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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu informačního systému ve společnosti 

poskytující odborné technické poradenství v oblasti energetiky. První část bakalářské 

práce obsahuje teoretické informace z oblastí informačních systémů a metod pro jejich 

analýzu. Druhá část je věnována analýze současného stavu společnosti a informačního 

systému. V poslední části je zhodnocení analýzy informačního systému a vlastní návrhy 

řešení. 

Abstract 

This bachelor thesis focuses on an analysis of the information system in a company 

providing technical consultancy in the field of energetics. The first part of this bachelor 

thesis deals with theoretical information from the field of information systems and 

methods of their analysis. The second part is focused on the analysis of the company’s 

current state of their information system. The last part evaluates previous analyses of the 

information system and proposes solutions. 

Klíčová slova 

Access, informační systém, databáze, HOS8, data, optimalizace, analýza, DEA 

Key words 

Access, information system, database, HOS8, data, optimization, analysis, DEA 



 

Bibliografická citace  

DOSTÁL, V. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn. Brno: Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2018. 73 s. Vedoucí bakalářské práce doc. Ing. 

Miloš Koch, CSc. 

  



 

Čestné prohlášení  

Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a zpracoval jsem ji samostatně. 

Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušil autorská 

práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s 

právem autorským).  

 

V Brně dne 18. května 2018 

………………………………  

Václav Dostál 



 

Poděkování 

Rád bych poděkoval svému vedoucímu práce, panu doc. Ing. Miloši Kochovi, CSc., za 

pomoc s vypracováním. Dále bych rád poděkoval panu Ing. Pavlu Uhlířovi a panu Ing. 

Romanu Pliskovi ze společnosti DEA Energetická agentura, s.r.o. za poskytnutí informací 

a cenných rad ohledně společnosti. 

  



OBSAH 

ÚVOD ............................................................................................................................. 11 

CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ ........................................ 12 

1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE ............................................................. 13 

1.1 Základní pojmy ................................................................................................... 13 

1.2 Informační systémy ............................................................................................. 13 

1.2.1 Informační systém z pohledu architektur .................................................... 15 

1.2.2 Informační systém z pohledu výroby a odbytu ........................................... 17 

1.3 Databázové systémy ........................................................................................... 18 

1.3.1 Databáze ...................................................................................................... 18 

1.3.2 Relace .......................................................................................................... 19 

1.3.3 Normalizace ................................................................................................ 19 

1.4 MS Access .......................................................................................................... 19 

1.4.1 Objekty ........................................................................................................ 20 

1.4.2 Datové typy ................................................................................................. 21 

1.4.3 Vztahy mezi tabulkami ............................................................................... 21 

1.5 Proces .................................................................................................................. 23 

1.6 EPC diagramy ..................................................................................................... 24 

1.6.1 Prvky EPC diagramu .................................................................................. 24 

1.7 Model 7S McKinsey ........................................................................................... 25 

1.7.1 Strategie ...................................................................................................... 26 

1.7.2 Struktura ...................................................................................................... 26 

1.7.3 Systémy ....................................................................................................... 26 

1.7.4 Styl práce vedení ......................................................................................... 26 

1.7.5 Spolupracovníci .......................................................................................... 26 

1.7.6 Schopnosti ................................................................................................... 26 

1.7.7 Sdílené hodnoty .......................................................................................... 27 

1.8 SWOT analýza .................................................................................................... 27 

1.9 HOS 8 ................................................................................................................. 28 

1.9.1 Oblasti hodnocení metodou HOS 8 ............................................................ 29 

1.9.2 Způsoby odpovědí na kontrolní otázky ...................................................... 30 



1.9.3 Celková úroveň systému ............................................................................. 32 

2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU .................................................................... 33 

2.1 Představení společnosti ....................................................................................... 33 

2.2 Organizační struktura společnosti ....................................................................... 34 

2.3 Popis informačního systému ............................................................................... 35 

2.3.1 Hardware ..................................................................................................... 35 

2.3.2 Software ...................................................................................................... 35 

2.3.3 Bezpečnost .................................................................................................. 35 

2.3.4 Zálohování dat ............................................................................................ 36 

2.4 Analýza procesů .................................................................................................. 36 

2.4.1 Zadání nové zakázky .................................................................................. 36 

2.4.2 Přiřazení úkolu zakázky .............................................................................. 37 

2.5 Analýza informačního systému .......................................................................... 38 

2.5.1 HOS 8 analýza ............................................................................................ 38 

2.5.2 McKinseyho model 7S ................................................................................ 44 

2.5.3 SWOT analýza ............................................................................................ 45 

3 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ .................................................................................. 48 

3.1 Výsledek analýzy HOS 8 .................................................................................... 48 

3.1.1 Hardware ..................................................................................................... 48 

3.1.2 Software ...................................................................................................... 48 

3.1.3 Orgware ...................................................................................................... 49 

3.1.4 Dataware ..................................................................................................... 49 

3.1.5 Peopleware .................................................................................................. 50 

3.1.6 Zákazníci ..................................................................................................... 50 

3.2 Další návrhy na zlepšení informačního systému ................................................ 50 

3.2.1 Zlepšení stávajícího informačního systému ................................................ 50 

3.2.2 Vytvoření nového informačního systému v MS Access ............................. 55 

3.2.3 Vytvoření nového informačního systému s architekturou klient-server ..... 58 

3.2.4 Zakoupení hotového řešení ......................................................................... 58 

3.3 Ekonomické zhodnocení ..................................................................................... 59 

3.3.1 Zlepšení stávajícího IS a vytvoření nového v MS Access .......................... 59 



3.3.2 Vytvoření nového informačního systému v MS Access ............................. 60 

3.3.3 Vytvoření informačního systému s architekturou klient-server ................. 61 

3.3.4 Zakoupení hotového řešení ......................................................................... 62 

3.3.5 Přínosy pro společnost ................................................................................ 63 

3.3.6 Doporučená varianta vlastního řešení ......................................................... 65 

ZÁVĚR .......................................................................................................................... 67 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ ............................................................................. 68 

SEZNAM POUŽITÝCH OBRÁZKŮ ......................................................................... 70 

SEZNAM POUŽITÝCH GRAFŮ ............................................................................... 71 

SEZNAM POUŽITÝCH TABULEK.......................................................................... 72 

SEZNAM PŘÍLOH ....................................................................................................... 73 

 

 

 



 11 

ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou informačního systému pro společnost DEA 

Energetická agentura, s.r.o. a následným návrhem změn pro současný informační systém. 

Společnost se řadí mezi přední technicko-poradenské společnosti a patří mezi 

nejvýznamnější společnosti v ČR v oboru odborného technického poradenství. 

Informační systémy se v dnešní době využívají téměř v každé společnosti a jsou 

potřebným nástrojem pro každou společnost. Informační systémy urychlují přenos 

informací v rámci vnitropodnikové i vnější komunikace. Funkcionalita informačního 

systému se liší v každé společnosti podle toho, jaké funkce a procesy daná společnost 

chce řešit přes informační systém.  

První část bakalářské práce je věnována teoretickým východiskům, ve kterých si 

definujeme základní termíny a pojmy, které jsou nezbytné pro pochopení problematiky 

informačních systému a následné analýzy informačního systému. V této části si 

objasníme metodu HOS 8 a SWOT analýzu. Za pomocí těchto metod jsou následně 

provedeny analýzy informačního systému z různých pohledů funkcionality a vlivů 

prostředí. 

Ve druhé části bakalářské práce je představena společnost, která využívá informační 

systém, její organizační struktura a předmět podnikání. Dále je popsán informační systém 

z pohledu hardwaru, softwaru, bezpečnosti a zálohování. Následují nejdůležitější 

procesy, které se ve společnosti nejvíce opakují a analýza informačního systému metodou 

HOS 8 a SWOT analýzou, která vychází z informací o společnosti a McKinseyho modelu 

7S.  

Třetí a poslední část bakalářské práce se zaměřuje na vlastní návrhy na vylepšení 

stávajícího informačního systému. Tyto návrhy vyplívají z výsledků analýz, které jsou 

součástí druhé části bakalářské práce a potřeb společnosti. Součástí návrhu je i 

ekonomické zhodnocení, které shrnuje klady a zápory jednotlivých řešení a také cenu za 

jednotlivé návrhy. Na závěr je vybráno jedno řešení, které je podle mého názoru pro 

společnost nejoptimálnější z pohledu ceny a funkcionality informačního systému.  
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem bakalářské práce je analyzovat informační systém ve společnosti DEA 

Energetická agentura, s.r.o. a následně navrhnout změny, které povedou k lepší 

funkcionalitě informačního systému a k většímu zabezpečení. 

Dílčí cíle jsou: 

• objasnění pojmů dané problematiky, 

• představení společnosti DEA Energetická agentura, s.r.o., 

• analýza za pomocí metody HOS 8 a SWOT analýzy, 

• vlastní návrhy na zlepšení informačního systému. 

Používané metody pro analýzu informačního systému jsou HOS 8, McKinseyho model 

7S a SWOT analýza. 

