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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá analýzou a optimalizací CRM (systému pro řízení vztahů se 

zákazníky) vybrané společnosti, vyvíjeného na míru externí firmou. Teoretická část se 

zaobírá definicí principu řízení vztahů se zákazníky a CRM systémy jako takovými. V 

analytické části práce je provedeno zhodnocení současného stavu CRM ve společnosti. 

Na základě analýz pak budou navrženy možné změny a opatření pro zlepšení využití 

systému. 

Abstract 

This bachelor's thesis aims to analyse and optimize custom CRM system (customer 

relationship management system) of selected company. The theoretical part deals with 

the definition of customer relationship management and CRM systems as such. The 

analytical part of the thesis analyses the current state of CRM in the company. Based on 

this analysis, possible changes and measures will be proposed to improve the use of the 

system.  
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1 ÚVOD 

V posledních letech se informační systémy staly jednou z hlavních součástí firem, do 

jejich vývoje a zabezpečení směřují nezanedbatelné finanční prostředky. Přinášejí vyšší 

efektivitu, snazší přístup k informacím a z toho plynoucí úspory, usnadňují řízení 

organizace a získávání nových zákazníků. Informační systém tedy lze bez nadsázky 

nazvat jedním ze základních stavebních kamenů podniku. Otázka optimalizace je však 

často podceňována a v řadě podniků zastaralé nebo špatně zvolené součásti podniků 

výrazně zpomalují jeho činnost a efektivitu zaměstnanců. 

V bakalářské práci se zabývám Customer Relationship Management (CRM) systémem 

vybrané společnosti, který je vyvíjen na míru dle požadavků managementu pouze pro 

danou společnost, a to konkrétně návrhem zlepšení funkčnosti a efektivity. Jakožto 

dlouholetý zaměstnanec a uživatel systému jsem se tak rozhodl využít svého přístupu 

k informacím o fungování systému i k firemním procesům a celý systém analyzovat, 

navrhnout vylepšení a potenciálně tím odstranit jednu ze slabin společnosti na trhu.  
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2 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Cílem bakalářské práce je analýza informačního systému zvolené firmy a optimalizace 

procesů v oblasti řízení vztahů se zákazníky. Na základě analýz budou navrženy možné 

změny a opatření pro zvýšení efektivity systému, a zároveň pro zlepšení práce koncových 

uživatelů. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Pro porozumění principů řízení vztahů se zákazníky a základnímu pochopení technologií, 

na kterých analyzovaný informační systém funguje, si v této kapitole rozebereme 

jednotlivé pojmy, které jsou důležité pro pochopení problematiky. 

3.1 Customer Relationship Management (CRM) 

Wessling CRM definuje jako aktivní tvorbu a udržování dlouhodobě prospěšných vztahů 

se zákazníky. Zavádí také tři hlavní prvky CRM, kterými jsou lidé, procesy a technologie, 

doplňuje je pak čtvrtým prvkem, kterým je obsah či data (4, s. 16). 

Chlebovský uvádí, že „Customer Relationship Management je interaktivní proces, jehož 

cílem je dosažení optimální rovnováhy mezi firemní investicí a uspokojením 

zákaznických potřeb. Optimum rovnováhy je determinováno maximálním ziskem obou 

stran“ (1, s. 23). 

Dohnal jmenuje hned několik různých přístupů k CRM, z nichž se ve své práci přikláním 

k tomu, že CRM představuje myšlenkové nastavení celého podniku spolu s podnikovými 

procesy navrženými tak, aby oslovily a udržely zákazníky a poskytly jim kvalitní servis 

(5, s. 18).  

Wessling dále uvádí, že zavedení CRM v praxi je pak možné jen při sloučení všech jeho 

jednotlivých prvků do jediného celku, každý pokus o zavedení s jednostranným 

pohledem pouze na jeden z jeho prvků je pak předem odsouzen k neúspěchu (4, s. 16). 

Chlebovský pak definuje základní úkoly při zavádění CRM, kterými jsou: 

 Změna pohledu na obchod se zákazníkem. Je třeba přejít od vnímání cílů vnímání 

účinků, tedy vztahu v dlouhé perspektivě, 

 přechod k zákaznickému pojetí marketingu (důležitý je zákazník, nikoliv 

produkt), 
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 odpoutání od svazování produktu s aplikací. Nabídnutím komplexního produktu 

často docílíme jeho širší využitelnosti (1, s. 24). 

CRM je tedy interaktivní proces mezi dodavatelem a zákazníkem. Jako každý vztah, i on 

prochází etapami (od zahájení až po ukončení), které jsou tvořeny epizodami. Každá 

epizoda je pak v podstatě vzájemnou komunikací mezi danými partnery. Cílem je 

vytvořit dlouhodobý partnerský vztah, který přinese zisk oběma zainteresovaným 

stranám. K tomuto cíli vede nepřeberné množství strategií, výběr je pak ovlivněn mnoha 

faktory. Na druhou stranu existuje celá řada technických nástrojů, které umožňují 

vytvořit informační, analytickou a komunikační páteř CRM bez ohledu na celkovou 

zvolenou strategii (1, s. 26). 

Dohnal dále popisuje, že software CRM by měl být chápán nikoliv jako samostatná 

aplikace, ale jako součást aplikačního rámce informačního systému (IS). Z toho důvodu 

také zdůrazňuje nutnost integrace podnikových aplikací (5, s. 28).  

3.2 Posun od marketingu  

CRM přišlo na svět právě s vývojem marketingu. Zkoumání marketingových procesů 

začalo po skončení průmyslové revoluce, protože právě tehdy se otevřel masový trh 

levného zboží, což vedlo k nadvýrobě. Výrobky musely být dodány zákazníkům zase co 

nejlevněji, bylo také potřeba zajistit distribuci na širší trh (2, s. 18). 

Jinými slovy, počátečním bodem byla marketingová filosofie, která vznikla v době 

masové produkce: výrobky se vyrábějí, je potřeba pro ně najít zákazníky. Všeho 

ostatního je dostatek, jen zákazníků se nedostává (6, s. 16). 

Klasické pojetí marketingu je možné nalézt ve všech učebnicích. Jeho páteří je 

marketingový mix, tedy 4P – produkt, cena, místo a propagace. Jde o čistě tržní pojetí 

marketingu, které se zaměřuje na využití všech dostupných metod k získání a udržení 

tržního podílu (1, s. 18). 

Jakmile však firmy překročily horizont svého regionů a pustily se do globálních vod, 

došlo k výraznému omezení marketingového mixu. Zatímco v rámci regionu lze zajistit 
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relativně rychlou zpětnou vazbu od zákazníků, v globálním měřítku to dost dobře nejde. 

Překážkou jsou zejména skutečnosti, že produkt je připravený pro lokální trh a špatně 

reflektuje požadavky zákazníků na jiných trzích. A lokální marketingoví manažeři si 

samozřejmě nemohou vybrat místo (1, s. 18).  

Tradiční marketingové metody myšlení vzdálilo výrobce od zákazníka, protože 

informace o zákaznících se k nim dostávaly před prostředníky. Péče o zákazníky navíc 

přešla do kompetence marketingových a právních oddělení, která zákazníky dále 

izolovala (6, s. 16). 

Toto omezení bylo základním předpokladem, který dal vzniknout CRM. Jedním 

z hlavních pomocníků k tomu, aby nabídka trvale reflektovala potřeby zákazníka, je 

rychlá zpětná vazba a analytické zpracování, což je úkolem CRM (1, s. 23). 

S rozvojem IS přišly do rukou pracovníkům marketingu a obchodu nástroje, které 

umožňovaly udržovat a z různých hledisek zkoumat databáze zákazníků. Tento 

„databázový marketing“ pracoval zejména s rozesíláním dotazníků poštou a jejich 

vyhodnocováním, na základě toho byla pak stanovena prodejní strategie podniku. 

Internet, který se začal používat ve druhé polovině devadesátých let, znamenal daleko 

efektivnější nástroj dialogu s jednotlivými zákazníky a obnovení schopnosti budovat 

dlouhodobé vztahy (5, s. 12). 

3.2.1 Co přináší CRM podnikům? 

Mnoho společností, které až do současné doby investují do CRM projektů (a zejména 

prováděly implementace v první vlně) není s výsledkem spokojeno, pro většinu byl zisk 

příliš malý. Určitého zlomu od této situace bylo dosaženo až po několika letech, kdy 

prospěch začal růst výrazně rychleji než náklady (2, s. 20). 

To samozřejmě neznamená, že by CRM nesplnilo svůj účel. Zkušenosti ukázaly, že tento 

stav je výsledkem tří faktorů: 

 Na CRM bylo nahlíženo jako na aplikaci informační technologie, nikoliv součást 

řídících procesů, 
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 vlastní implementace byla nevyhovující 

 projekty měly nízkou podporu vedení společností (2, s. 20). 

Implementace znamená významnou změnu, která zasahuje celou organizaci. Je faktem, 

že rozšiřuje koncept organizace takovým způsobem, že se jedná spíše o dodavatelský 

řetězec nebo dodavatelskou síť, která podléhá řízení. Zákazníci jsou tam jedním ze zdrojů 

této sítě, která je orientována na jejich zájmy, přičemž zákazník jedná jako aktivní zdroj a 

spoluúčastní se řídícího procesu (2, s. 21). 

