterými byl 

sjednán článek. 

• Grafika – Pracovníkům grafického oddělení bude přidělen vlastní modul 

zaměřený na záznam dat a podkladů pro jejich práci. Grafici budou mít také ve 

svém modulu vytvořenou vazbu na modul Redakce tak, aby mohli získat potřebné 

informace pro jejich práci.  

3.10.2 Přístup k systému 

Přístup do systému bude realizován pomocí emailových účtu jednotlivých zaměstnanců, 

které již jim byly v minulosti přiřazeny. Administrátor může poté pomocí uživatelského 

rozhraní sledovat aktivitu jednotlivých uživatelů a také z jakých dalších zařízení k 

informačnímu systému přistupují. V možnostech administrativy je i případný zásah a 

okamžitá deaktivace či odstranění účtu. 

3.10.3 Zálohování 

Cloudová aplikace Airtable nabízí zálohování veškerých uložených informací pomocí 

datových snímků, které jsou vytvářeny po každé úpravě v informačním systému. 

V případě potřeby, je pak pro uživatele s oprávněním tvůrce možné vrátit jakýkoliv stav 

dat až po období jednoho předešlého roku. Tento způsob zálohování je tak velmi 

praktický a není nutné provádět žádné vlastní zálohy systému na interní disky. 

3.10.4 GDPR 

Z hlediska nařízení o ochraně osobních údajů, které vchází v platnost na konci května 

tohoto roku, bude třeba vedením společnosti zpracovat několik analýz a také smluvních 

dokumentů s externími společnostmi. Požadavky na splnění tohoto nařízení můžeme 

rozdělit do následujících úkolů: 

• Analýza veškerých uživatelů, kteří mají přístup k datům společnosti. 

• Analýza externích společností, které zpracovávají a mají přístup k interním 

datům. 

• Analýza míst, kde by mohlo dojít k úniku dat. 

• Zabezpečení pracovních stanic pomocí antivirů, záloh a přístupových údajů. 



 97 

• Zabezpečení datových serverů pomocí přístupových údajů, sledování logů a 

uzamykatelného prostoru. 

• Zabezpečení fyzických dat uložených v kartotékách. 

• Vždy zákazníky či uživatele informovat o zpracování osobních údajů. 

• Z hlediska marketingu vždy nabídnout uživatelům souhlas se zpracováním 

osobních údajů či naopak možnost odhlášení z poskytovaných služeb. 

• Uzavření zpracovatelské smlouvy s poskytovateli služeb, kteří mají přístup k 

datům či poskytují prostředí pro práci s nimi. 

Je třeba si dále uvědomit, že ochrana osobních údajů je nekončícím procesem, neboť 

s každým novým dodavatelem, zákazníkem či zaměstnancem vzniká společnosti 

povinnost toto nařízení plnit. Povinnost plnění nařízení tedy pro společnost nekončí 

splněním výše uvedených podmínek ke stanovenému datu a je tedy nutné nařízení 

zapracovat do celkového chodu organizace. 

3.11 Vytvoření uživatelského rozhraní 

Jak již bylo uvedeno v představení aplikace Airtable, celý informační systém je postaven 

na databázovém prostředí a je tak nezbytné uživatelské rozhraní zpracovat dle vlastních 

potřeb. Pro vytvoření uživatelského prostředí však lze využít několika šablon, které je 

možné následně upravit či je alespoň využít jako předlohu pro seznámení se s možnými 

funkcemi systému.  

Navržené uživatelské rozhraní bude rozděleno na základě provedených analýz do 

několika modulů, tak aby byly naplněny funkční požadavky jednotlivých oddělení a 

zároveň došlo k přehlednému seskupení jednotlivých oblastí. Mezi navrženými moduly 

budou následně vytvořeny vazby, díky kterým bude uskutečněno vkládání dat do dalších 

modulů a nebude tak docházet k duplikacím. Pro některá oddělení budou nad daty 

vytvořené pohledy, které umožní vedení společnosti snadnější delegování úkolů a 

monitorování činnosti zaměstnanců. 