Tyto metody slouží k odhalení slabých míst informačního systému ve všech jeho 

oblastech. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 Základní pojmy 

Informace – Za informaci lze považovat zprávu nebo vjem, který splňuje tři požadavky. 

Prvním požadavkem je syntaktická relevance, která nám říká, že subjekt, který zprávu 

přijímá, musí být schopen ji detekovat a rozumět ji. Druhým požadavkem je sémantická 

relevance neboli subjekt musí vědět, co zpráva znamená a třetím požadavkem je 

pragmatická relevance a ta říká, že zpráva musí mít pro příjemce nějaký význam (1).  

Data – Data je informace, která je opakovaně interpretovatelná formalizovaná podoba 

vhodná pro rozhodovací účely, komunikaci anebo zpracování (2). 

IS – Informační systém je systém vzájemně propojených informací a procesů, jenž pracují 

s těmito informacemi (2). 

Dostupnost – Pokud je informace dostupná, znamená to, že je přístupná oprávněnému 

uživateli v okamžik, kdy o ní uživatel požádal (2). 

Integrita – Zajišťuje, že informace je správná a úplná (2). 

1.2 Informační systémy 

Za informační systém lze považovat soubor lidí, metod a technických prostředků 

zajišťujících sběr, přenos, uchování a zpracování dat s cílem prezentace informací pro 

uživatele (3). 

Hardware 

Jsou to technické prostředky jako počítačové systémy různých druhů a velikostí, doplněné 

o periferní jednotky. Tyto prostředky mohou být propojeny v případě potřeby 

prostřednictvím počítačové sítě a napojeny na diskový subsystém pro práci s velkými 

objemy dat (3). 
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Software 

Jedná se o programové prostředky, které jsou tvořeny systémovými programy řídícími 

chod počítače, efektivní práci s daty anebo komunikaci počítačového systému s reálným 

světem (3). 

Orgware 

Takzvané organizační prostředky jsou tvořené souborem nařízení a pravidel, které 

definují provozování a využívání informačního systému a informačních technologií (3). 

Peopleware 

Lidé, kteří budou se systémem pracovat. 5eší otázky adaptace a účinného fungování 

člověka v počítačovém prostředí, do kterého je vložen (3). 

Reálný svět 

Spadají sem informační zdroje, legislativa a normy (3). 

Důvěrnost 

Jedná se o poskytnutí informací jen osobám s patřičným oprávněním. Každá osoba by 

měla spadat pod určitou kategorii uživatelů. Díky kategoriím můžeme nastavovat práva 

pro přístup do informačního systému pro celou skupinu uživatelů (2).  

Integrita 

Integritou se rozumí, když jsou informace úplné a náležité. Porušení integrity nastává, 

když jsou informace pozměněné například špatným fungováním systému (2). 

Dostupnost 

Dostupnost znamená, že v momentě, kdy uživatel zažádá o informace jsou tyto informace 

dostupné v momentě žádosti. Například selhání internetového připojení anebo 

aktualizace systému je bráno jako narušení dostupnosti (2). 
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1.2.1 Informační systém z pohledu architektur 

 

Obrázek 1: Informační systém z pohledu architektur (Zdroj: 1, s. 5) 

Globální architektura 

Jedná se o základní schéma. Je tvořena jednotlivými stavebními bloky, které zastupují 

skupiny aplikací včetně jejich datových základen a technického vybavení. Dílčí 

architektury se poté zabývají podrobnějšími návrhy informačního systému podle různých 

hledisek například zde můžeme najít analogii s plány rozvodu vody, elektřiny a plynu 

v plánu domu (1). 

Funkční architektura 

Rozděluje informační systém na skupiny funkcí postupnou dekompozicí globální 

architektury (1). 
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Procesní architektura 

Popisuje budoucí stavy procesů v podniku se zaměřením na funkce a činnosti 

informačního systému, které nejsou automatizované. Slouží k co nejefektivnější reakci 

podniku na externí události (1). 

Technická architektura 

Znázorňuje typy a rozmístění prostředků výpočetní a komunikační techniky 

prostřednictvím schématu a specifikací počítačových sítí, serverů a počtu koncových 

zařízení (1). 

Datová architektura 

Řeší návrh datové základny organizace. Vychází se z jednotlivých objektů a jejich 

položek a zároveň ze vzájemných vazeb mezi nimi. Výsledkem této architektury je 

schéma databáze a jejich vět (1). 

Programová architektura 

Řeší, z jakých programů a programových komponent se bude informační systém skládat 

a jaké propojení bude mezi nimi existovat (1). 

Komunikační architektura 

Zabývá se komunikací s okolím (1). 

Řídící architektura 

Nalezneme zde pravidla fungování systému, standarty a organizaci služeb uživatelům. 

Můžeme sem zahrnout i orgware neboli strukturu a pravidla fungování systému (1). 
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1.2.2 Informační systém z pohledu výroby a odbytu 

Na informační systém můžeme nahlížet z různých pohledů. Jedním z nich je pohled 

výroby a odbytu, který se zabývá třemi složkami informačního systému (4). 

Supply chain management (SCM) 

SCM se zabývá řízením dodavatelských řetězců. Spadá sem soubor nástrojů a procesů, 

které slouží k optimalizaci a řízení všech částí celého dodavatelského řetězce s ohledem 

na koncového zákazníka (5). 

Klasický SCM můžeme znázornit takto: 

 

Obrázek 2: Znázornění SCM (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 5, s. 77) 

Pro SCM je definováno pět základních komponent: 

• plán (plan), 

• nákup (source), 

• výroba (make), 

• expedice (deliver), 

• reklamace (return) (5). 

Enterprise resource planning (ERP) 

Za ERP jsou považovány aplikace, které pomáhají k řízení podnikových dat a pomáhají 

plánovat celý logistický řetězec od nákupu přes sklady po výdej materiálu. Spadá sem i 

řízení obchodních zakázek, plánování vlastní výroby a s tím spojené finance i řízení 

lidských zdrojů. ERP tvoří podstatu podniku (5). 

Dodavatel Výrobce Distributor Prodejce Zákazník
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Customer relationship management (CRM) 

CRM pomáhá organizacím prostřednictvím technologií v oblasti řízení a průběžného 

zjišťování vztahů se zákazníky podniku, a to v oblastech podpory prodeje, marketingu a 

zákaznických služeb (5). 

CRM se dělí na tři základní oblasti: 

• operativní, 

• kooperační, 

• analytické (5). 

Operativní oblast se zaměřuje na procesy, které se týkají zákazníka. Kooperační oblast 

reprezentuje přímou interakci se zákazníkem. Komunikační kanály, které se využívají 

v kooperační oblasti jsou například internet a automatizované hlasové odpovědi. 

Analytická část analyzuje data o zákaznicích z pohledu poznání zákazníka, jakou hodnotu 

má zákazník pro podnik a riziko, že zákazník přejde ke konkurenci (5). 

1.3  Databázové systémy 

Je to systém, který slouží k ukládání a zpracování dat, se kterými lze efektivně 

manipulovat jako například rychle vyhledávat data a provádět s nimi potřebné operace, 

přidání anebo aktualizace stávajících dat a uspořádání do pohledů a sestav (1). 

1.3.1 Databáze 

Lidé se setkávají s databázemi běžně, jsou to například kontakty uložené v tabulce, 

takovýto dokument můžeme považovat za jednoduchou databázi kontaktů. Následně 

můžeme do tabulky zapisovat údaje o telefonátech s jednotlivými kontakty. Tento soubor 

je zase jednoduchou databází historie komunikace. Takový způsob shromažďování 

informací má však jednu nevýhodu. Po čase se tyto údaje rozšíří natolik, že spravovat 

závislosti mezi historií a kontakty bude značně problematické a neefektivní. Úlohy se 

komplikují a čas na jejich dokončení se prodlužuje. Proto je vhodnější sáhnout po relační 

databázi, ve které se údaje v tabulkách spojují a práce s údaji je tak jednodušší a rychlejší 

(6). 
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1.3.2 Relace 

Relace je informace o jednotlivých subjektech, např. objednávky, školy, zákazníci a 

dodavatelé. V systému relační databáze je relace obyčejně uložená jako tabulka (6). 

Tabulky v databázi obsahují pole (sloupce) a záznamy (řádky). V polích jsou uvedeny 

konkrétní údaje, jako jméno, příjmení, adresa apod. Celý řádek nám tvoří záznam o 

zákazníkovi. Následně nám v tabulce objednávek stačí přidat identifikační číslo 

zákazníka, na základě, něhož se identifikuje záznam z tabulky zákazníků (6). 

1.3.3 Normalizace 

Pro správnou funkčnost databáze je potřeba databázi správně navrhnout. Tabulky je nutno 

připravit tak, aby splňovaly požadavky normalizace a aby se redukovaly nadbytečné 

údaje (6). 

Pokud bychom měli jedinou tabulku, ve které bychom shromažďovali data o zákaznících 

a jejich objednávkách zboží, tak by nám tyto data v tabulce způsobovaly redundantní 

údaje o zákazníkovi. Tomuto se můžeme vyvarovat tím, že rozdělíme údaje o zákaznících 

a objednávkách do více tabulek a tyto údaje propojíme pomocí identifikačního čísla 

neboli primárního klíče v jedné tabulce a cizího klíče v druhé tabulce (6). 