Mezi dosažené výsledky a přínosy úspěšných CRM implementací patří: 

 Porozumění zákazníkům, 

 zlepšování hodnoty nabízených produktů na základě porozumění zákazníkům, 

 změna kultury společnosti směrem k zákaznicky orientované společnosti, 

 efektivnější organizace, která hospodaří s hodnotou zákazníka, kdy zákazník je 

považován za subjekt vztahu (2, s. 21). 

Wessling navíc upřesňuje, že implementace přináší i nárůst efektivity týmové spolupráce, 

přístup k informacím v reálném čase, vylepšení image, bezproblémový průběh 

obchodních procesů a růst motivace pracovníků (4, s. 60). 

3.3 Systém a strategie 

Odborníci většinou tvrdí, že jen nezodpovědný hazardér implementuje CRM informační 

systém bez pečlivého a důkladného uvážení firemní strategie. Toto tvrzení dokládá právě 

statistika nezdařených implementací těch, kteří vsadili na nesprávné pořadí. Na druhou 

stranu se lze správně dotázat: „Jak vytvořit strategii řízení vztahů se zákazníky a na jejím 

základě implementovat celý systém, jenž tuto strategii podpoří, když firma nemá 

v současnosti žádný systém a minimum zkušeností?“ (1, s. 104) 

Pro vysvětlení této situace je potřeba si uvědomit, že vztah mezi CRM informačním 

systémem a strategií je velmi volný. Hlavní motiv pro vznik CRM systémů byla snaha 

výrobců proniknout do oblastí těmito systémy nedotčených, tedy hlavně do oblasti 
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prodeje. Strategie řízení vztahů se zákazníky vznikly naprosto nezávisle na systémech a 

jejich existenci v podstatě nebraly v úvahu, dobrý CRM systém je však nástrojem pro 

tvorbu strategií řízení vztahů se zákazníky (1, s. 104). 

Efektivní CRM strategie je pak něco, co umožňuje společnosti, aby bylo „snadné s ní 

obchodovat“. To je právě to, čím se vyznačují společnosti jako je American Express, 

Amazon nebo Apple. Smilansky ve svém článku uvádí v rámci strategie 10 klíčových 

oblastí, mezi které patří sociální média, webové stránky, zákaznický servis nebo telefonní 

systémy. Soustředění na tyto oblasti pak umožní zákazníkům se společnosti pohodlně 

komunikovat na platformě, kterou preferují (7, s. 25). 

3.3.1 Procesní pohled na CRM 

CRM informační systém je v dnešním pojetí hlavně aplikace pokrývající procesy, jejichž 

prostřednictvím dochází k interakci mezi zákazníky a firmou, která ji implementovala (1, 

s. 104).  

Dohnal definuje tři hlavní skupiny procesů, marketing, obchod a služby. Jejich cílem je 

získání co nejhlubších znalostí o zákazníkovi a následně využití těchto znalostí pro 

budování vztahu se zákazníkem (5, s. 25). 

Sodomka a Klčová dále definují proces řízení kontaktů, který je defakto řízením 

komunikace se zákazníky (3, s. 358).  

Souhrnně tyto procesy můžeme nazvat jako obchodní cyklus, protože jdou dál než 

objednávkový cyklus, který zahrnuje pouze interakci s cílem přijetí a vyřízení 

objednávky (3, s. 358). 

Obchodní cyklus tvoří tyto hlavní procesy: 

Řízení kontaktů – jde o řízení komunikace se zákazníky dovnitř i vně organizace. 

Zasahuje všechny ostatní CRM procesy, k automatizaci se používají technologie 

kontaktního centra (3, s. 358). 
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Řízení obchodu – zahrnuje objednávkový cyklus, což je zaznamenání a řízení 

objednávky a její převzetí zákazníkem, a prolíná se s procesy řízení marketingu (zejména 

ve fázi pre-sale) a servisní služby (ve spojitosti s již vyřízenou objednávkou). 

K automatizaci se užívá služba Sales Force Automation (SFA) (3, s. 359). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řízení marketingu – spočívá v řízení marketingových zdrojů, plánování a realizaci 

marketingových kampaní a ve využívání příslušných komunikačních kanálů 

k příslušným aktivitám. Cílem je pak identifikovat potenciální zákazníky a vytvořit nové 

obchodní příležitosti. K automatizaci se používá funkcionalita Enterprise Marketing 

Automation (EMA) (3, s. 358). 

Servisní služby – zajišťování záručního i pozáručního servisu a nabídka 

komplementárních produktů k posílení loajality zákazníka. Zasahují obchodní cyklus ve 

všech fázích, proto jsou děleny na předprodejní, prodejní a poprodejní. Řídí je funkce 

zvaná Customer Service and Support (CSS) (3, s. 358).  

Obrázek č. 1: Model řízení marketingového, obchodního a servisního procesu 

(Zdroj: 3, s. 360) 
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3.4 Koncepce řešení CRM 

Z hlediska vnitřní koncepce CRM lze tvrdit, že se jedná o účelnou kombinaci 

transakčních a analytických aplikací (23, s. 210). 

Gála, Pour a Šedivá definují tři základní oblasti řešení CRM, a to operační, kooperační a 

analytické. Jejich hlavním cílem je podpora obchodních procesů a vytváření 

dlouhodobých a úspěšných vztahů se zákazníky (23, s. 210). 

Basl a Blažíček dále definují jako oblast řešení aktivní CRM, které je centralizovanou 

databází podporující automatizaci procesů (24, s. 90). 

3.4.1 Operační část CRM 

Do této části se řadí všechny aplikace, které řeší operativní záležitosti a kontakty se 

zákazníkem. Zahrnuje například funkce řízení obchodních kontaktů, sledování 

konkurence nebo řízení jednotlivých obchodních případů (23, s. 211). 

3.4.2 Kooperační část CRM 

Rozšiřuje dříve používané způsoby kontaktu se zákazníky o internet, elektronickou 

poštu, mobilní komunikace a zejména o interaktivní aplikace na webu. To vše je pak 

koordinováno v rámci kontaktních center (resp. call center), což jsou aplikace a 

technologie založené na centrálním přístupu zákazníka k firmě. V rámci kontaktních 

center se také uchovávají a pravidelně aktualizují informace o jakémkoliv kontaktu se 

zákazníky (stížnosti, nabídky, podpis kontraktu nebo odeslání marketingových 

materiálů), jde tedy o integraci různých komunikačních kanálů ta účelem podpory 

komunikace se zákazníkem (23, s. 211). 
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Jeho cíle však mohou být i širší a mohou zahrnovat i snížení nákladů a zlepšení 

poskytovaných služeb (24, s. 91). 

3.4.3 Analytické CRM  

Zahrnuje agregace a aplikace znalostí o zákazníkovi a zajišťuje funkce, jakými jsou 

například segmentace zákazníků, analýzy marketingových kampaní, predikce chování 

zákazníků a další. Obvykle se realizuje tak, že využívá zákaznická data získaná 

z operačního a kooperačního CRM, případně z dalších aplikací, a pro zpracování analýz 

využívá technologií a aplikací Business Inteligence (23, s. 211).  

3.5 Strategická pravidla 

Úspěšná realizace CRM koncepce je založena na čtyřech základních pravidlech, která 

platí vždy a pro jakýkoliv typ zamýšlené strategie (3, s. 366). 

3.5.1 Pravidlo sjednocení 

Říká, že vůči zákazníkům je nutné vystupovat jednotně a informace o nich musí sloužit 

celé firmě. Zákazník samozřejmě bude mít tendenci vyhledávat nejpohodlnější formu 

komunikace, jakou je například web, nemělo by se ale stávat, aby získal na internetu jiné 

informace, než které mu poskytne např. kontaktní centrum (3, s. 366). 

Nejde přitom pouze o CRM procesy, ale o jednotné vystupování navenek. Je třeba 

zabezpečit konzistentní datový tok organizací i opačným směrem, což zabrání například 

provádění duplicitních činností a ušetří tak čas i peníze (3, s. 366). 
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3.5.2 Pravidlo integrace 

Hovoří o tom, že je třeba sladit informační toky, které proudí dovnitř i vně firmy všemi 

CRM procesy. To se zpravidla neobejde bez napojení na jiné systémy, například ERP. 

V opačném případě je těžké zjistit například platební morálku klienta, protože by museli 

platební morálku zjišťovat v přehledových tabulkách ERP nebo v jiných zdrojích. 

V ideálním případě pak data ze všech systému končí v datovém skladu, kde jejich vývoj 

vyhodnocují analytické nástroje (3, s. 366).   

3.5.3 Pravidlo naplnění 

Týká se momentu, kdy firma zavede svůj první CRM systém. Ten je totiž třeba naplnit 

údaji, které často do té doby nebyly nijak formalizovaně shromažďovány. Informace jsou 

pak získávány uživateli systému. Jde o záznamy hovorů, údaje o zákaznících, veškerou 

komunikaci nebo řazení záznamů do kategorií. V CRM systému také nelze operativně 

zjistit nesprávné údaje, je třeba jej tedy umět správně a pravidelně naplňovat údaji (3, s. 