V následující části dojde k představení každého z navržených modulů informačního 

systému. Dle zpracovaných analýz bude informační systém rozdělen do těchto modulů: 

• Obchodní příležitosti 

• Zákazníci 
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• Finance 

• Redakce 

• Grafika 

• Monitoring 

3.11.1 Obchodní příležitosti 

Modul Obchodních příležitostí je zaměřen na zpracování kontaktů, které firma získala 

z předešlých obchodních činností či dalších zdrojů. Obchodní příležitosti jsou filtrovány 

dle obchodníku, kterým je daná příležitost přiřazena vedoucím pracovníkem. Na základě 

tohoto filtrování jsou následně vytvořeny pohledy pro jednotlivé obchodníky, ve kterých 

zaměstnanec vidí jen ty příležitosti, které se ho týkají. Pro každou obchodní příležitost je 

dále zaznamenán název společnosti a další kontaktní údaje jako je jméno osoby, pozice, 

telefonní číslo a email. Vedoucí pracovník může pomocí výběrového pole určit také 

stupeň priority příležitosti, a to například na základě svého uvážení, předešlé zkušenosti 

či dalšího plánu se zákazníkem. U obchodních příležitostí lze dále nastavit dosažený stav 

pomocí výběrového pole, a tedy zda byl například se zákazníkem navázán kontakt nebo 

již uzavřena spolupráce. Dle tohoto stavu se dále odvíjí další moduly a jedná se tedy o 

velmi důležitý údaj celé databáze. Obchodník může dále k příležitosti uvést v jakém 

vydání má zájem zákazník inzerovat a u jakého článku nebo za jakým účelem dochází k 

oslovení. Všechny tyto informace jsou dále doplněny o možnost uvedení poznámky a 

také datem posledního kontaktu. V neposlední řadě je v databázi uvedena sjednaná cena 

inzerce v případě, že byla spolupráce uzavřena. 
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Obrázek 17 - Návrh modulu Obchodní příležitosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Vytvořený pohled pro jednotlivé obchodníky na základě použití filtrů: 

 

Obrázek 18 - Návrh uživatelského pohledu na modul Obchodních příležitosti (Zdroj: Vlastní 
zpracování) 

3.11.2 Zákazníci 

Po naplnění obchodní příležitosti přecházejí sjednané spolupráce na základě uvedeného 

stavu „prodáno“ do modulu Zákaznici. Tento modul má tedy velmi podobnou formu jako 

modul s obchodními příležitostmi. Data jsou v modulu Zákazníci řazeny dle jména 
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společnosti a stejným způsobem i seskupeny. Díky seskupení na základě názvu 

společnosti je snazší se v zákaznících orientovat a zjistit všechny předešlé inzerce či 

spolupráce. Seskupení dat dále nabízí možnost součtů určitých buněk, což je výhodné 

například pro stanovení obratu jednotlivých firem nebo vydání časopisů. Kontaktní 

informace společnosti byly dále doplněny o nutné fakturační údaje jako je adresa sídla 

společnosti, IČO a DIČ. Dále zde nesmí chybět označení vystavené faktury k dané inzerci 

a její typ, jehož buňka je nastavena jako výběrové pole. U jednotlivých inzercí je 

zaznamenána sjednaná cena a je zde také prostor pro uvedení poznámky.  

 

Obrázek 19 - Návrh modulu Zákazníci (Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.11.3 Finance 

Jelikož zaměstnanci finančního oddělení využívají vlastní specializované programy 

zaměřené na jejich potřebu, do modulu Finance budou vkládány jen podstatné finanční 

informace. Z hlediska financí zde budou tedy uvedeny například měsíční obraty, náklady 

a zisk jednotlivých vydání nebo také příjmy ze spolupráce s obchodními partnery. 

Zaznamenaná data nebudou nijak závazně řazena či seskupena, neboť budou používány 

pouze jako podklad pro sestavení dalších finančních analýz. 
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3.11.4 Redakce 

V modulu Redakce budou data seskupena dle jednotlivých titulů. Každý titul má uvedeno 

vlastní označení, které se skládá z čísla vydání a roku publikace. K časopisu je dále možné 

uvést informace o titulní straně, tématu vydání a jeho obsahu. Pro sloupec obsahu je 

nastaveno více výběrových polí, které umožňují snadné přiřazení opakujících se částí 

obsahu či článků. U vydání může být následně uvedena příloha, které je s daným 

časopisem zasílána. V neposlední řadě nesmí chybět uvedení termínů pro uzávěrku 

redakce a tisku. K jednotlivým číslům je dále možné vložit jakoukoliv přílohu v podobě 

dokumentu a poznámku. 