Pokud normalizujeme databázi na vyšší normalizační úroveň musí být normalizována na 

všech předchozích úrovních normalizace (1). 

První normální forma nám v zásadě říká, že všechny atributy entity musí být jednoduché 

a nikoli složené nebo vícehodnotové. Druhá normální forma říká, že relace je v druhé 

normální formě, pokud je v první normě a zároveň všechny její atributy jsou závislé na 

celém primárním klíči. Třetí normální forma nám říká, že relace je v této formě, pokud je 

ve druhé formě, a navíc všechny její neklíčové atributy jsou vzájemně nezávislé (1). 

1.4 MS Access 

MS Access patří mezi desktopové relační databázové aplikace pro vývoj jednoduchých 

databázových aplikací. Je součástí kancelářského balíku MS Office (6). 
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1.4.1 Objekty 

Databázový systém Access je složen z několika typů objektů (6). 

Tabulky 

Tabulky jsou nejdůležitější částí databáze. Uchovávají informace, se kterými se dále 

pracuje v jiných objektech. Ve fázi návrhu databáze je velmi důležité správně navrhnout 

tabulky ze kterých se bude databáze skládat a následně vztahy mezi těmito tabulkami. 

Pokud se ve fázi návrhu databáze něco zanedbá, další úprava a změny mohou být náročné. 

Následně tabulky by měly splňovat normální formy (6). 

Při vytváření tabulky je potřeba zvolit i vhodný datový typ pro každý sloupec. Je to 

potřeba hlavně pro budoucí výpočty a práci s daty, aby se nám nestalo, že porovnáváme 

dvě čísla a jedno je ve formátu textu (6). 

Dotazy 

Používají se k zobrazování údajů z jedné nebo více tabulek, případně k zobrazování údajů 

z jiných dotazů. Můžeme díky nim vybrat jen některá pole, uspořádat je v jiném pořadí, 

než jak jsou v tabulce, a přidat různá kritéria na zobrazení údajů. Například můžeme 

vybrat jen ženy v rozmezí 20 let a více (6). 

Dotazy můžeme dále využívat například k výběru údajů z jedné nebo více tabulek a 

následně vytvořit novou tabulku s těmito údaji, aktualizaci údajů v tabulkách, odstranění 

údajů v tabulkách anebo ke složitějším matematickým operacím (6). 

Formuláře 

Formuláře jsou určeny pro práci s údaji a zároveň tvoří uživatelské rozhraní aplikace. 

Přicházejí s nimi do styku pracovníci s informacemi. Jsou založené na údajích z tabulek 

a dotazů. Formuláře bez údajů se používají hlavně k vytvoření navigačního systému 

v databázi, aby koncový uživatel mohl s aplikací efektivně pracovat nebo, aby se mu 

zpřístupnila jen část systému, ke které má práva (6). 
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Sestavy 

Nejčastěji se používají na tiskové výstupy údajů z tabulek a dotazů. Není možné do nich 

přidávat údaje jako do formulářů. Při návrhu sestavy by se mělo dodržet vhodné 

rozmístění a velikost jednotlivých polí, tak aby se vešla na běžnou velikost kancelářského 

papíru (6). 

Moduly 

Pro vytvoření modulu je zapotřebí ovládat programovací techniky a jazyk Visual Basic, 

který moduly používají. Moduly se využívají hlavně pro automatizaci úloh (6). 

1.4.2 Datové typy 

Jak už jsme popisovali výše, při návrhu tabulek je nutné nastavit správné datové typy. 

Týká se to hlavně primárního a cizího klíče a také polí, která budou používaná při 

výpočtech, abychom se vyvarovali problémů s nesprávnými výpočty. U polích, které se 

nepoužívají ve výpočtech je také potřeba správně zvolit správný datový typ, protože 

existuje riziko, že budeme zadávat číslo, které se nevejde do intervalu daného datového 

typu a je potřeba zvolit jiný datový typ. S těmito omezeními je potřeba počítat už při 

návrhu databáze, abychom se vyvarovali zbytečnému riziku ztráty dat (6). 

1.4.3 Vztahy mezi tabulkami 

Mimo normalizovaných tabulek a správných datových typů jsou velmi důležité i vztahy 

mezi tabulkami. Správným vytvořením vztahů dáme údaje z různých tabulek zpátky 

dohromady. V případě tabulkových aplikací se tato situace poměrně komplikuje. Museli 

bychom buď ponechat hodně nadbytečných údajů v jedné tabulce, nebo vymyslet 

mechanismus, jak by se údaje z tabulek spojovali. Toto vše dokáže udělat relační systém 

pomocí vztahů (6). 

V databázích jsou dostupné vztahy M:N, 1:1, 1:N (6). 
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M:N 

Tento vztah se používá, pokud více záznamů v jedné tabulce odpovídá více záznamům 

ve druhé tabulce. V běžných databázových systémech nelze tuto relaci přímo vytvořit. 

Proto se vytváří takzvaná spojovací tabulka. Mějme například tabulky spisovatelů a knih. 

Jeden autor může napsat více knih, a naopak jedna kniha může mít více autorů. Pro 

vytvoření relace M:N vytvoříme spojovací tabulku, ve které bude pouze primární klíč a 

dvě pole, a to primární klíče z jedné a druhé tabulky. Poté se vytvoří dvě relace 1:N. První 

mezi spojovací tabulkou a tabulkou autorů a druhá mezi spojovací tabulkou a tabulkou 

knih (7) . 

 

Obrázek 3: Relace M:N (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 7, s. 40) 

1:1 

Jedná se o vztah, kde je jeden záznam z jedné tabulky a jeden k němu příslušející záznam 

z druhé tabulky. Tento typ vztahu se v databázích zřídka vyskytuje, protože by například 

umožnil fakturovat vždy jen jeden výrobek na jednu fakturu (6). 

1:N 

Nejvhodnější vztah z pohledu návrhu většiny databází. Jeden záznam z jedné tabulky a 

k němu více příslušejících záznamů z tabulky druhé. Tímto vztahem již můžeme na jednu 

fakturu přidat více výrobků na fakturaci a stejně může mít jeden zákazník více faktur (6). 
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1.5 Proces 

Proces je skupina po sobě navazujících činností, které jako celek přinášejí hodnotu 

zákazníkovi (8). 

Řídící procesy 

Vytvářejí podmínky pro fungování ostatních procesů a zároveň zabezpečují rozvoj a 

řízení výkonu společnosti (9). 

Hlavní procesy 

Vytvářejí hodnotu v podobě služby nebo výrobku pro externího zákazníka (9). 

Podpůrné procesy 

Dodávají hmotné i nehmotné výstupy pro fungování ostatních procesů. Nejsou však 

součástí hodnototvorného řetězce (9). 

 

Obrázek 4: Hodnototvorný řetězec, řídící a podpůrné procesy výrobního podniku (Zdroj: 9, s. 43) 
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1.6 EPC diagramy 

Event Process Chain je diagram, který slouží k modelování procesů jako následnosti 

činností. V diagramu od shora dolů jsou znázorněny objekty, které znázorňují události a 

činnosti, které jsou propojeny šipkou v daném pořadí. Tato šipka znázorňuje následnost. 

Vedle jednotlivých činností se zobrazují jejich informační vstupy a výstupy (8).  

1.6.1 Prvky EPC diagramu 

V EPC diagramech se využívají různé značky, uvedeme si zde jen ty nejzákladnější 

v následující tabulce. 

Tabulka 1: Prvky EPC diagramu (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 4, s. 46) 

Název Značka 

Událost 

 

Organizační jednotka 

 

Funkce 

 

XOR 
XOR

 

OR 
V

 

AND V

 

Informace 
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1.7 Model 7S McKinsey 

Tento model byl vytvořen v sedmdesátých letech společností McKinsey a pomáhá 

manažerům k pochopení složitostem, které se naskýtají při organizačních změnách. 

Vedení společnosti při snaze provést efektivní změny musí brát v úvahu všech sedm 

faktorů na jednou (10). 

Model se skládá ze sedmi níže uvedených faktorů: 

• strategie (strategy), 

• struktura (structure), 

• systémy (systems), 

• styl práce vedení (style), 

• spolupracovníci (staff), 

• schopnosti (skills), 

• sdílené hodnoty (shared values) (10). 

Aby byla implementovaná strategie úspěšná, musí se vedení společnosti zaměřit na všech 

sedm faktorů. Všechny tyto faktory jsou vzájemně propojeny a pokud společnost jeden 

zanedbá může to vést k zhroucení ostatních faktorů. Význam a důležitost každého faktoru 

se postupem času odliší a někdy je těžké říct, jak se tyto faktory změní (10). 

 

Obrázek 5: Model 7S McKinsey (Zdroj: 10, s. 73) 



 26 

1.7.1 Strategie 

Strategie popisuje, jakými způsoby organizace dosahuje svých vizí a cílů. Dále popisuje, 

jak organizace reaguje na hrozby a příležitosti v daném oboru (10). 