367). 

3.5.4 Pravidlo segmentace 

Každý zákazník tvoří samostatný tržní segment a vyžaduje individuální péči. Toto 

pravidlo má za cíl správně „nastavit myšlení“, podle kterého pak řadíme do stejného 

segmentu zákazníky, kteří si jsou co nejvíce podobní (pravidlo homogenity) a definujeme 

jednotlivé segmenty tak, aby byly navzájem co nejvíc odlišné (pravidlo heterogenity) (3, 

s. 367). 

3.6 Technologie pro tvorbu webových aplikací 

V dnešní době se stále větší část informačních systémů, mezi které patří i CRM, vyvíjí 

jako online řešení. Online řešením rozumíme aplikaci, kterou není třeba instalovat a je 

možné ji spustit z kteréhokoliv zařízení pomocí webového prohlížeče. Důvodem pro 
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tvorbu CRM systémů jako webových aplikací je zejména snazší správa, pohodlí uživatelů 

a kompatibilita s různými druhy zařízení, protože aplikaci není třeba instalovat ani 

aktualizovat a je možné k ní přistupovat odkudkoliv pouze pomocí webového prohlížeče 

a připojení k internetu. Přináší také významnou úsporu nákladů, protože není třeba 

aplikaci vyvíjet pro každý operační systém nebo typ zařízení (25). 

S tím souvisí takzvaná on-demand CRM řešení nabízená jako služba. Aplikace je 

hostována na serverech poskytovatele služby a na straně zákazníka tak klade minimální 

nároky na počáteční investice, infrastrukturu, správu i proces implementace. Nevýhodou 

takových řešení je fakt, že fyzické umístění dat závisí čistě na třetí straně (26).  

S rozvojem rychlého internetu se tak otevřely možnosti používat internetové prohlížeče 

pro přístup k velmi komplexním webovým stránkám, které dokáží nahradit programy, 

které by jinak uživatel musel instalovat lokálně na svůj počítač. V principu jde o 

vytváření dynamických webových stránek pomocí technik, které můžeme rozdělit na dvě 

skupiny: prováděné na serveru a prováděné na straně klienta (9). 

V následující kapitole rozeberu vybrané technologie a techniky, které jsou využívány 

k tvorbě těchto aplikací. 

3.6.1 Webový server 

Webový server je vůbec základním prvkem infrastruktury webové aplikace, který 

zpracovává požadavky od klientů, nejčastěji webových prohlížečů. Požadavkem se pak 

rozumí zobrazení webové stránky, statického textu, obrázku či jiného souboru. 

Mezi nejpopulárnější webové servery patří Apache. Jeho velkou předností je podpora 

mnoha operačních systémů (Windows, Linux, BSD, Mac OS X a další). Jeho funkce 

mohou být rozšířeny moduly, z nich nejběžnější jsou Hypertext Preprocessor (PHP) nebo 

Perl, podporuje také SSL šifrování. Apache je distribuován pod licencí Apache Licence 

2.0, která stanovuje, že program je volně šiřitelný (12). 

PHP modul web serveru je pak článek, který nám dovoluje tvořit webové stránky 

s dynamickým obsahem. Na diagramu níže je znázorněna situace, kdy se webový 
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prohlížeč dotazuje web serveru na soubor (stránku), která je PHP skriptem. Server se tak 

obrátí na PHP modul, který skript interpretuje, dotáže se databáze na obsah, který náleží 

na danou stránku a následně z tohoto obsahu vytvoří HTML stránku, kterou web server 

odešle dále prohlížeči (13). 

 

Obrázek č. 2: Princip činnosti web serveru  

(Zdroj: 13) 

3.6.2 PHP: Hypertext Preprocessor 

Hypertext Preprocessor, původně Personal Home Page (PHP) je skriptovací 

programovací jazyk, určený zejména k programování dynamických webových stránek. 

Skripty jsou prováděny na serveru, k uživateli je přenášen až výsledek jejich činnosti. Je 

nezávislý na platformě, skripty fungují bez větších úprav na různých operačních 

systémech. Podporuje mnoho knihoven pro různé účely, například zpracování grafiky, 

textu, generování pdf z HTML (knihovna mPDF) nebo přístup k databázovým systémům 

(jako je MySQL, MSSQL a další) a také podporuje celé řady internetových protokolů 

(HTTP, SMTP, FTP, IMAP, POP3…). PHP se dnes stalo téměř standardem, podporuje 

jej v podstatě každá hostingová služba (8).  

Hlavními výhodami PHP je multiplatformnost, rozsáhlý soubor funkcí v základní 

knihovně a velmi dobrá dokumentace. Naopak nevýhodou je mírně nekonzistentní vývoj 

zejména v minulosti, který ale PHP v jisté míře provází dosud. Mezi verzemi PHP se tady 

často mění příkazy či jejich parametry (8). 

K urychlení vývoje a lepší organizaci kódu se využívají tzv. frameworky, mezi 

nejoblíbenější pak patří například Laravel, Nette nebo Yii (10). 
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3.6.3 PHP Framework 

Jde o balík naprogramovaných tříd a objektů, který definuje základní strukturu projektu. 

Framework na sebe přebírá některé základní problémy (interakce s databází, aplikační 

logiku), které se zpravidla opakují napříč mnoha projekty. Zjednodušeně tedy lze říci, že 

jde o sadu skriptů pokrývající všemožné potřeby. Frameworky většinou aplikují určitý 

návrhový vzor, nejčastěji MVC. Jejich jedinou nevýhodou oproti čistému PHP je rychlost 

(10). 

 

Yii Framework 

Yii Framework je určen zejména k vývoji webových aplikací, implementuje MVC 

architekturu. Aktuálně je dostupný ve verzích 1.1 a 2.0, přičemž 1.1 je označován za 

„starou generaci“ a nyní dostává pouze bezpečnostní aktualizace, nepodporuje ale 

nejnovější verzi PHP. Verze 2.0 je pak kompletně přepsanou verzí pro nejnovější 

technologie a protokoly, podporuje PHP 7. Framework je vyvíjen zejména komunitou a 

malým týmem vývojářů (11). 

3.6.4 JavaScript 

Je skriptovací jazyk, k jehož interpretaci dochází na straně klienta (webového 

prohlížeče). To je obrovský rozdíl oproti serverovým jazykům, jako je například PHP. 

Pomocí JavaScriptu tedy můžeme měnit obsah stránky u uživatele. Nabízí se tak tvorba 

dynamických menu, roletek, různých kontejnerů, které umožňují šetřit místo na stránce. 

Výhodou JavaScriptu je efektivnost a pohodlnost, takže se vyžívá například i při validaci 

formulářů. Velmi často se využívá se spojení s knihovnou jQuery, která poskytuje tzv. 

widgety, což jsou předpřipravené aplikace například pro vytvoření menu na stránce (19). 

3.6.5 Model-View-Controller (MVC) architektura 

MVC je velmi oblíbený architektonický vzor, který se uchytil zejména při tvorbě 

webových aplikací. Jeho základní myšlenkou je oddělení aplikační logiky od výstupu. 
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Řeší tedy problém, kdy máme v jednom souboru logické operace a zároveň generování 

výstupu, tímto tedy podporuje určitou modularitu a kód se snáze udržuje i rozšiřuje (14). 

Celá aplikace je tak rozdělena na komponenty třech typů: Model, View (pohled) a 

Controller (kontroler). Cílem je, aby soubor s aplikační logikou vypadal jako skript 

(například PHP) a výstup jako HTML soubor s co nejmenší příměsí dalšího kódu (15). 

 

 

    

 

 

 

 

Model 

Obsahuje logiku a vše, co do ní spadá, jako výpočty nebo databázové dotazy. Hlavní 

funkce modelu spočívá v přijetí parametru a vydání dat. Má tedy na starosti získávání dat, 

jejich manipulaci, výpočty, výsledky, určení, zda je něco pravda či ne a podobně (15). 

 

View (Pohled) 

Jde o zobrazení výstupu uživateli. Nejčastěji se jedná o PHP šablonu, která obsahuje 

HTML šablonu a PHP tagy (značky), které umožňují do šablony vkládat proměnné, 

případně provádět cykly a podmínky (15). 

 

 

Obrázek č. 3: Diagram MVC architektury 

(Zdroj: 15) 
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Controller (kontroler) 

Propojuje komponenty, jedná se tedy o jakéhosi prostředníka, se kterým komunikuje 

uživatel, model i view. Při příchodu požadavku od uživatele tedy zavolá model, který 

vyhledá v databázi vyžádaná data a vrátí je controlleru. Stejně tak může volat různé 

výpočty. Tyto údaje si controller uloží do proměnných, které nakonec vloží do view. 

View přijme data a vloží je do připravené šablony, která je pak jako hotová stránka 

prezentována uživateli (15). 

3.6.6 Databázový systém 

Databázový systém je program, který se specializuje na efektivní ukládání, modifikaci a 

výběr velkého množství dat. Je prostředníkem mezi aplikační vrstvou a uloženými daty. 