 

Obrázek 20 - Návrh modulu Redakce (Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.11.5 Grafika 

Modul pro grafické oddělení bude mít téměř stejnou skladbu jako modul Redakce. Účel 

obou modulů je téměř totožný a není tak třeba provádět větší úpravy. V modulu Grafika 

budou navíc pouze pole zaměřené na inzerenta. Zaměstnanci si v tomto modulu budou 

moci zaznamenat potřebné informace ohledně velikosti inzerce, zdroje podkladů či další 

požadavky inzerenta. Stejně jako oddělení redakce budou pracovníci grafiky omezeni 

termíny pro redakční uzávěrku a uzávěrku tisku. K jednotlivé inzerci bude možné dále 

uvést poznámku. 
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3.11.6 Monitoring 

Posledním navrženým modulem je modul Monitoring, který je určen pro sledování 

aktivity zaměstnanců obchodního oddělení. Data jsou v modulu seskupeny dle 

jednotlivých pracovníků a doplněny datem. Sledovanými aktivitami obchodního oddělení 

je čas strávený na telefonu, počet odeslaných nabídek a počet sjednaných inzercí v daný 

den. Jak již bylo uvedeno dříve, tyto aktivity by měly být postupně zautomatizovaný 

pomocí integrace externích služeb, tak aby k jejich vkládání docházelo automaticky na 

konci každého dne. Na základě zaznamenaných dat je dále uveden stav splnění 

stanoveného minima obchodníkem, a tedy v případě úspěchu je záznam označen jako 

„Splněno“ či v opačném případě za „Skoro“ a „Nesplněno“. Pomocí takto navrženého 

modulu mohou vedoucí pracovníci snadno získat přehled o aktivitě jednotlivých 

zaměstnanců. K vytvoření úsudku o pracovníkovi dopomáhá uvedení průměrných hodnot 

u jednotlivých aktivit. 

 
Obrázek 21 - Návrh modulu Monitoring (Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.12 Integrace externích služeb 

Součástí požadavků na informační systém byla možnost integrace externích aplikací. 

Vedoucí pracovníci by pomocí integračních nástrojů především rádi zautomatizovali 

záznamy aktivit zaměstnanců obchodního oddělení, které jsou doposud prováděny ručně. 

Výsledná data by měla směřovat do již připravených polí v modulu Monitoring. Pro 
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integraci externích služeb budou využity internetové aplikace IFTTT a Integromat. Obě 

tyto aplikace jsou kompatibilní s vybraným informačním systémem Airtable a není tak 

potřeba provádět speciální úpravy.  

Pomocí aplikace IFTTT dojde k zápisu počtu odeslaných nabídek uživatelem v daný den, 

a to na základě součtu odeslaných emailů. Pro získání oprávnění aplikace stačí použít 

přihlášení pomoci emailového účtu. Tato aplikace bude mít nastaveno denní opakování, 

které bude stanoveno pro každý všední den v čase 18:00. 

Aplikace Integromat zajistí záznam informací týkajících se celkového času stráveného 

zaměstnancem na telefonu. Integromat pracuje na základě vytvoření scénářů, které se 

mají ve stanovený čas opakovat. V našem případě nejprve potřebujeme získat přístup do 

externí služby zprostředkovávající IP telefony. Následně dojde ke stáhnutí databázového 

souboru s daty, kde lze číst časy strávené jednotlivými pracovníky na telefonu. Tento 

soubor bude uložen do aplikace Google Disk a následně z něj zvolena součtová buňka, 

která bude zapsána do požadovaného modulu informačního systému Airtable. 

 

Obrázek 22 - Návrh integrace aplikace pomocí služby Integromat (Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.13 Implementace informačního systému 

V této části budou popsány zbylé části procesu implementace informačního systému. 

Nejprve bude zaměřena pozornost na přidělení přístupu jednotlivým uživatelům, následně 

pak na instalaci softwarových aplikací. Implementovaný systém bude následně ověřen 

v testovacím provozu, po kterém bude provedeno zaškolení zaměstnanců. Po úspěšném 

vyhodnocení předešlých aktivit budou importována data a vytvořeny jejich vazby. 
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Jakmile budou všechny činnosti dokončeny, nic nebrání k ostrému spuštění nového 

systému. 