1.7.2 Struktura 

Tento faktor popisuje obsahovou a funkční náplň organizačního uspořádání ve 

společnosti. Popisuje se zde nadřazenost a podřízenost mezi podnikatelskými jednotkami, 

kontrolní mechanizmy a sdílení informací. Někdy je potřeba změnit organizační strukturu 

společnosti z důvodů změn procesů a stylů (10).  

1.7.3 Systémy 

Spadají sem procedury, které slouží k řízení každodenní aktivity organizace. Systémy 

mohou být informační systémy, které společnost využívá ke své činnosti. Dále 

komunikační systémy, přes které společnost komunikuje a předává si informace atd. Pro 

používání systému jsou vyžadované určité schopnosti (10).  

1.7.4 Styl práce vedení 

Zabývá se managementem a tím, jak přistupuje k řízení a řešení problémů vzniklých 

v organizaci (10).  

1.7.5 Spolupracovníci 

Tento faktor se zabývá lidskými zdroji, které ve společnosti pracují a jejich rozvoj, 

školení, vztahy mezi spolupracovníky, motivace atd. Je nezbytné rozlišovat 

kvantifikovatelnými (systém motivace a odměňování atd.) a nekvantifikovatelnými 

(postoj a loajalita vůči firmě, morální hlediska atd.) aspekty (10). 

1.7.6 Schopnosti 

Schopnosti jsou profesionální znalosti a kompetence, které existují uvnitř organizace. 

Tento faktor nekvalifikuje jednotlivé zaměstnance podle jejich schopností, ale schopnosti 

celé organizace (10). 
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1.7.7 Sdílené hodnoty 

Patří sem vize společnosti, ideje a principy, které jsou respektované pracovníky a 

některými zainteresovanými stranami. Vize organizace má za úkol sdělit, čeho chce 

organizace dosáhnout. Vedení společnosti by se mělo ztotožnit s hodnotami organizace, 

pokud chce změnit chování ostatních stran a pracovníků v dlouhodobém hledisku (10). 

1.8 SWOT analýza 

Slouží k analýze silných a slabých stránek společnosti a také k analýze hrozeb a 

příležitostí. Skládá se ze dvou analýz, a to analýzy SW a analýzy OT. OT analýza neboli 

analýza příležitostí a hrozeb, které přicházejí z okolního působení na firmu, a to jak 

makroprostředí (ekonomické, technologické, sociálně-kulturní faktory), tak i 

mikroprostředí (zákazníci, dodavatelé, odběratelé). Analýza SW se týká vnitřního 

prostředí firmy (cíle firmy, systémy, procedury, firemní zdroje aj.) (11). 
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Obrázek 6: SWOT analýza (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 11, s. 103) 

1.9 HOS 8 

Metoda HOS 8 se používá ve fázi přípravy informační strategie, která je vyvíjená na 

Ústavu informatiky Podnikatelské fakulty VUT. Za pomocí hodnocení na základě osmi 

oblastí uvedených v následující tabulce, získáme ucelený pohled na informační systém 

podniku (4). 

Tabulka 2: Oblasti hodnocení metody HOS 8 (Zdroj: 4, s. 67) 

Označení oblasti metody HOS 8 Zkratka oblasti 

Hardware HW 

Software SW 

Orgware OW 

Peopleware PW 
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Označení oblasti metody HOS 8 Zkratka oblasti 

Dataware DW 

Customers CU 

Suppliers SU 

Management IS MA 

1.9.1 Oblasti hodnocení metodou HOS 8 

V této kapitole si popíšeme jednotlivé oblasti, které se používají v metodě HOS 8. 

HW – hardware 

Tato oblast se zabývá fyzickým vybavením společnosti, a to z pohledu spolehlivosti, 

bezpečnosti a použitelnosti se softwarem (4). 

SW – software 

Oblast softwaru zkoumá programové vybavení ve společnosti. Zkoumá jeho funkce, 

snadnost používání a ovládání (4). 

OW – orgware 

Do oblasti orgwaru spadají pravidla pro provoz informačního systému a doporučené 

pracovní postupy (4). 

PW – peopleware 

V oblasti peoplewaru se zkoumají uživatelé informačního systému ve vztahu k rozvoji 

jejich schopností a k jejich podpoře při užívání systému. Nespadá sem hodnocení odborné 

kvality uživatelů a míra jejich schopností (4). 

DW – dataware 

V této oblasti se zkoumají data, která jsou uložena a používána v informačním systému 

z pohledu jejich dostupnosti, správě a bezpečnosti. Metoda HOS 8 nehodnotí množství 
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dat uložených v informačním systému nebo jejich přesnost, ale to, jakým způsobem 

mohou být uživateli zužitkována a jakým způsobem jsou spravována (4). 

CU – customers 

Zkoumá se zde, co má informační systém zákazníkům poskytovat a jak je tato oblast 

řízena. Zákazníci jsou vymezení podle vymezení zkoumaného informačního systému. 

Můžou to být zákazníci v obchodním pojetí nebo vnitropodnikoví zákazníci, kteří 

používají výstupy z informačního systému. V této oblasti se nezkoumá spokojenost 

zákazníků se stavem informačního systému, ale způsob řízení této oblasti v podniku (4). 

SU – suppliers 

Tato oblast zkoumá, co informační systém vyžaduje od dodavatelů a jak se tato oblast 

řídí. Vymezení dodavatelů závisí, jako u zákazníků, na zkoumaného informačního 

systému. Zkoumaní dodavatelé mohou být dodavatelé v obchodním pojetí nebo 

vnitropodnikoví dodavatelé služeb, výrobků a informací, které s těmito výkony souvisí. 

V této oblasti se nezkoumá spokojenost podniku se stávajícími dodavateli, ale způsob 

řízení informačního systému vzhledem k dodavatelům (4). 

MA – managements IS 

V této oblasti se zkoumá řízení informačních systémů ve vztahu k informační strategii, 

důslednosti uplatňování stanovených pravidel a vnímání koncových uživatelů 

informačního systému. V této oblasti se nezkoumají znalosti managementu informačního 

systému (4). 

Pro každou oblast metody HOS jsou vytvořeny kontrolní otázky, které významně 

identifikují stav dané oblasti. Tyto kontrolní otázky jsou používány pro hodnocení stavu 

informačního systému pomocí metody HOS 8 (4). 

1.9.2 Způsoby odpovědí na kontrolní otázky 

Na kontrolní otázky se odpovídá výběrem jedné z předem zadaných možností 

z nominální škály. Počet možností jsou čtyři a pro potřeby dalšího zpracování jsou tyto 
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odpovědi pro jednotlivé otázky transformované do číselné stupnice. Slovní interpretace a 

číselné hodnocení k této interpretaci vystihuje následující tabulka (4). 

Tabulka 3: Slovní interpretace a nominální stupnice (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 12) 

Slovní interpretace Dobrá Spíše dobrá Spíše špatná Špatná 

Ordinální hodnota 4 3 2 1 

 

Výsledky z jednotlivých oblastí jsou zakresleny do soustavy čtyř os (4).

 

Obrázek 7: Ukázka HOS 8 (Zdroj: 12, s. 53) 

Vyvážený informační systém 

Vyvážený informační systém je takový systém, kde všechny oblasti mají stejné 

hodnocení, nebo nejvýše tři z nich se odlišují od ostatních nejvýše však o jeden hodnotící 

bod (12). 
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Nevyvážený informační systém 

Nevyvážený informační systém je takový systém, který nesplňuje požadavky vyváženého 

informačního systému. Základním problémem u takovýchto systémů je nižší efektivnost 

(12). 

1.9.3 Celková úroveň systému 

Celková úroveň systému je odvozena od nejslabšího článku systému. Na následujícím 

obrázku je HW na úrovni 3, ale OW, PW, DW a CU na úrovni 2, tudíž celková úroveň 

informačního systému je 2 (12). 

 

Obrázek 8: Ukázka grafu HOS 8 celková úroveň (Zdroj: 12, s. 53) 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato část se bude zabývat analýzou současného stavu informačního systému, ve kterém 

společnost pracuje. Nejprve si popíšeme organizační strukturu společnosti a obor ve 

kterém podniká. Následně za pomocí HOS 8 analýzy a SWOT analýzy odhalíme slabiny 

informačního systému. 

Informace jsou čerpány ze stránek společnosti, portálu Justice.cz a portálu Zefis.cz. 

2.1 Představení společnosti 

Název společnosti:  DEA energetická agentura, s.r.o. 

Právní forma:  společnost s ručením omezeným 

Vznik:  2. srpna 1991 

IČ:  41539656 

Sídlo společnosti:  Benešova 425, 664 42 Modřice 

Základní kapitál:  800 000 Kč 

Předmět podnikání:  

• projektová činnost ve výstavbě, 

• provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

• činnost účetních poradců, vedení daňové evidence, 

• vodoinstalatérství, topenářství, 

• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

• výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 

telekomunikačních zařízení, 

• poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Společnost DEA energetická agentura, s.r.o. je technicko-poradenská společnost, která 

patří mezi nejvýznamnější společnost v ČR v oboru technického poradenství. Společnost 

byla založena v roce 1991 a nyní má celorepublikovou působnost. Společnost poskytuje 
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komplexní služby odborného technického poradenství a řeší komplexní přípravu naprosté 

většiny projektových záměrů.  