Mezi nejznámější komerční systémy patří Oracle Database a MS SQL, naopak 

nejrozšířenější jsou open-source systémy jako MySQL nebo PostgreSQL, který má 

vynikající pověst pro svou spolehlivost, bezpečnost a respektování standardů, zatímco 

výkonnostně nezaostává ani za srovnatelnými komerčními systémy.   

PostgreSQL (zkráceně Postgres) je plnohodnotný objektově-relační databázový systém 

s otevřeným zdrojovým kódem (open-source). Lze jej provozovat na všech hlavních 

operačních systémech, tedy Windows, Linux a Unix. Splňuje podmínky Atomic, 

Consistent, Isolated, Durable (ACID), plně podporuje cizí klíče, operace JOIN, pohledy i 

spouště a uložené procedury. Obsahuje také většinu datových typů standardu SQL:2008, 

jako je integer, numeric, boolean, char, varchar, date, interval a timestamp (16). 
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Tabulka č. 1: Limity PostgreSQL 

(Zdroj: 16) 

 

ACID 

Jedná se o obecně uznávaný seznam požadavků na bezpečný transakční systém. 

Atomičnost znamená, že se v rámci transakce provedou všechny změny nebo žádná. 

Konzistence, že transakce zajišťují převedení dat z jednoho konzistentního stavu do 

druhého, izolace, že transakci neovlivní souběžné jiné transakce a trvanlivost, že pokud je 

transakce potvrzena, tak jsou změna dat trvalé (17).  

 

3.7  Bezpečnostní hrozby 

Většina dnešních webových aplikací umožňuje komentovat nebo vkládat obsah. Tím 

potenciálně umožňují vložit do obsahu stránky škodlivý kód, získat přihlašovací údaje 

uživatele, jeho session ID (náhodně vygenerovaný token, podle kterého si server páruje 

jednotlivé požadavky zákazníka, jako jsou třeba položky v košíku u eshopu) nebo 

zobrazovat spam. 

Limit Hodnota 

Maximální velikost databáze Neomezen 

Maximální velikost tabulky 32 TB 

Maximální velikost řádku 1,6 TB 

Maximální velikost pole 1 GB 

Počet řádků v tabulce Neomezen 

Počet sloupců v tabulce 250 až 1600 v závislosti na typu sloupců 

Počet indexů v tabulce Neomezen 
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3.7.1 Cross Site Scripting 

Útok typu Cross Site Scripting (XSS) je založen na podsunutí kódu na vstup webové 

stránce tam, kde programátor nepředpokládal vložení kódu. Tím můžeme podstrčit 

stránce náš vlastní kód, nejčastěji JavaScript (20). 

 

Dočasný XSS útok 

Je zejména problematikou URL adres, jež jsou předány serveru a jsou zobrazeny na 

stránce. Takovýto útok je odhalitelný kontrolou URL. Příkladem může být stránka, která 

má url ve tvaru: 

http://www.victim.at/index.php?id=1 

Běžný odkaz na stránku s parametrem v URL, který odkazuje například na číslo článku. 

Jednoduchou změnou můžeme do URL vložit skript, po kterém by se mělo v novém okně 

zobrazit varování:  

http://www.victim.at/index.php?id=<script>alert(10)</script> 

Tím bychom ověřili zranitelnost webu na XSS (20). 

V případě složitějších scriptů by došlo k neúměrnému natažení délky URL. Tato 

problematika se řeší nejčastěji umístěním skriptu na web útočníka a pouhým 

odkazováním na něj. Od takového načítání škodlivých skriptů z webu útočníka má celá 

technika svůj název – Cross Site Scripting (21). 

 

Trvalý XSS útok 

Je problematikou zejména fór a návštěvních knih, kde se data zadaná na vstup uloží do 

souboru nebo databáze a jsou opětovně spuštěna při každém načtení stránky. Vložení 
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probíhá přes formulářové prvky stránky, jejichž obsah není před uložením aplikací 

upraven (20). 

 

Dopad XSS útoku 

Útočník takto může například pomocí XSS nahradit textový obsah stránky nebo zaměnit 

cíl přihlašovacího formuláře na stránce. Ještě větší nebezpečí pak představuje plný 

přístup k uživatelově cookies, zejména tak ukradení jeho session ID včetně platného 

přihlášení do aplikace (21). 

3.7.2 Denial of Service 

Denial of Service (DoS) znamená znepřístupnění služeb jakýmkoliv způsobem, od 

vytržení kabelu ze serveru po využití slabiny v aplikaci, kdy server přestane zcela 

komunikovat. Může se tedy jednat o využití chyby, dosažení limitu systému, síťové karty 

či aplikace, nebo i procesoru, paměti, místa na disku a podobně. Pokaždé, když je 

výsledkem nedostupnost služby daného serveru, tak se jedná o DoS útok. Nejčastěji 

opomíjeným rizikem je logování, například přístupů či akcí do souboru na disk, kde při 

DoS útoku rychle zmizí volné místo (22). 

 

Rozdíl mezi DoS a častěji zmiňovaným Distributed Denial of Service (DDoS) je pouze v 

tom z kolika strojů je útok iniciován. Při DoS útoku je zapojen jen jeden stroj, při DDoS 

dva a více (22).  

 

Faktory napomáhající útokům 

Útokům velmi napomáhá zranitelnost jak klientských stanic, tak serverů. Útočník vyžije 

chyby v systému a použije jej jako klienta k útoku. Velkou problematikou je IP spoofing, 
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tedy falšování zdrojové IP adresy za účelem anonymity. Problematická je také absence 

procesů identifikace rizik, přijetí protiopatření a absenci testování infrastruktury (22). 

Samostatnou kapitolou jsou chyby v aplikacích. Útočníci se často zaměří na tu funkci, 

která spotřebuje velké množství systémových prostředků, a volají tuto funkci tisíckrát za 

vteřinu. Každá aplikace přináší nový, specifický typ útoku (22). 
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4 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

V této kapitole je provedena analýza společnosti, jejíž CRM systém v této práci budu 

optimalizovat.  

Představím zde samotnou společnost, předmět jejího podnikání, strukturu jejích 

zákazníků a taktéž souhrnný pohled prostřednictvím SWOT analýzy. Poté je popsán 

samotný systém, jehož optimalizace je cílem této bakalářské práce, a firemní procesy, jež 

má podporovat. 

4.1 Popis firmy 

Společnost se již sedmým rokem věnuje poradenství v oblasti úspory nákladů za energie 

pro všechny typy klientů. Cestou k této činnosti byla zejména liberalizace trhu v roce 

2007, kdy bylo všem odběratelům elektřiny či plynu svobodně změnit dodavatele 

komodit zejména díky změnám dvou energetických směrnic Evropské unie, 2003/54/ES 

(společná pravidla pro trh s elektrickou energií) a 2003/55/ES (společná pravidla pro trh 

se zemním plynem).  

Soustředí se na 3 nejběžnější komodity: elektřinu, plyn a vodu. Specializuje se na stlačení 

ceníkových cen za komodity na velkoobchodní úroveň pomocí tzv. energetických aukcí, 

kde soutěžícími jsou dodavatelé energií. Díky sdružování zákazníků pod větší celky mají 

dodavatelé výrazně lepší motivaci k nabídnutí nižších cen, než jakých by byl schopen 

dosáhnout jednotlivec.  

Formou se jedná o akciovou společnost se 100 interními a 250 externími zaměstnanci. 

Loňský obrat dosáhl 80 milionů korun. 

 

Hlavní oblasti působení: 

 Snížení cen elektřiny a plynu pro domácnosti/firmy 

 Energetické aukce pro obce a instituce 
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 Prodej spořičů vody 

4.1.1 Marketingová strategie 

Společnost oslovuje nové, potenciální zákazníky zejména pomocí sítě obchodních 

zástupců, tedy aktivním prodejem služeb a později také aktivním telemarketingem, jehož 

funkcí bylo domluvit schůzku klienta s obchodním zástupcem. Později přibyla i pasivní 

marketingová strategie v podobě e-přihlášky na webu a zapojení obcí jako celků do 

aukcí. 

Firma jako zdroj nových zákazníků využívá také doporučení, díky své dobré pověsti, 

kterou si za dobu působení na trhu získala. Mezi takto získané zákazníky se řadí zejména 

obce a firmy.   

4.1.2 Organizační struktura společnosti 

 

 

Společnost operuje jako holding, na vrcholku struktury je tedy mateřská společnost, která 

ovládá a usměrňuje více dceřiných společností. Ty plní roli jednotlivých oddělení nebo 

úseků. Holding jako takový má nízký počet stupňů řízení, můžeme jej tedy považovat za 

plochou organizaci. 

Obrázek č. 4: Organizační struktura 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Nejpočetnější (aktuálně 250 externích pracovníků) je jednoznačně oddělení obchodu, 

které se stará o získávání nových zákazníků z řad firem i domácností. Velkou roli ve 

firemních procesech tvoří back office, který se stará o veškeré zpracování přihlášek 

nových klientů a o servis stávajícím klientům. Call centrum se pak stará o komunikaci 

s novými i stávajícími klienty a domlouvání schůzek s nimi.   