3.13.1 Vytvoření přístupů 

Na základě navržených uživatelských oprávnění pro užívání informačního systému, 

budou přiděleny přístupové údaje jednotlivým uživatelům. Jak již bylo dříve zmíněno, 

pro vytvoření uživatelského přístupu stačí využít dosavadní emailový účet zaměstnanců. 

V administrativě aplikace Airtable dojde k vytvoření identit jednotlivých zaměstnanců, 

přidělení emailu, udělení oprávnění a zaplacení uživatelského poplatku. U jednotlivých 

uživatelských účtu lze poté zapnout emailové či textové notifikace, pomocí kterých lze 

oznamovat určité stavy. 

3.13.2 Instalace aplikací 

K informačnímu systému Airtable lze přistupovat několika způsoby. Uživatel k němu 

může přistoupit pomocí jakéhokoliv internetového prohlížeče či případně přes 

softwarovou aplikaci pro počítač nebo díky aplikaci pro chytrá zařízení. V počáteční fázi 

bude všem zaměstnancům společnosti nainstalována softwarová aplikace na jejich 

pracovní stanici a u vedení společnosti dojde k instalaci aplikace pro chytré zařízení. Po 

provedení instalace aplikace dojde ke krátkému otestování funkčnosti na daném zařízení. 

3.13.3 Testovací provoz 

Po úspěšném dokončení předchozích fází budou do vytvořeného rozhraní informačního 

systému importována testovací data a zahájen tak zkušební provoz. Na testovacím 

provozu se bude podílet část vedení společnosti a menší skupina obchodního oddělení. 

Zaměstnanci podílející se na testování budou mít za cíl odhalit dosavadní chyby a 

v případě potřeby navrhnout jejich opravu či zlepšení. Jakmile bude testovací provoz 

považován za dostatečný a odhalené chyby napraveny, dojde k ukončení fáze testování. 

3.13.4 Import dat 

Před importováním dat do nového informačního systému musí nejprve dojít k jejich 

očištění. Zaznamenaná data z předchozí podnikatelské činnosti, které jsou uloženy 

v dosavadních informačních systémech, budou zpracována pomocí databázových 
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programů. Z dat budou odstraněny duplicitní hodnoty, sjednoceno formátování, určeny 

datové typy a u některých dat dojde k opravě záznamů. Po dokončení těchto procesů 

budou data připraveny k nahrání do nového informačního systému. Jelikož se jedná o 

databázovou aplikaci, není nutné pro import dat používat speciální pokyny či programy: 

Data do aplikace tak nahrajeme buď nakopírováním a vložením pomocí klávesových 

zkratek, či případně můžeme data importovat v CSV nebo XLS formátu. Po importování 

dat do systému bude třeba vytvořit vazby mezi nimi. Jelikož však již bylo vytvořeno 

prostředí s potřebnými funkcemi, nebude vytvoření vazeb mezi daty problémem. 

3.13.5 Školení 

Zaškolení zaměstnanců bude provedeno externím technikem společnosti, který se podílí 

na implementaci informačního systému. Školení bude rozděleno do dvou částí, a to dle 

struktury společnosti. Nejprve dojde ke školení vedoucích pracovníků, kteří budou 

seznámeni s kompletní funkcionalitou všech modulů informačního systému a mimo to 

také se základní administrativou. Následovat bude školení zaměstnanců dalších oddělení, 

kterým bude představena základní funkcionalita dle jednotlivých modulů a potřeby 

daného oddělení. Po úspěšném zaškolení bude pro zaměstnance přístupná dokumentace 

systému a také emailová podpora poskytována externím technikem. 

3.13.6 Spuštění informačního systému 

Po dokončení implementační fáze může dojít ke spuštění nového informačního systému. 

Vzhledem ke složitosti celého procesu bude však nejlepší, pokud informační systém bude 

zaváděn v odděleních postupně. Nejprve by tak s užíváním začala skupina uživatelů, 

která se účastnila testovacího provozu a následně by docházelo k zavedením systému 

u dalších oddělení a uživatelů. Po zavedení nového informačního systému do všech 

oddělení a případné nápravě vzniklých problémů můžeme projekt považovat za 

dokončený. 