Struktura společnosti je rozdělena do pěti oddělení: 

• oddělení projekce, 

• oddělení energetického poradenství podniku, 

• oddělení výběrových řízení, 

• oddělení dotací, 

• oddělení obchodu. 

Společnost zaměstnává kolem 35 pracovníků, přičemž spolupracuje s dalšími externími 

odborníky, mezi které patří zejména energetičtí konzultanti, stavební projektanti a 

specialisté pro ekonomiku a dotace. 

2.2 Organizační struktura společnosti 

Na následujícím obrázku je znázorněna organizační struktura společnosti. Každé oddělení 

má několik pracovníků. Finanční ředitelka má na starosti veškeré faktury, mzdy 

zaměstnanců a veškerou agendu finančního oddělení. 

 

Obrázek 9: organizační struktura společnosti 
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Obchodní 
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dotací
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Oddělení 
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ředitelka
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2.3 Popis informačního systému 

V této kapitole si popíšeme používaný informační systém. Budeme popisovat oblasti 

hardwaru, softwaru, bezpečnosti a zálohování dat.  

2.3.1 Hardware 

Hardwarové vybavení společnosti je na každém pracovišti různé. Někteří zaměstnanci 

využívají firemní notebooky, které jsou staré až čtyři roky. Stolní počítače, na kterých 

pracují ostatní zaměstnanci jsou staré až šest let, ale u některých už proběhla obměna 

z důvodu nedostačujícího výkonu. Ve společnosti je také server, na kterém je uložen 

hlavní soubor pro práci s informačním serverem. Server se také využívá pro emailovou 

komunikaci. 

2.3.2 Software 

Informační systém je vytvořen v aplikaci Microsoft Access, tento systém vytvořil dřívější 

jednatel společnosti a vytvořil jej jako svůj koníček. Nejdříve vytvořil několik základních 

tabulek a sestav pro usnadnění práce a pro lepší přehlednost. Postupem času se tento 

systém rozvíjel a nyní je nezbytný pro chod společnosti. 

Oddělení projekce používá programy Auto CAD a Teplo pro svojí práci. Oddělení 

energetiky také využívá program Auto CAD a dále programy Sketchup a Energie. 

Oddělení dotací a výběrových řízení používají převážně kancelářské balíky a různý 

software pro tvorbu rozpočtů. 

Další software, který společnost využívá je Windows 7 a 10, Microsoft Office 2007 a 

2013, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox a Outlook. 

2.3.3 Bezpečnost 

Zaměstnanci se přihlašují na firemních počítačích do domény společnosti. Přístup přes 

VPN musí nastavit správce sítě ve společnosti, takže neznámé pokusy o připojení jsou 

zablokovány.  

Pro přístup do informačního systému musí být uživatel přihlášen do domény jinak systém 

vyhodí chybovou hlášku a přístup zamítne.  
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Každý uživatel informačního systému má práva manipulovat pouze s daty, které 

potřebuje pro svůj výkon práce ve svém oddělení. 

2.3.4 Zálohování dat 

Záloha serverových disků, na kterých jsou důležité data pro chod společnosti je 

prováděna denně, a to na externí disky a externí uložiště. Zálohování řeší externí 

společnost, která je schopna do hodiny obnovit soubory z externího uložiště na disky 

společnosti. 

2.4 Analýza procesů 

Tato část se bude zabývat procesy ve společnosti. Za pomocí EPC diagramů si 

znázorníme, některé procesy ve společnosti. Znázorníme si jen ty nejdůležitější procesy 

ve společnosti, které se často opakují. Nejdříve si znázorníme diagram zadání nové 

zakázky a poté přiřazení úkolu zakázky zaměstnanci. 

2.4.1 Zadání nové zakázky 

Společnost většinou kontaktuje zadavatel zakázky po telefonu nebo emailem a sdělí 

základní informace o zakázce. Následuje schůzka mezi vedoucími oddělení, kteří se 

potencionální zakázce budou věnovat. Na schůzce se projednává, jestli jednotliví 

zaměstnanci různých oddělení nejsou vytíženi na ostatních projektech a zda je zakázka 

pro společnost realizovatelná a zisková. Informace o posouzení zakázky jsou čerpány 

z informačního systému a od vedoucích oddělení. Pokud dojde k přijetí zakázky, dojde 

k jejímu zadání do informačního systému. Před vytvořením zakázky se kontroluje, zda 

daný zákazník už v systému je, aby nedocházelo k duplicitám v systému. Následně je 

zákazník vytvořen, pokud již neexistuje a je vytvořena nová zakázka, která je přiřazena 

k tomuto zákazníkovi. Proces zadání nové zakázky je znázorněn na následujícím obrázku. 
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Obrázek 10: EPC diagram zadání nové zakázky do systému 

2.4.2 Přiřazení úkolu zakázky 

Ke každé zakázce, která se přidá do informačního systému jsou přiřazovány úkoly, které 

plní jednotlivý zaměstnanci společnosti. Tyto úkoly vytváří vedoucí oddělení a zároveň 

je přiřazuje jednotlivým zaměstnancům, kteří jsou zodpovědní za vykonání tohoto úkolu. 

Tento systém úkolů později slouží k určení mzdy za danou zakázku. Na následujícím 

obrázku je znázorněn EPC diagram procesu přiřazení úkolu. 
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Obrázek 11: EPC diagram přiřazení úkolu 

2.5 Analýza informačního systému 

2.5.1 HOS 8 analýza 

Za pomocí analýzy HOS 8 jsme analyzovaly informační systém z několika hledisek. 

Analýzu byla sestavena z odpovědí na otázky z jednotlivých oblastí zkoumání. 

Výsledkem metody by měl být ucelený pohled na informační systém. Hodnocení 

zkoumaných oblastí je v následující tabulce. 

Tabulka 4: HOS 8 analýza 

Zkoumaná oblast Hodnocení Slovní hodnocení 

Hardware 2 Spíše špatná úroveň 

Software 2 Spíše špatná úroveň 

Orgware 1 Špatná úroveň 

Peopleware 2 Spíše špatná úroveň 

Dataware 2 Spíše špatná úroveň 

Customers 2 Spíše špatná úroveň 

Suppliers 3 Spíše dobrá úroveň 

Management IS 3 Spíše dobrá úroveň 
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Celkový stav informačního systému 

Celkový stav informačního systému je určen pomocí nejslabšího článku informačního 

systému. Celková úroveň informačního systému je znázorněna na následujícím obrázku 

červenou barvou. 

 

Obrázek 12: Celkový stav informačního systému 

Doporučená úroveň informačního systému 

Tato úroveň vychází z důležitosti systému, kterou jí společnost přikládá. Společnost 

uvedla, že práce bez informačního systému je možná, ale s velkými obtížemi. Z tohoto 

tvrzení nám vyplývá, že doporučená úroveň informačního systému je úroveň 3 tedy spíše 

dobrá úroveň. Na následujícím obrázku je znázorněna doporučená úroveň k našemu 

informačnímu systému. 
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Obrázek 13: Doporučená úroveň informačního systému 

Z obrázku je vidět, že informační systém je horší než očekáváná úroveň, a to v oblastech: 

• Hardware, 

• software, 

• orgware, 

• peopleware, 

• dataware, 

• zákazníci. 

Nyní si vyznačíme, jaké věci je potřeba změnit nebo vytvořit k tomu, aby se nám zlepšil 

informační systém v jednotlivých oblastech. 
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Hardware 

Oblast hardwaru potřebuje změnu v následujících faktorech: 

• Stará technika, 

• technika neodpovídá výkonově potřebám systému, 

• posílení ochrany klíčových technických prvků před krádeží a živelnou pohromou, 

• kvalita počítačové sítě a její rychlost, 

• záložní technické vybavení. 

Software 

Oblast softwaru je nedostačující zejména v těchto faktorech: 

• Chybové hlášení uživatelům, 

• zastaralý informační systém, 

• srozumitelnost informačního systému pro uživatele, 

• důležité funkce informačního systému. 

Orgware 

V oblasti orgwaru by se společnost měla zaměřit na tyto faktory: 

• Existence postupů a směrnic pro řešení havarijních stavů systému, 

• existence pracovních postupů a předpisů pro práci s informačním systémem pro 

koncového uživatele, 

• existence bezpečnostních pravidel informačního systému, 

• kontrola dodržování pravidel bezpečnosti a provozu informačního systému, 

• zakázat možnost instalace cizího softwaru na firemní počítače, 

• zrušení přístupových práv k systému uživatelům, kteří již ve firmě nepracují, 

• zřízení kontaktního místa pro hlášení závad či potíží s informačním systémem a 

sdělení zaměstnancům o tomto kontaktu, 
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• školení pracovníků na práci s informačním systémem a pravidla bezpečnosti. 

Peopleware 

V oblasti peoplewaru jsou na zvážení následující faktory: 

• Zaškolení pracovníků, kteří pracují s informačním systémem, 

• klást důraz na dodržování pravidel a trestat jejich porušování. 