Oblast IT se dělí na vývoj a infrastrukturu. Vývojáři se starají jak o tvorbu nových, tak 

údržbu a rozvoj stávajících produktů, mezi které patří i CRM systém pro back office. 

Infrastrukturní tým se pak stará o veškerý hardware v holdingu, což zahrnuje koncové 

uživatelské stanice, servery i síťovou infrastrukturu na jednotlivých pobočkách.  

4.1.3 Konkurence 

Rapidnímu růstu společnosti dopomohl fakt, že v daném odvětví v době vzniku prakticky 

neexistovala konkurence - otevřel se nový trh vlivem tzv. liberalizace energetického trhu, 

kdy bylo umožněno i domácnostem měnit dodavatele energií. Společnost má nad 

konkurencí výhodu vlastního back office, call centra a nabízí i právní podporu s budoucí 

péčí o zákazníky v podobě aktualizace cen i podmínek, což žádná z konkurenčních firem 

nenabízí. 

4.1.4 Zákazníci 

Mezi zákazníky společnosti patří zejména soukromé osoby, ale i malé a střední firmy (do 

250 zaměstnanců) nebo obce. Mezi zákazníky patří například i pražské Divadlo na 

Vinohradech. 

4.1.5 SWOT analýza 

 

Tabulka č. 2: SWOT analýza 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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 SWOT analýza společnosti 

 

Vnitřní prostředí 

Silné stránky Slabé stránky 

Kvalitní služby Nedostatečná úroveň informačního systému 

Dobře zajištěný servis o zákazníky Nedostatek kvalitních lidských zdrojů 

Dobra finanční situace Vysoká fluktuace zaměstnanců 

Jedinečné know-how Téměř žádná diferenciace produktů a služeb 

Vlastní BackOffice a IT oddělení 
 

Vnější prostředí 

Příležitosti Hrozby 

Příznivé podmínky na trhu Legislativní změny 

Malý tlak konkurence Zvýšení konkurenčního tlaku 

Zavedení dalších služeb pro zákazníky 
 Mobilní aplikace 
 

4.2 CRM systém společnosti 

CRM systém, který společnost využívá, je vyvíjen dceřinou firmou již od roku 2011 a od 

té doby prošel mnohými obměnami a rozšířeními pro nově vznikající potřeby rapidně 

rostoucí společnosti.  

Systém je od počátku vyvíjen jako webová aplikace, což s sebou nese jisté výhody, 

například všudypřítomnost webového prohlížeče jako klienta a zejména oproštění od 

nutnosti distribuovat klientské aplikace na stovky uživatelských stanic. Systém je však 

optimalizován a testován pro použití s prohlížeči s jediným vykreslovacím jádrem, 

ostatní jsou pro „použití na vlastní nebezpečí“. 

Systém je vyvíjen s využitím MVC architektury, která odděluje logické operace a 

renderování (vykreslení) výstupu. Bez ní (nebo podobného principu) si dnes již nelze 

představit složitější web. 

Protože jde o webovou aplikaci, je možné se připojit pomocí jakéhokoliv počítače 

s libovolným operačním systémem, na který je možné nainstalovat podporovaný 

prohlížeč s renderovacím jádrem Blink. Nabízí se tak Google Chrome, Chromium a 

Opera.  
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4.2.1 Model služby 

Servery, na kterých běží aplikační i databázová část, jsou umístěny v datacentru 

T-Mobile v prostředí Infrastructure as a service (IaaS) na strojích se systémem CentOS, 

což je komunitou podporovaný operační systém založený na Red Hat Enterprise Linux 

(RHEL), je s ním plně kompatibilní a nabízí i desetiletou podporu jednotlivých verzí.  

IaaS je připravená výpočetní infrastruktura, která je poskytována a spravována před 

internet. Jde tedy v podstatě o nahrazení fyzických serverů těmi virtuálními. Poskytovatel 

spravuje infrastrukturu, zatímco zákazník instaluje, konfiguruje a spravuje svůj vlastní 

software – operační systémy a aplikace (18). 

 

 

4.2.2 Web server 

Jako web server se používá Apache ve verzi 2.2 (podpora skončila v červnu 2017) s PHP 

modulem ve verzi 5.6, kterému skončí podpora v roce 2019. Dá se tak říci, že hlavní část 

systému (otevřená internetu) běží na zastaralém softwaru, kterému již končí životnost 

z hlediska bezpečnostních záplat, jako takový však svůj účel plní.  

Kvůli rychlosti a organizovatelnosti kódu je využíván PHP framework Yii ve verzi 1. 

Jeho hlavní výhodou je zmíněná svižnost, pro vývoj už ale chybí některé funkce a 

widgety verze 2, navíc již dlouho není udržován. 

Obrázek č. 5: Srovnání IAAS s ostatními cloudovými modely 

(Zdroj: 18) 
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V mnoha částech systému je využito javascriptu, zejména k vytvoření dialogových oken. 

Využívanou knihovnou je zde jQuery.  

Na straně web serveru se tedy jedná o legacy systém starých aplikací, které často akutně 

vyžadují migraci na novou verzi.  

4.2.3 Databázový server 

Jako databázový systém je využíván PostgreSQL ve verzi 10.2 (vydána v únoru 2018). Je 

tedy možné říct, že databáze se, na rozdíl od webserveru, pravidelně migruje na nové 

verze. Databáze stále pracuje na magnetických discích, výsledkem toho jsou pomalejší 

odezvy systému.   

První problém je ryze ekonomický. Kvůli rychlosti by bylo třeba provést migraci z 

magnetických disků na rychlé SSD. Protože se však veškeré soubory ukládaly do jedné 

databáze, narostla do obřích rozměrů 2 terabyte (TB). Cena za 1 gigabyte (GB) 

magnetického disku se pohybuje kolem 2 Kč za 1 GB úložiště. V případě SSD disku však 

cena poskočila na 18 Kč za 1 GB.   

Druhým problémem je obnova databáze ze zálohy. Protože relační databáze se nedá 

obnovit po částech, bylo by potřeba obnovit kompletně aplikační data i ostatní soubory, 

než by byl systém schopný znovu fungovat, což by v případě 2 TB dat mohlo trvat i 

několik dní.   

4.2.4 Řízení přístupu 

Protože společnost nedisponovala v dřívější době virtual private network (VPN) řešením, 

připojení bylo možné pomocí jména a hesla pouze z autorizovaných IP adres. V praxi tak 

šlo o pobočky firmy a malé množství lidí, pracujících z domova.  

Toto řešení však rychle přineslo množství problémů, zejména s rozvojem rychlého 

mobilního internetu, protože obchodní zástupci společnosti nemohli v terénu přistupovat 
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k záznamům svých klientů v systému a například k nim nahrávat dokumenty. Vznikla tak 

možnost autorizovat účet pro přístup z jakékoliv IP.  

V současné době se dokončuje výstavba secure sockets layer (SSL) VPN sítě a uvažuje se 

o uzavření systému právě do ní. 

4.3 Moduly CRM systému 

CRM systém je rozdělen na několik modulů, z nichž hlavním provozním modulem je 

Klient. Dalšími moduly jsou Admin, Oprávnění a Uzávěrka. 

4.3.1 Klient 

Jde o podporu hlavního firemního procesu (energetická aukce). Řeší správu klientů, 

uživatelských účtů, reporting, správu firemních dokumentů a tisk smluv pro klienty.  

 Seznam klientů: obsahuje seznam podle ID, jména a obchodního zástupce. Nabízí 

rychlý přehled nabídek, přihlášek, aukcí a smluv daného klienta.  

 Záznam: jsou zde uvedeny veškeré údaje zákazníka, údaje o odběrném místě 

plynu/elektřiny a soubory k danému záznamu, jako jsou faktury u stávajícího 

dodavatele, scany přihlášek a plných mocí. Obsahuje žurnál, což je seznam změn 

u klienta, kdo je provedl a případný komentář k nim. Řeší tisk nových smluv pro 

klienty a výpověď stávajících dle výpovědní lhůty. 

 Lidé: Správa účtů zaměstnanců back office i obchodních zástupců a jejich 

oprávnění v rámci modulu klient. 

 Reporty: Generování reportů do excelu. Jde o různé manažerské statistiky, 

odevzdanou produkci, počty odstoupení od přihlášek a jiné. 

 Dokumenty: Správa firemních dokumentů, směrnic, letáků, ceníků a dalších. 

 Úkoly: Požadavky mezi jednotlivými odděleními. Úkoly je možné směřovat na 

oddělení i jednotlivce, stanovovat jim termíny a urgovat je.  
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4.3.2 Admin 

V modulu je možné vytvářet firemní emailové schránky, provizní listy (určují provize 

obchodním zástupcům u jednotlivých balíčků) a zejména balíčky a ceníky. 

Balíček si lze jednoduše představit jako spojení několika druhů informací, umožňuje tisk 

smluv vítězného dodavatele z aukce pro klienty. Jako takový obsahuje informaci o 

platnosti a název vítězného dodavatele. Jsou s ním ale spojené i ceníky, provizní listy a 

tisknuté dokumenty. Balíčky jsou rozdělené na elektřinu a plyn, přiřazují se k záznamům 

klienta.  