3.14 Přínosy informačního systému 

Návrh a implementace informačního systému přináší pro společnost spoustu výhod. Ne 

všechny výhody však lze vyčíslit, neboť se v mnoha případech jedná pouze o 

zjednodušení každodenních činností. Dále je také složité určit hlavní přínosy ihned po 
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zavedení nového systému. Mnoho přínosů se může dostavit až po určitém čase, jakmile 

se nový informační systém stane součástí běžného dne všech zaměstnanců organizace. 

Pokud bychom však měli určit přínosy, které jsou zřejmé již v tuto chvíli, můžeme 

vyzdvihnout následující vlastnosti: 

• Zvýšení efektivity a zjednodušení práce s daty při každodenní činnosti 

zaměstnanců. 

• Usnadnění delegování dat mezi pracovníky. 

• Přehlednost a sjednocení dat. 

• Zvýšení zabezpečení pomocí přidělených oprávnění. 

• Automatizace monitorovacích nástrojů. 

• Intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní aplikace. 

• Přístup k systému odkudkoliv. 

• Zlepšení řízení obchodních vztahů a interní komunikace. 

• Nástroj přispívající ke zvýšení konkurenceschopnosti. 

Za hlavní přínos systému však lze označit první bod, a to zvýšení efektivity a 

zjednodušení práce s daty. Jak již bylo uvedeno dříve, společnost nedokázala s daty 

náležitě pracovat a využívat tak jejich potenciál. Po zavedení nového informačního 

systému se dá tedy očekávat výrazné zlepšení právě v této oblasti, což bude mít za 

následek zjednodušení každodenní činnosti zaměstnanců, kteří se tak budou zaměřovat 

na hlavní náplň své práce.  

3.15 Ekonomické zhodnocení 

Na závěr této práce dojde k ekonomickému zhodnocení návrhu a implementace 

informačního systému pro zkoumanou společnost. Do kalkulace budou zahrnuty náklady 

spojené se zpracováním počátečních analýz, implementací systému a jeho zavedením do 

provozu. Z hlediska přínosů je pak poměrně složité zjistit jejich přesnou hodnotu, neboť 

ne všechny vlastnosti systému lze vyjádřit ekonomickou hodnotou.  

3.15.1 Náklady 

Pro stanovení jednotlivých hodnot bude stanovena hodina práce implementačního 

technika na 600 Kč a pro externistu zpracovávajícího analýzy na 400 Kč. Při návrhu a 
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následné implementaci informačního systému ve společnosti Smart Connections s.r.o. 

došlo k vyčíslení následujících nákladů: 
Tabulka 12 - Finanční náklady na informační systémů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Hodnota nákladů 

Zpracování analýz 32 000 Kč 

Licence (22 uživatelů/rok) 9 200 Kč 

Implementace systému 100 320 Kč 

Školení zaměstnanců 14 400 Kč 

Zavedení systému 29 760 Kč 

Celkem 180 880 Kč 

Mimo stanovené náklady je nutné uvažovat čas, který byl věnován projektu vedoucími 

pracovníky společnosti. Vedoucí pracovníci se podíleli především na tvorbě analýz, 

výběru řešení informačního systému a také na následném testování uživatelského 

rozhraní. Dále je nutné poznamenat, že vyčíslené náklady jsou pouze orientační a mohou 

se v průběhu celého projektu mírně lišit. 

3.15.2 Přínosy 

Jak již bylo uvedeno dříve, je poněkud složité určit hodnotu některých přínosů 

informačního systému, a ne všechny se dostaví ihned. Jako úvahu pro stanovení hodnoty 

přínosů tak budeme považovat denní úsporu času zaměstnanců. Pro vyčíslení 

jednotlivých hodnot bude stanovena hodina práce zaměstnance společnosti na 200 Kč a 

21,74 pracovních dní v jednom kalendářním měsíci. 