Dataware 

Oblast datawaru je potřeba vylepšit v těchto faktorech: 

• Zavedení odpovědnosti za data, která pracovníci spravují, 

• stanovit pravidla kdo a kdy musí jaká data vložit do informačního systému, 

• nezobrazovat uživatelům nadbytečná a nepřesná data, 

• zavést pravidelné zálohy počítačů na kterých pracují uživatelé systému, 

• existence plánu obnovy dat ze záloh v případě havárie systému, 

• zabezpečení podnikové sítě proti útokům z internetu, 

• zavést podrobnější oprávnění uživatelů k datům z informačního systému. 

Zákazníci 

V této oblasti se podíváme na zlepšení informačního systému pro zákazníka informačního 

systému. Mezi faktory pro zlepšení úrovně této oblasti jsou: 

• Zkoumání přínosů informačního systému, jenž zákazníci očekávají, 

• zlepšení ochrany osobních údajů zákazníků, 

• zvýšení rychlosti odezvy informačního systému pro zákazníky. 
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Informační bezpečnost 

Informační bezpečnost je nezbytnou součástí podnikové strategie, a proto je potřeba jí 

věnovat pozornost. Na následujícím obrázku je vidět úroveň bezpečnosti systému 

v porovnání s ostatními společnostmi. 

 

Obrázek 14: Úroveň bezpečnosti informačního systému metodou HOS 8 

Je potřeba se zabývat informační bezpečností, protože informační systémy jsou vždy 

zranitelné a lákavé pro útočníky, kteří chtějí získat informace o společnosti nebo data 

společnosti pro své vlastní využití. 

Je potřeba uživatele systému pravidelně školit pro udržení bezpečnostní úrovně 

v společnosti. Jelikož se bezpečnostní procesy stále vyvíjejí je potřeba uživatele 

seznamovat s novými standarty.  

Z pravidla se uživatelé informačních systému vůbec nezajímají o problematiku 

bezpečnosti. Pokud nebudou pravidelně procházet školením, a nejsou jim vštěpovány 
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zásady bezpečnosti, ohrožují i nevědomky výrazným způsobem informační bezpečnost 

společnosti. 

Je dobré mít ve společnosti vytvořené plány pro řízení obnovy činnosti organizace pro 

případ, že dojde k živelné katastrofě nebo jiné nepředvídatelné okolnosti, bez těchto 

předem připravených plánů je někdy uživení společnosti nemožné, nebo výrazně 

nákladnější, než pokud jsou tyto plíny a postupy promyšlené a připravené předem. 

Vyhodnocení HOS 8 analýzy 

Při analýze jsme zjistili, že informační systém je na špatné úrovni, a to především v oblasti 

špatného zaškolení uživatelů, kteří neumí správně využívat veškeré části informačního 

systému a nejsou seznámeni s pravidly bezpečnosti. 

2.5.2 McKinseyho model 7S 

Nyní si definujeme sedm faktorů pro McKinseyho model 7S. 

Strategie 

Společnost se zaměřuje na lukrativní zákazníky jako jsou starostové měst nebo bytová 

společenství a nabízí jím nadstandartní, kompletní zpracování projektů včetně žádostí o 

dotace.  

Struktura 

Jak již bylo zmíněno v kapitole představení společnosti, společnost je rozdělena do pěti 

oddělení. Každé toto oddělení má svého vedoucího a své zaměstnance. V čele společnosti 

stojí ředitel. 

Systémy 

Využití softwaru se liší podle práce v každém oddělení. Detailnější popis je v kapitole 

popis informačního systému. Ve společnosti se využívá především MS Access, ve kterém 

je vytvořen informační systém. Další software, který je ve společnosti využíván je 
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internetový prohlížeč, který je u každého zaměstnance individuální, Outlook a operační 

systém od společnosti Microsoft. 

Styl práce vedení 

Jednotlivé úkoly zaměstnancům zadává vedoucí ve svém oddělení. Domluva těchto úkolů 

probíhá většinou osobně a následně je zadána do informačního systému. Zaměstnanci 

mají možnost se vyjadřovat na podnikovém rozhodování. 

Spolupracovníci 

Zaměstnanci jsou specializovaní především v oboru energetiky, práva a poradenství. Jsou 

motivováni úkolovou mzdou a dalšími firemními benefity jako je pracovní telefon, 

notebook, možnost využití firemních vozů, týden dovolené navíc apod.  

Schopnosti 

Schopnosti zaměstnanců v tomto odvětví musejí být kvalitní, protože společnost musí 

plnit termíny, které si domluví se zákazníkem. Zaměstnanci proto musí být flexibilní a 

odolávat časovému nátlaku. Na zakázce se většinou podílí celé oddělení, proto je 

zapotřebí, aby zaměstnanec dokázal pracovat v týmu a správně odváděl svojí práci. 

Sdílené hodnoty 

Krédem společnosti je poskytování nadstandardních kvalitních služeb za bezkonkurenční 

cenu, a to bez rozdílu velikosti zakázky nebo významu zákazníka. Společnost se snaží 

vyjít svým zákazníkům vstříc, a to hlavně z důvodu dobré pověsti společnosti a šíření 

dobrého slova o společnosti. Mottem společnosti, a i celkovou filozofií je: „S naší energií 

k Vašim cílům“. 

2.5.3 SWOT analýza 

Za pomocí SWOT analýzy si identifikujeme silné a slabé stránky informačního systému, 

které ovlivňují systém při každodenní práci z vnitřního pohledu a následně si 

identifikujeme příležitosti a hrozby, abychom odhalily vnější faktory, které ovlivňují 

informační systém.  
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Obrázek 15: SWOT analýza informačního systému 

Silné stránky 

Jelikož je informační systém vytvořen v programu Microsoft Access je jednou 

z nejsilnějších stránek možnost snadně rozšířit systém o další funkce a moduly. Protože 

se do informačního systému zadávají data již několik let, tak máme k dispozici data 

posbíraná z dřívějších let pro následnou analýzu. 

Slabé stránky 

V informačním systému mezi jednotlivými tabulkami není žádná relace, která by 

zamezovala redundantním datům v systému. Také nedochází k žádné validaci dat, ani 
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nejsou nastavené rozsahy hodnot. Proto se může stát , že zaměstnanec zadá nesmyslnou 

hodnotu například do roku zakázky a ta se pak nesprávně zobrazuje a nelze ji 

vyfakturovat. Ve společnosti jsou zakoupeny dvě verze MS Access a to verze 2007 a 

2013. Při úpravách nebo přidávání nových funkcí je nutné pracovat ve verzi 2007, jinak 

by z důvodu zpětné nekompatibility těchto verzí půlce zaměstnanců systém nefungoval.  

Příležitosti 

Tabulky informačního systému nejsou mezi sebou provázány relacemi, které pomáhají 

odstranění redundantních dat v informačním systému. Když do společnosti přijde nový 

zaměstnanec není mu poskytnuto žádné školení o tom, jak ovládat informační systém 

anebo jak bezpečně systém používat. Z tohoto důvodu se může stát, že nový zaměstnanec 

omylem zadá do informačního systému data, která se nijak nekontrolují a může se stát, 

že v některých výpočetních funkcí se snaží systém přičíst číslo k textu. Další příležitost, 

která se nabízí je automatizování některých částí informačního systému například když 

nastane nový rok je potřeba přepsat adresáře do kterých se ukládají soubory o zakázce na 

síťových discích. Toto musí dělat správce informačního systému ručně, a to způsobem, 

že najde a přepíše v kódu funkce cestu na ukládání ručně. 

Hrozby 

Vzhledem k neexistující validaci dat a situaci kdy všichni zaměstnanci přistupují a pracují 

s jedním souborem je největší hrozbou lidský faktor. Pokud jeden ze zaměstnanců 

poškodí nebo smaže tento soubor, omezí tím všechny zaměstnance, kteří nebudou moci 

pracovat a po obnově zálohy, která se dělá jednou denně vždy v noci, ztratí práci z toho 

dne. 
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3 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

V této kapitole se budeme věnovat návrhům na zlepšení současného informačního 

systému, a to zejména v oblastech, ve kterých informační systém nejvíce zaostává. Tyto 

oblasti jsme si definovali v předchozí kapitole především za pomocí HOS 8 analýzy. 

3.1 Výsledek analýzy HOS 8 

Analýza HOS 8 ve společnosti nám odhalila, že informační systém je nevyvážený a je 

potřeba ho vylepšit, a to zejména v oblastech hardwaru, softwaru, orgwaru, datawaru, 

peoplewaru a zákazníků.  

3.1.1 Hardware 

Analýza HOS 8 nám odhalila, že některé části informačního systému v oblasti hardwaru 

jsou zastaralé a uživatel čeká na odezvu déle, než je optimální. Ve společnosti jsou 

některé počítače starší 5 let a z tohoto důvodu nejsou optimální pro práci s informačním 

systémem. Uživatelům, kteří pracují na novějších zařízení se ojediněle také stane, že 

odezva informačního systému je delší než obvykle. Řešením tohoto problému je nákup 

nového hardwarového vybavení pro uživatele a zároveň nakoupení záložního hardwaru 

v případě, že se používaný hardware poškodí. Dále je potřeba posoudit kvalitu počítačové 

sítě a její rychlost, aby se eliminovaly veškeré problémy s odezvou informačního 

systému. 