4.3.3 PDF 

Modul souvisí právě s balíčky, umožňuje ze systému vygenerovat kompletní vyplněnou 

smlouvu pro klienta tak, aby byl připojen k požadovanému datu. Využívá PHP knihovnu 

mPDF k tisku, Ghostscript k normalizaci PDF na verzi 1.4 a javascript k vyplnění smluv. 

Do smlouvy je možné se znalostmi proměnných propisovat jakékoliv údaje uložené 

Obrázek č. 6: Přehled záznamu testovacího klienta 

(Zdroj: CRM systém vybrané společnosti) 
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v systému pod záznamem daného klienta, například jeho jméno, datum ukončení stávající 

smlouvy, adresu odběrného místa, adresu bydliště a další. Téměř vždy je třeba klientovi 

tisknout více dokumentů za sebou, k těmto tiskovým sestavám se pak používá PHP 

skriptu, kde se jednotlivá ID dokumentů řadí za sebe.  

 

Obrázek č. 7: Tiskové sestavy 

(Zdroj: CRM systém vybrané společnosti) 

 

 

4.3.4 Oprávnění 

Jde o jednoduché přiřazování práv pro vstup do jednotlivých modulů k uživatelským 

účtům. Práva se přiřazují jako parametry k uživatelským účtům pro přístup do 

jednotlivých modulů, ale i jejich dílčích částí, jako je například vytváření emailových 

schránek v modulu Admin.  

 

Obrázek č. 8: Ukázka vyplnění formuláře 

(Zdroj: CRM systém vybrané společnosti) 
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4.3.5 Uzávěrka 

Uzávěrka je modul pro proces vyplácení provizí OZ (obchodním zástupcům) a řízení 

plateb od dodavatelů u jednotlivých klientů. Uzávěrka je tedy rozdělena na jednotlivé 

části, ve kterých se řeší určitá problematika.  

 

Obrázek č. 9: Části uzávěrky 

(Zdroj: CRM systém vybrané společnosti) 

Nárok OZ vzniká na základě uzavřené smlouvy zprostředkované společností na základě 

předpisů uložených u klienta, které obsahují informaci o uznání/stornování nároku a 

případné výši. Platba je plnění uznané hodnoty nároku od dodavatele energií, jehož 

smlouva byla pro klienta vysoutěžena. Provize je pak odměna OZ. Účetnictví obsahuje 

import sum provizí do účetních položek a generování dokladů a reportů. 

4.3.6 Další funkcionality mimo hlavní server 

Další funkcionality CRM systému jsou spouštěny na vedlejším serveru (server služeb), 

zpravidla se provádějí na požadavek z hlavního serveru. Některé služby jsou automatické 

(například při přesunu klienta do jiného stavu), jiné jsou vyvolané uživatelem pomocí 

akce (tlačítka). 

 Odesílání infomailů zákazníkům a obchodním zástupcům. 

 Odesílání SMS zákazníkům o stavu přihlášky pomocí SMS Brány T-Mobile. 

 Tiskový automat: slouží jako alternativa tisku smlouvy pod záznamem klienta. 

Vygenerované PDF se automaticky odešle do FTP, odkud se pak hromadně 

vytiskne. 
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4.3.7 Komunikace s ostatními systémy 

Zahrnuje: 

 Sipcon: komplexní řešení VOIP telefonní ústředny a aplikace pro call centrum. 

CRM odesílá požadavky pro zavolání klientovi, které následně vyřizuje vlastní 

call centrum. Aplikace i telefonní ústředna je dodávána a spravována 

stejnojmennou externí společností. 

 Datový most mezi CRM a systémem SAP partnerské společnosti, pomocí kterého 

jsou přenášena data klientů, jejichž odběrná místa společnost vysoutěžila v aukci, 

formátem extensible markup language (XML). Komunikace je šifrována pomocí 

SSL protokolu. 

 E-přihláška: web, kde je možné se jednoduchým formulářem zapsat do 

elektronické aukce a nechat si zaslat potřebné dokumenty. Web je vyvíjen 

vlastním IT oddělením. 

 Atlassian Jira: párování úkolů s modulem Úkoly. Je zakoupen jako on-demand 

řešení, mimo jiné slouží k řízení projektů vlastního IT oddělení, které jej spravuje. 

Dodavatelem je společnost Atlassian. 

 Tender: aukční systém spravovaný a vyvíjený vlastním IT oddělením, kde 

probíhají veškeré energetické aukce společnosti. 

4.4 Další informační systémy společnosti 

Vedle vlastního CRM společnost využívá účetní software Pohoda, mzdový software 

Pamica a software pro projektové řízení Atlassian Jira. Pro správu firemních směrnic a 

dalších dokumentů je využívána MediaWiki, dokumentace IT infrastruktury a vývoje je 

umístěna v aplikaci Atlassian Confluence.  

Společnost též využívá řešení pobočkové telefonní ústředny (PBX) Sipcon a 

dohledových i operátorských aplikací od stejného dodavatele. Elektronické aukce jsou 

pak pořádány v systému Tender, který je vyvíjen vlastním IT oddělením, stejně jako 

CRM. 
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Tabulka č. 3: Další informační systémy společnosti 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

4.5 Analýza firemních procesů v oblasti CRM 

Tato kapitola se zabývá analýzou hlavních firemních procesů, kterými jsou příchod nové 

přihlášky a refresh klienta. 

4.5.1 Příchod nové přihlášky 

Hlavní proces ve firmě začíná návštěvou klienta obchodním zástupcem, popřípadě 

přihlášením přes e-přihlášku.  

 

Nabídka a přihláška 

Podepsané přihlášky od klienta pak zpracuje oddělení recepce, které je nechá 

v elektronické podobě nahrát k patřičnému záznamu v systému. Ke konci typu záznamu 

přihláška se též informativně volá klientovi ohledně zařazení do aukce.  

V průběhu těchto dvou typů záznamu se taktéž nejčastěji řeší vratka a storno. 

Informační systém Oblast pokrytí 

Stormware Pohoda Ekonomika 

Stormware Pamica Personalistika 

Sipcon Telefonní ústředna, aplikace pro call centrum 

Tender Pořádání elektronických aukcí 

MediaWiki Správa směrnic a ostatních firemních dokumentů 

Atlassian Jira Projektové řízení IT 

Atlassian Confluence Dokumentace vývoje a IT infrastruktury 
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 Vratka se typicky řeší kvůli nečitelným či chybějícím podkladům od obchodního 

zástupce, jako je například plná moc k vypovězení stávající smlouvy.  

 Storno je zrušení přihlášky z iniciativy klienta. Přihláška je závazná, do 14 dnů od 

uzavření však lze ze zákona odstoupit bez sankcí. Po uplynutí této lhůty je 

odstoupení možné pouze přes sankci, z důvodu administrativních nákladů.  

Aukce 

V tomto typu záznamu dochází k výpovědi stávající smlouvy klienta, k určitému datu 

(smlouvy na dobu určitou) nebo s tříměsíční výpovědní lhůtou (doba neurčitá) na základě 

plné moci (PM). 

Výpověď se generuje ze systému jako jednoduchý formulář, který se zašle stávajícímu 

dodavateli buď elektronickou formou nebo vytištěný s kopií PM podle požadavků 

jednotlivých dodavatelů.  

Po akceptaci výpovědi dojde k zařazení daného klienta do samotné aukce podle data 

ukončení stávající smlouvy. V případě doby neurčité v co nejbližším termínu, v případě 

ukončení stávající smlouvy například za rok je klient odložen ke zpracování v pozdějším 

datu. 

Soutěž nového dodavatele probíhá v systému Tender, kde se klienti sdruží do početných 

balíků a jednotliví dodavatelé tak mají motivaci nabídnout výrazně lepší ceny, než jakých 

by mohl dosáhnout jednotlivec. 

O nově vysoutěžených cenách je klient informován SMS, která obsahuje jak nové ceny, 

tak informaci o novém dodavateli a datum, kdy dojde k připojení a tedy i počátku 

platnosti nových cen. V přihlášce se klient zavazuje k přijetí těchto nových cen, v případě 

že jsou ceny stejné nebo nižší než ceny garantované přihláškou, kterou klient podepisuje.  

 

Smlouva 

Jde o typ záznamu, kdy už je jasné, ke kterému dodavateli klient půjde, za jakou cenu a 

stávající smlouvy už je vypovězena – zbývá tedy jen vytisknout smlouvu k novému 

dodavateli. Zde se využívá tiskových sestav a služby tiskového automatu.  
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Přímý tisk je nyní již zastaralý způsob tisku. Systém jednoduše vytiskne dvě smlouvy – 

jednu pro klienta a kopii pro dodavatele, které pak zpracovatel založí k odeslání. Tento 

proces však vytěžoval zpracovatele zbytečnou prací a kladl vysoké nároky na tiskové 

kapacity back office, takže se nyní využívá jen v urgentních případech. 

 

Nový způsob tisku tak spočívá ve zmáčknutí jediného tlačítka v systému, kdy dojde 

k odeslání kompletního pdf do FTP, odkud se pak hromadně pomocí tiskového serveru 

tiskne na skupinu tiskáren. Kompletaci pak obstarává jiné specializované oddělení. 