Přínosy informačního systému se liší dle jednotlivých oddělení. Zatímco obchodní 

oddělení se systémem pracuje během celé pracovní náplně, oddělení redakce a grafiky 

v systému zaznamenává jen podstatné informace. Pro stanovení časových úspor je tedy 

nutné brát v ohled i tento důležitý fakt. 
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V následující tabulce můžeme vidět měsíční časové úspory dle jednotlivých oddělení, 

které jsou následně i finančně vyčísleny.  
Tabulka 13 - Měsíční úspory s novým informačních systémem (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Oddělení Časová úspora Finanční úspora 

Vedení společnosti 16,3 h 3 260 Kč 

Obchodní oddělení 27,18 h 5 436 Kč 

Finanční oddělení 5,44 h 1 088 Kč 

Redakční oddělení 5,44 h 1 088 Kč 

Grafické oddělení 5,44 h 1 088 Kč 

Celkem 59,8 h 11 960 Kč 

Měsíční úspora pro společnost tedy činí 59,8 hodin respektive 11 960 Kč. Ročně tedy 

firma po zavedení nového informačního systému ušetří až 143 520 Kč, což znamená 

návratnost vložené investice asi po jednom a půl roce. Pokud zvážíme celkový přínos 

informačního systému včetně položek, které je obtížné vyčíslit, jedná se o investici, která 

se zkoumané společnosti rozhodně vyplatí.   
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Závěr 

V diplomové práci jsem se zabýval návrhem a následnou implementací informačního 

systému. Informační systémy jsou nedílnou součástí dnešních firem a záleží jen na dané 

organizaci, jak dobře dokáže s daty pracovat. Správně načasované využití nabytých 

informací představuje pro podniky na konkurenčním trhu nepochybnou výhodu. 

Pro náplň této práce byla zvolena společnost Smart Connections s.r.o., která je 

vydavatelstvím několika B2B titulů jako je například Svět průmyslu a Svět zdravotnictví. 

Společnost se dlouhodobě potýkala s problémem nedostatečného zpracování dat, což 

způsobovalo následné neshody či nemožnost nalezení nových obchodní příležitostí.  

V první fází této diplomové práce jsem se zaměřil na teoretickou část, kde bylo 

představeno několik pojmů, které byly v práci následně využity. Poté byla zpracována 

analytická část, kde jsem se nejprve zaměřil na analýzu současného stavu společnosti. 

Společnost a její práce s daty byla zkoumána dle jednotlivých oddělení tak, aby došlo 

k co nejpřesnějšímu stanovení požadavků na nový systém. Dále bylo v analytické části 

využito několika metod, pomocí kterých došlo k analýze externího a interního prostředí 

společnosti. Výsledkem těchto analýz bylo zjištění, že práce s daty pomocí informačních 

systému není dostačující a bylo tak nutné navrhnout opatření.  

Úvod návrhové části se zabýval očekáváním společnosti od nového systému a k určení 

priorit jednotlivých požadavků na jeho funkcionalitu. Následně došlo k řízení změny a 

k přípravné fází projektu, kde byla zpracována síťová analýza. Po zvážení několika 

možností pro zavedení informačního systému, byla vybrána varianta pronájmu hotového 

řešení. Na základě výběru zavedení systému došlo k porovnání současně nabízených 

variant informačních systémů, které nejvíce splňovaly stanovené požadavky. Výsledkem 

srovnání systémů byl výběr implementace cloudové aplikace Airtable. V další části byly 

stanoveny doporučení pro splnění analýzy HOS a také požadavky na bezpečnost. Pro 

vybraný informační systém Airtable bylo následně navrženo uživatelské rozhraní tak, aby 

došlo k naplnění potřeb zaměstnanců a také navrženy možnosti integrace externích 

služeb. V závěru této diplomové práce byly stanoveny přínosy a ekonomické zhodnocení 

návrhu a implementace informačního systému. 

Během zpracování této diplomové práce jsem si uvědomil, jak důležitou součástí 

společnosti jsou informační systémy. Pokud organizace disponuje vhodným informačním 
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systémem s uživatelsky přívětivým a intuitivním rozhraním, dochází k zjednodušení 

každodenních aktivit a ke zvýšení výkonnosti zaměstnanců. Zároveň kvalitní informační 

systém dopomáhá k enormnímu zvýšení efektivity využití dat. Celou práci tak považuji 

za velmi přínosnou, neboť mě obohatila při komplexním chápaní problematiky 

informačních systémů. 
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