3.1.2 Software 

Oblast softwaru informačního systému má nedostatky především v chybových hlášeních, 

které jsou uživatelům systému zobrazovány. Tyto hlášení zobrazí pouze základní chybu, 

kterou systém poskytuje. Tyto hlášení by měly poskytovat návod na řešení problému a 

detailnější popis problému. Informační systém je velmi zastaralý a není přijatelně 

srozumitelný pro uživatele informačního systému. Informačnímu systému schází 

základní funkce, které by usnadnily práci v rutinních záležitostech jako například 

přepisování složek na síťovém disku při nástupu nového roku. Řešením tohoto problému 

je naprogramování funkcí pro usnadnění práce a poskytnout detailnější popis chybového 
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hlášení s návodem na řešení daného problému. Dále doporučuji sjednotit používanou 

verzi MS Access z důvodu možné nekompatibility některých funkcí. Toto sjednocení 

zamezí možným chybovým hlášením informačního systému při zobrazování koncovému 

uživateli.  

3.1.3 Orgware 

Společnost nemá vypracované postupy a směrnice pro řešení havarijních stavů systému. 

Tato skutečnost může prodloužit dobu řešení nastalých problému, které ve firmě můžou 

nastat. Dále ve společnosti nejsou pracovní postupy a předpisy pro práci s informačním 

systémem pro koncového uživatele. Toto může vést až k poškození hlavního souboru 

s daty a zamezení práce pro celou společnost, dokud nebude problém odstraněn. Řešením 

těchto problémů je zavedení postupů a směrnic pro řešení havarijních stavů a dále 

zavedení pracovních postupů a předpisů pro práci s informačním systémem. Následně je 

zapotřebí určit zaměstnance ve společnosti, který bude kontrolovat dodržování pravidel 

bezpečnosti a provozu informačního systému. Dále je zapotřebí zaměstnance školit na 

práci s informačním systémem a pravidla bezpečnosti. 

Další problém v této oblasti je fakt, že uživatelé, kteří ve společnosti již nepracují, mají 

stále platná přístupová práva do informačního systému. Řešením je odstranění 

přístupových práv ze systému. 

3.1.4 Dataware 

Společnost by měla zlepšit oblast datawaru především přidělením přístupových práv 

k datům jen uživatelům, kteří s těmito daty pracují a následně jim určit zodpovědnost za 

tyto data. Další problém z této oblasti je, že uživatelům se často zobrazují nadbytečná 

data, které nepotřebují pro výkon své práce. Řešením je vytvořit formuláře a sestavy pro 

tyto pracovníky pouze s daty, které potřebují pro svojí práci. Ve společnosti neexistují 

plány pro obnovu dat ze záloh v případě havárie systému. Společnost by měla tyto plány 

vytvořit z důvodu rychlejšího jednání na tyto havárie.  
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3.1.5 Peopleware 

Jak již bylo zmíněno je zapotřebí pravidelně školit pracovníky pro práci s informačním 

systémem a ohledně pravidel bezpečnosti. Výsledkem těchto školení by se mělo docílit 

schopnosti řešit problémy samostatně a bezpečně. Dále vytvořit bezpečnostní pravidla 

pro práci s informačním systémem, která by měla být srozumitelná, logická a aktuální. 

Tyto pravidla by měly zabránit zneužití dat a zamezit využívání některých funkcí 

informačního systému neoprávněným pracovníkům. 

3.1.6 Zákazníci 

Informační systém v některých případech reaguje pomalu a uživatel čeká na odezvu příliš 

dlouho. Společnost by měla posoudit kvalitu počítačové sítě a její rychlost. Následně se 

nijak nezkoumají přínosy informačního systému pro zákazníky. Řešením je definice cílů 

informačního systému a následně vyhodnocovat, zda informační systém tyto cíle splňuje 

pro zákazníka. 

3.2 Další návrhy na zlepšení informačního systému 

Nyní si uvedeme návrhy na zlepšení, které mají různé pořizovací a časové náklady: 

• Zlepšení stávajícího informačního systému 

• Vytvoření nového informačního systému v MS Access 

• Vytvoření nového informačního systému s architekturou klient-server 

• Zakoupení hotového řešení 

3.2.1 Zlepšení stávajícího informačního systému 

Jedná se o vylepšení funkcionality a oprávnění uživatelů stávajícího informačního 

systému. Konkrétněji by se jednalo o vytvoření relací mezi jednotlivými tabulkami, 

vytvoření základních funkcí pro ulehčení práce a promazání redundantních dat. Tento 

způsob řešení je časově velmi náročný z důvodu velkého množství dat v tabulkách. Při 

realizaci tohoto řešení by bylo zapotřebí vytvořit kopie tabulek a následně vytvořit mezi 
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těmito kopiemi relace. Poté je nutné vložit záznamy ze starých tabulek do nově 

vytvořených, které navíc obsahují sloupce cizích klíčů. 

Relační schéma databáze 

V systému je mnoho nadbytečných tabulek, které je možno sloučit do jedné tabulky a 

zlepšit tím funkcionalitu systému. Názorným příkladem jsou tabulky úkolů, které 

v současném informačním systému existují čtyři, každá na jeden druh úkolu. Na 

následujícím obrázku je můj návrh na sloučení tabulek úkolů do jedné tabulky a přidání 

sloupce druh úkolu. Pro lepší přehlednost schématu používám prefixy tabulek. 

 

Obrázek 16: Návrh relací stávajícího systému 
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Vytvoření přístupových rolí 

V systému existují oprávnění pro různé role, ale ve společnosti nastávají případy, kdy 

tyto oprávnění pro některé uživatele nestačí a je zapotřebí vytvořit novou skupinu 

oprávnění pro konkrétního uživatele. Tento způsob řešení není optimální, protože je 

časově náročné vytvořit menu pro každého uživatele zvlášť a ztrácí se přehlednost kdo 

má přístup k jakým datům. Řešením tohoto problému je vytvoření rolí oprávnění pro 

ředitele společnosti, který by měl přístup ke všemu, dále vytvoření role pro jednotlivé 

vedoucí svých oddělení, kteří by měli v systému jen uživatele a úkoly ze svého oddělení. 

Následně je zapotřebí vytvořit roli pro zaměstnance jednotlivých oddělení. 

Validace dat a vytvoření datových typů 

Sloupce v jednotlivých tabulkách by měly mít správně zvolený datový typ, aby nenastaly 

situace, kdy uživatel systému při vytváření nového záznamu zadá nesprávnou hodnotu 

například do pole cena a následně se některá funkce systému pokusí s touto nečíselnou 

hodnotou provádět matematické operace. Toto by vedlo k chybovému hlášení a chybně 

zadaná hodnota by se musela najít a přepsat do správného stavu. V následujících 

tabulkách si uvedeme nejpoužívanější tabulky systému a jejich správné datové typy, které 

by měly být v systému. 

Tabulka 5: Tabulka NasiLide 

a01NasiLide 

Název sloupce Datový typ Integrita 

a01ID Automatické číslo Primární klíč 

a01Prijmeni Text  

a01Jmeno Text  

a01Titul Text  

a01Mobil Text  

a01Email Text  

a01Login Text  
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a01NasiLide 

Název sloupce Datový typ Integrita 

a01PracPomer Text  

a01Projektant Boolean  

a01Auditor Boolean  

 

Nyní se podíváme na datové typy v tabulce zákazníků. 

Tabulka 6: Tabulka Zakaznici 

a02Zakaznici 

Název sloupce Datový typ Integrita 

a02ID Automatické číslo Primární klíč 

a02ObchJmeno Text  

a02SidloObec Text  

a02SidloUliceCislo Text  

a02PSC Text  

a02ICO Text  

 

Následující tabulka definuje datové typy v tabulce zakázek. Tato tabulka má na rozdíl od 

ostatních tabulek primární klíč číslo zakázky. 

Tabulka 7: Tabulka Zakazky 

a03Zakazky 

Název sloupce Datový typ Integrita 

a03ID Integer Primární klíč 

a02ID Integer Cizí klíč 

a03PopisObjektu Text  
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a03Zakazky 

Název sloupce Datový typ Integrita 

a03DatPodpisu Date  

a01ID integer Cizí klíč 

Dále jsou tabulky úkolů, které jsme spojily do jedné tabulky pro lepší funkcionalitu a 

rychlejší zpracovávání dotazů. 

Tabulka 8: Tabulka Ukoly 

a04Ukoly 

Název sloupce Datový typ Integrita 

a04ID Automatické číslo Primární klíč 

a01ID Integer Cizí klíč 

a03ID Integer Cizí klíč 

a05ID Integer Cizí klíč 

a04CenaBezDph Float  

a04DatumDokonceni Date  

a06Druh Integer Cizí klíč 

 

Nyní se podíváme na datové typy v tabulce faktur. 