 

Nová smlouva je klientovi odeslána s průvodním dopisem, který znovu obsahuje 

informace o nových cenách, vysoutěženém dodavateli a několik základních informací o 

započetí dodávek a platbách záloh.  

4.5.2 Refresh proces 

Zahrnuje zařazení do nové soutěže před koncem platnosti předešlé smlouvy, kterou už 

společnost pro klienta zařizovala. Refresh se typicky řeší jednou za dva nebo tři roky, 

podle platnosti předcházející smlouvy. 

Na základě databáze zákazníků, kteří již jednou prošli aukcí a nová smlouva jim bude 

končit, realizují pracovníci rozhovor dle callscriptu. Ten zahrnuje verifikaci klienta 

ověřením datem narození a ověření údajů v systému spolu s informací o zařazení do nové 

aukce. Klient pak účast v aukci potvrdí hlasovým souhlasem. V případě, že je 

refreshován ke stejnému dodavateli, má možnost do 5 dnů vyjádřit nesouhlas (například 

z důvodu nespokojenosti s jeho službami) a bude zařazen do nejbližší další aukce.  

Během několika dní je pak odeslána SMS s novými cenami a informací o novém 

dodavateli. Pak následuje tisk nové smlouvy.  
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Obrázek č. 10: Refresh proces 

(Zdroj: Vybraná společnost) 
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4.6 Zhodnocení CRM systému 

Jedním z největších problémů CRM systému je neexistující dokumentace, a to jak 

ohledně procesů, tak ohledně vývoje.  

Systém trpí pomalým načítáním jednotlivých stránek, což je způsobeno prováděním 

velkého množství výpočtů z databázových pohledů. Server též zpomalují služby. Došlo 

sice k zlepšení (server provádí akce v okamžiku nižšího vytížení), ale stále dané 

požadavky musí zpracovat samotný aplikační server. 

Zejména web server funguje na zastaralém software bez bezpečnostních záplat a 

jakékoliv podpory. Není odolný vůči útokům typu javascript injection a cross-site 

scriptingu.  

Generování dokumentů nevyžaduje přihlášení. To v praxi znamená, že se stačí dostat 

k URL generování jakéhokoliv dokumentu ze záznamu a jejím mnohonásobným 

spuštěním provést DDOS útok. 

Služba e-přihlášky je nešifrovaným kanálem do systému, který může bez omezení 

zakládat nové klienty. Stačilo by tak zaútočit na web skriptem, který by zakládal stovky 

nebo tisíce klientů. To by mohlo způsobit v lepším případě pád serveru, v horším 

vytvoření tisíců falešných záznamů nebo vyčerpání řady ID.  

Firemní procesy v oblasti CRM jsou z velké části automatizovány a velmi dobře 

podporovány CRM systémem, nicméně chybí funkcionalita automatického importu dat 

z rejstříku v případě právnické či podnikající fyzické osoby.  
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5 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ A JEJICH PŘÍNOS 

Z provedené analýzy současného stavu je zřejmé, že společnost disponuje systémem, 

který splňuje veškeré procesní požadavky a jeho velkou výhodou je flexibilita případných 

úprav. Nicméně také trpí řadou nedostatků, které brzdí práci se systémem.  

Jedním z možných vylepšení, které urychlí práci uživatele se systémem a zvýší jeho 

efektivitu, je automatický import dat z rejstříku ekonomických subjektů. Toto řešení 

v průměru ušetří tři až čtyři minuty času, které by uživatel jinak strávil ručním 

vyhledáním informací v rejstříku, odstraní případnou chybovost a přináší vyšší pohodlí 

při užití systému.  

Další návrh se týká hrozby znepřístupnění služeb aplikace prostřednictvím formuláře 

elektronické přihlášky na webu, který při odeslání přihlášky automaticky založí klienta 

v CRM systému. Protože ale formulář není nijak chráněn proti automatizovanému 

zakládání přihlášek, hrozí reálné zneužití této slabiny k zahlcení systému. 

5.1 Automatický import z registru ekonomických subjektů 

Import dat z rejstříku na základě IČO, což je jednoznačný identifikátor každé právnické 

či podnikající fyzické osoby, nesmírně napomáhá při zadávání nových firemních klientů 

do systému. Přináší vyšší pohodlí, šetří čas pracovníka a zejména odstraňuje případnou 

chybovost při manuálním přenášení dat.  

Pro vlastní řešení jsem vybral administrativní registr ekonomických subjektů (ARES), 

protože poskytuje zdarma XML rozhraní pro vyhledání subjektu, pokud uživatel 

respektuje podmínky provozu. Samotný registr je pak přístupný na adrese 

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/.  

Velkou nevýhodou je rychlost. Na vyřízení dotazu se čeká i několik sekund, podle zátěže, 

takže je nevhodný pro použití například v našeptávači, kde je potřeba reakční doba 

v řádech spíše milisekund. Pro aplikaci doplnění údajů je ale dostačující. 

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/
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Obrázek č. 11: Odezva rejstříku ARES mimo špičku 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Podmínky provozu se týkají zejména počtu dotazů (10000 dotazů za den mezi 8:00 a 

18:00) a zahlcování serveru opakovanými nebo nesprávnými dotazy a velkým počtem 

současně zadaných dotazů. O navýšení limitů je pak třeba žádat Ministerstvo financí. 

Vzhledem k tomu, že ročně je do CRM systému zadáno kolem 12000 klientů celkem, je 

překročení limitů zatím nereálné.  

Přístup je možný pomocí metod POST a GET. Pro import jsem využil metody GET, kdy 

je parametr (IČO) předán v URL adrese. URL pak vypadá například následovně:  

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_bas.cgi?ico=00006947 

Výsledkem je XML soubor, jehož jednotlivé elementy obsahují potřebné údaje. Údaje o 

subjektu, jako je název a adresa, obsahují elementy D:VBAS a D:AA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek č. 12: Část XML souboru 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Pro získání potřebných dat jsem sestrojil jednoduchou PHP funkci, která údaje nahraje do 

pole, které pak převede do JSON formátu, což je datový formát, který je vedle XML 

druhým standardem pro výměnu dat. 

Vstupní proměnnou je IČO, které je následně využito k doplnění zmíněné URL a získání 

XML souboru. Pomocí funkce file_get_contents dojde k načtení xml souboru do řetězce 

(string) a dále pomocí funkce simplexml_load_string k převedení na objekt. Funkce 

getDocNamespaces pak slouží k vytvoření namespace pole (část názvu elementu před 

dvojtečkou). K procházení jednotlivých vnořených elementů jsem využil funkci children. 

Jednotlivé údaje jsou pak načteny do pole $a pro další využití.  

 

public function Ares($ico = null) { 

        header("Content-Type: application/json; charset=UTF-8"); 

        $url = 'http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_bas.cgi?ico='; 

        $file = @file_get_contents($url . $ico); 

        if ($file) 

            $xml = @simplexml_load_string($file); 

        $a = array(); 

        if ($xml) { 

            $ns = $xml->getDocNamespaces(); 

            $data = $xml->children($ns['are']); 

            $el = $data->children($ns['D'])->VBAS; 

            if (strval($el->ICO) == $ico) { 

                $a['ico'] = strval($el->ICO); 

                $a['dic'] = strval($el->DIC); 

                $a['firma'] = strval($el->OF); 

                $a['ulice'] = strval($el->AA->NU); 

                $a['cp'] = strval($el->AA->CD); 

                $a['co'] = strval($el->AA->CO); 

                $a['mesto'] = strval($el->AA->N); 

                $a['mistni'] = strval($el->AA->NCO); 

                $a['psc'] = strval($el->AA->PSC); 

                $a['stav'] = 'ok'; 

            } else 

                $a['stav'] = 'IČ firmy nebylo nalezeno nebo není aktivní'; 

        } else 

            $a['stav'] = 'Databáze ARES není dostupná'; 

        echo json_encode($a); 

    } 
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Výstupem je seřazený seznam hodnot, které je možné vložit do jednotlivých textových 

polí v systému. 

 

{ 

    "ico": "00006947", 

    "dic": "CZ00006947", 

    "firma": "Ministerstvo financí", 

    "ulice": "Letenská", 

    "cp": "525", 

    "co": "15", 

    "mesto": "Praha", 

    "mistni": "Malá Strana", 

    "psc": "11800", 

    "kategorie": "325", 

    "stav": "ok" 

} 

5.2 Hrozby znepřístupnění služeb aplikace 

Způsobů, jakými lze provést DoS nebo DDoS útok je nepřeberné množství. Protože se 

zabývám primárně webovou aplikací a nikoliv infrastrukturou, tak jsem se orientoval 

zejména na chyby v aplikaci. Analýza odhalila dvě – možnost zakládat bez omezení 

klienty v systému a možnost bez přihlášení provádět některé činnosti, které jsou 

potenciálně náročné na systémové zdroje, z nichž první se jeví jako závažnější, protože se 

týká volně přístupné webové stránky. 

5.2.1 Zakládání klientů pomocí elektronické přihlášky 

Webový front-end e-přihláška, který může potenciální zákazník využít k přihlášení do 

elektronické aukce, při svém procesu mimo jiné automaticky založí záznam klienta 

v CRM systému s údaji, které vyplnil ve formuláři na webu. Zásadním problémem ovšem 

je, že web postrádá jakékoliv zabezpečení před automatizovaným zakládáním klientů a 

CRM systém nemá zavedené limity pro počet vytvořených záznamů. V praxi by využití 

této zranitelnosti mohlo vést k zahlcení systému požadavky nebo vyčerpání řady ID. 

Propracovanější skript by navíc mohl zakládat klienty s údaji, které by nebyly na první 
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pohled nesmyslné. V takovém případě by byl problém z databáze odfiltrovat data 

vytvořená útokem. 

 

Skript by bylo možné vytvořit například v javascriptu. Jednotlivé pole formuláře je 

možné vyplnit podle jejich id metodou document.getElementById(). Input pole pro jméno 

má například id pp-jmeno, takže je možné jej vyplnit pomocí 

document.getElementById('pp-jmeno').value="test". Tímto způsobem je možné vyplnit 

celý formulář, potřebná id lze získat ve kterémkoliv prohlížeči vybaveném konzolí, 

pomocí které je možné procházet HTML kód. Stejným způsobem je možné zaškrtnout i 

jakékoliv políčko, pouze je třeba místo value použít metodu click(). Pro přesouvání mezi 

jednotlivými stranami formuláře jsem využil metodu 

document.querySelector('.next-btn.sf-right').click(), vyplněný formulář jsem odeslal 

pomocí document.forms[0].submit() . 

Tímto způsobem jsem úspěšně vytvořil záznam v systému s neexistujícími údaji. 

Vytvořením smyčky s krátkým skriptem bych tak dokázal zahltit systém.  

Jednoduché ochrany využívající javascript jsou již dnes nedostatečné. Proto se zpravidla 

využívají různé obrázky, které obsahují písmena nebo čísla a je vyžadováno, aby je 

uživatel rozluštil – tzv. obrázková CAPTCHA. S tou ovšem kromě skriptů mají problém i 

uživatelé. Řešením tak může být Google reCAPTCHA.  

Obrázek č. 13: Stránka formuláře elektronické přihlášky 

(Zdroj: CRM systém vybrané společnosti) 
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5.2.2 Systém reCAPTCHA 

Jde o řešení od společnosti Google, které by mělo dokázat ověřit, že člověk není robot, 

pomocí kliknutí do políčka „Nejsem robot“, popřípadě integrováním stejné funkce do 

webového formuláře (27). 

 

 

 

 

Celé rozhodování robot/uživatel funguje na základě sledování chování uživatele na 

stránce pomocí javascriptu. Je možné sledovat pohyby myši, zmáčknutí kláves nebo 

údaje o rozlišení a prohlížeči, ve kterém je stránka otevřena. Krom toho Google také 

využívá další data, která o uživateli má z jiných svých služeb, nebo identifikaci pomocí 

Google účtu, pokud k němu jsou uživatelé přihlášení (28).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Skript od Google, který je třeba přidat na vlastní stránku, tedy sleduje uživatele a při 

kliknutí na „Nejsem robot“ tato data odešle na vlastní servery, kde je porovná s daty ve 

svých databázích. Odpověď ze serveru Google pak přidá do formuláře na stránce, ze 

Obrázek č. 14: Google reCAPTCHA v2 

(Zdroj: 27) 

 

Obrázek č. 15: Princip funkce reCAPTCHA 

(Zdroj: 28) 
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kterého dojde k odeslání dat do vlastní aplikace. Odtud se znovu původní odpověď odešle 

na server Google k ověření společně s tajným klíčem (28). 

Aktuálně je možné si volit ze dvou řešení. Invisible reCAPTCHA umožňuje zaškrtávací 

tlačítko pro ověření uživatele skrýt pod již existující tlačítko, na které je uživatel nucen 

kliknout (například „Odeslat formulář“). V případě neúspěšného ověření je uživatel 

vyzván k dodatečnému ověření pomocí rozpoznání série objektů na obrázcích (27).  

Druhé řešení, které jsem vybral pro svoji práci, se jmenuje reCAPTCHA v2 a spočívá 

v přidání políčka pro ověření na požadované místo formuláře. Výhodou oproti řešení 

Invisible reCAPTCHA je zejména jednoduchost implementace do webové stránky.  

Správce webu nejprve musí v reCAPTCHA systému registrovat svou doménu, tím získá 

klíč stránky (site key) a tajný klíč (secret key). Klíč stránky je určen k samotnému 

umístění systému na webovou stránku, tajný klíč pak autorizuje komunikaci mezi 

aplikací na vlastním serveru a servery Google za účelem ověření hodnoty ve formuláři. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pár klíčů pak může vypadat například takto: 

Obrázek č. 16: Registrace nové domény v systému reCAPTCHA 

(Zdroj: 29) 
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 Klíč stránky: 6LeIxAcTAAAAAJcZVRqyHh71UMIEGNQ_MXjiZKhI 

 Tajný klíč: 6LeIxAcTAAAAAGG-vFI1TnRWxMZNFuojJ4WifJWe 

 

Na stránku poté stačí připojit skript od Google: 

<script src='https://www.google.com/recaptcha/api.js'></script> 

Na zvoleném místě formuláře je poté možné vykreslit políčko pro ověření uživatele: 

<div class="g-recaptcha" data-sitekey="klíč_stránky"></div> 

Políčko obsahuje prvek g-recaptcha-response, který v případě úspěchu ověření obsahuje 

řetězec znaků. V případě neúspěchu je pak prázdný. Jak vypadá odpověď v testovacím 

formuláři ukazuje následující obrázek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověření odpovědi mezi vlastním serverem a servery Google probíhá zavoláním URL, ke 

které se přidá tajný klíč stránky a právě hodnota g-recaptcha-response. 

https://www.google.com/recaptcha/api/siteverify?secret=tajný_klíč&response=g-recapt

cha-response 

Obrázek č. 17: Testovací formulář se systémem Google reCAPTCHA 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Výstupem je poté JSON objekt se stavem ověření, časovým razítkem, doménou kde 

proběhlo ověření a případnými chybovými kódy.  

{ 

  "success": true|false, // stav ověření 

  "challenge_ts": časové razítko,  // (ISO formát yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZZ) 

  "hostname": string,         // doména, kde došlo k ověření 

  "error-codes": [...]        // případné chybové kódy 

} 

 

Pomocí této odpovědi tedy lze na vlastním serveru ověřit, zda formulář skutečně vyplnil 

uživatel. Nicméně i reCAPTCHA má svá úskalí, zejména vložení cizího skriptu na 

vlastní stránku a míru uživatelské přívětivosti, protože při selhání ověření na stránce 

formuláře se uživateli zobrazí série obrázků, na kterých jsou nuceni identifikovat daný 

objekt (např. „auto“ nebo „výloha prodejny“). Pro základní ochranu formuláře je však 

dostačující.  
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6 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce byla analýza současného stavu CRM systému a procesů v oblasti 

řízení vztahů se zákazníky ve vybrané společnosti a navrhnout změny, které by zvýšily 

nejen efektivitu systému, ale i zlepšily práci koncových uživatelů.  

V teoretické části práce jsem se zaměřil zejména na vymezení pojmu řízení vztahů se 

zákazníky, na jeho možné přínosy, historický vývoj i možná úskalí při jeho implementaci. 

Taktéž se podrobně věnuji CRM systémům jako takovým, webovým aplikacím a 

technologiím využívaným při jejich tvorbě. 

Praktická část práce se zabývala analýzou CRM systému a procesů v oblasti CRM 

vybrané společnosti. Analýza současného stavu odhalila, že CRM systém plně pokrývá 

procesní požadavky společnosti v oblasti řízení vztahů se zákazníky, velkou výhodou je 

flexibilita případných úprav systému. Přesto však systém vykazuje řadu nedostatků 

v oblasti zabezpečení, infrastruktury a postrádá některé základní funkcionality. Návrh 

konkrétních opatření proto obsahuje automatický import dat z rejstříku ekonomických 

subjektů, který v případě vkládání údajů právnických či podnikajících fyzických osob 

urychlí práci uživatele se systémem, přinese vyšší pohodlí a zejména odstraní případnou 

chybovost při ručním přenášení dat. Další opatření se zaměřuje na zabezpečení systému, 

konkrétně pak na možnost automatizovaného zakládání klientů v systému pomocí 

webové stránky, kdy by v praxi bylo možné systém zahltit požadavky nebo vyčerpat řadu 

ID klientů. Jako možné řešení tohoto problému jsem navrhl implementaci systému 

CAPTCHA, tedy testu, který se používá ve snaze odlišit reálného uživatele od robotů.  

Je zřejmé, že CRM systém lze nadále v uvedených oblastech zlepšovat a to jak důslednou 

tvorbou dokumentace, tak například zavedením datových skladů nebo rozdělením 

databáze, kdy by došlo k přesunutí aplikační části na rychlejší úložiště.  
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