Tabulka 9: Tabulka Faktury 

a05Faktury 

Název sloupce Datový typ Integrita 

a05ID Automatické číslo Primární klíč 
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a05Faktury 

Název sloupce Datový typ Integrita 

a01ID Integer Cizí klíč 

a05Poznamka Text  

a05DatumSplatnosti Date  

a05DatumVydani Date  

 

Poslední tabulku, kterou zde uvedu je tabulka druhu, která slouží jako číselník pro zjištění 

druhu úkolu. 

Tabulka 10: Tabulka Druh 

a06Druh 

Název sloupce Datový typ Integrita 

a06ID Automatické číslo Primární klíč 

a06Druh Text  

 

3.2.2 Vytvoření nového informačního systému v MS Access 

Tento způsob je velice podobný předchozímu řešení, ale není tak časově náročný, protože 

není zapotřebí přepracovávat již vytvořené tabulky a formuláře. Uživatelé jsou spokojeny 

se stávajícím vzhledem systému, takže změna by byla pouze na pozadí především 

v rozložení tabulek a změně dotazů. 

Nevýhoda tohoto řešení je, že uživatelé by neměly data z minulých období a ze začátku 

by musely pracovat v obou informačních systémech anebo vložit do nového 

informačního systému část dat, která jsou zapotřebí pro výkon práce společnosti. Další 

nevýhodou je, že uživatelé by stále přistupovaly k datům přes jeden soubor, a to se 

nedoporučuje zejména kvůli náchylnosti poškození zdrojového souboru.  
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Relační schéma 

Obrázek na následující straně znázorňuje můj návrh na schéma databáze pro základní 

činnost společnosti. 

Systém by mohl evidovat pracovníky společnosti a jejich mzdy za jednotlivé období, 

zakázky společnosti s evidencí možných příležitostí, nepřítomnost zaměstnanců a jejich 

důvod, faktury za úkoly jednotlivých zakázek a úkoly s rozlišením druhu. 

U všech důležitých informací jako například kdo má na starost řízení jednotlivé zakázky 

nebo kdo je zodpovědný za danou fakturu atd. je sloupec na přiřazení zaměstnance, aby 

bylo vidět kdo je za tato data zodpovědný. 
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Obrázek 17: Návrh databáze nového informačního systému 
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3.2.3 Vytvoření nového informačního systému s architekturou klient-server 

Dalším řešením a podle mého názoru pro společnost nejoptimálnější je vytvoření nového 

informačního systému s architekturou klient-server. Tímto řešením by odpadlo riziko 

způsobené tím, že všichni uživatelé přistupují k jednomu souboru s daty. Díky tomu, že 

by data byla uložená v databázi, do které by se přistupovalo přes uživatelské rozhraní, 

byla by odezva systému optimálnější a zároveň bezpečnější. Mé doporučení by bylo 

vytvoření databáze v aplikaci Microsoft SQL server a uživatelské rozhraní spolu s 

aplikací vytvořit například v jazyce ASP.NET. 

Pokud by byl informační systém vytvářen v ASP.NET velikou výhodou by bylo, že 

informační systém by se vytvářel rychle, protože ASP.NET nabízí bohatý výběr 

ovládacích prvků, knihoven tříd a šablon, které velmi zrychlují vývoj aplikace. Další 

výhodou by bylo, že k datům by nepřistupovali uživatelé systému přes jeden soubor, který 

by v případě poškození ochromil celou společnost.  

Jelikož by se do aplikace uživatel přihlašoval za pomocí uživatelského jména a hesla bylo 

by snadné naprogramovat tzv. logy ve kterých by bylo uváděno co daný uživatel  

v systému prováděl a s jakými daty manipuloval z tohoto důvodu by se snadněji řešily 

problémy při chybovém hlášení. 

Za pomocí rolí, které se dají v SQL databázi vytvářet by bylo přehledné jaký zaměstnanec 

má přístup k jakým datům a tyto práva zaměstnancům by mohli za pomocí uživatelského 

rozhraní přiřazovat jednotlivý vedoucí oddělení. 

Nevýhoda tohoto řešení je, že uživatelé by se museli zaškolit na nový informační systém 

a chvíli by trvalo, než by si na nový informační systém zvykli.  

3.2.4 Zakoupení hotového řešení 

Tento způsob řešení je nejnákladnější, ale zároveň nejprofesionálnější. Existuje mnoho 

společností, které nabízejí informační systémy pro podniky různých odvětví. Cena těchto 

systémů se liší podle dodavatele a záleží především na společnosti, která si tento systém 

chce zakoupit, jaké moduly chce v informačním systému používat. Výhoda těchto 

systému je, že si společnost může nadefinovat informační systém na míru a platit jen za 

moduly, které budou využívat pro chod společnosti.  
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Dodavatelé těchto systémů nabízejí i zaškolení uživatelů systému spolu i s předáním 

pravidel a pracovních postupů pro práci s informačním systémem. Zároveň je možnost za 

příplatek nevrhnout optimální hardware pro chod systému, aby informační systém měl 

optimální odezvu a funkcionalitu.  

Velikou výhodou tohoto řešení je časová úspora. Jelikož společnosti, které nabízejí 

informační systémy, mají moduly již naprogramované a stačí informační systém jen 

správně nadefinovat podle požadavků společnosti je toto řešení nejrychlejší ze všech 

návrhů, které jsem zmínil. Další výhodou je, že informační systém bude sestaven na míru 

a budou se využívat jen moduly, které společnost bude využívat. Následné rozšíření 

systému o další moduly je velice snadné, protože společnosti, které tyto systémy poskytují 

jsou na dané situace připraveni.  

Nevýhoda tohoto řešení je nutnost uživatelů naučit se s novým informačním systémem 

na který nejsou zvyklí. Další nevýhodou je cena. Jak jsem zmínil výše tyto řešení jsou 

velice nákladné a cena se liší podle společnosti a poskytovaných služeb. Pokud by 

společnost převedla veškerou firemní agendu do tohoto řešení, cena by byla až několik 

statisíců ročně. 

3.3 Ekonomické zhodnocení 

V této kapitole si zhodnotíme náklady a přínosy jednotlivých návrhů na řešení. 

3.3.1 Zlepšení stávajícího IS a vytvoření nového v MS Access 

Za předpokladu, že ve společnosti je člověk, který by byl schopný informační systém 

vylepšit v krocích popsaných výše by náklady na tento způsob řešení byly pouze ve mzdě 

pro daného pracovníka. Následně by tento pracovník pravidelně školil uživatele systému 

a vytvořil by pracovní postupy a pravidla pro práci s informačním systémem. 

Náklady na realizaci byli odhadnuty na základě hodinové sazby programátora, který ve 

společnosti pracuje. V následující tabulce je znázorněna cena a časová náročnost 

jednotlivých položek realizace. 
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Tabulka 11: Náklady na zlepšení stávajícího IS 

Položka 
Hodinová sazba 

(Kč) 
Čas realizace (h) Cena (Kč) 

Návrh databáze 250 20 5 000 

Návrh funkcí 250 10 2 500 

Promazání 

redundantních dat 
250 40 10 000 

Programování funkcí a 

vytvoření databáze 
250 150 37 500 

Vytvoření dokumentace 

a pravidel 
250 20 5 000 

Školení 250 15 3 750 

Celkem  230 63 750 

 

3.3.2 Vytvoření nového informačního systému v MS Access 

Tak jako v minulém řešení vycházíme z předpokladu, že ve společnosti je člověk, který 

by byl schopný informační systém vytvořit a náklady by byly pouze v hodinové mzdě pro 

daného pracovníka. Tento způsob řešení by byl rychlejší, protože by se nemusel 

předělávat stávající informační systém a mnoho grafických návrhů by byly převzaty ze 

starého informačního systému. 

Tabulka 12: Náklady na vytvoření nového IS v MS Access 

Položka 
Hodinová sazba 

(Kč) 
Čas realizace (h) Cena (Kč) 

Návrh databáze 250 10 2 500 

Návrh funkcí 250 15 3 750 

Programování funkcí a 

vytvoření databáze 
250 120 30 000 
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Položka 
Hodinová sazba 

(Kč) 
Čas realizace (h) Cena (Kč) 

Vytvoření dokumentace a 

pravidel 
250 20 5 000 

Školení 250 15 3 750 

Celkem  180 45 000 

 

3.3.3 Vytvoření informačního systému s architekturou klient-server 

Pro realizování tohoto řešení by bylo zapotřebí nakoupit software pro tvorbu 

informačního systému. Následně by bylo zapotřebí odhadnout čas pro tvorbu 

informačního systému a určit hodinovou sazbu. Všechny tyto položky jsou znázorněny 

v následující tabulce 

Tabulka 13: Náklady na vytvoření systému klient-server 

Položka 
Hodinová sazba 

(Kč) 
Čas realizace (h) Cena (Kč) 

Nakoupení softwaru   16 700 

Návrh databáze 250 20 5 000 

Návrh IS 250 25 6 250 

Návrh GUI 250 15 3 750 

Programování 250 200 50 000 

Implementace IS 250 10 2 500 

Vytvoření dokumentace, 

pravidel a návodů 
250 40 10 000 

Školení 250 20 5 000 

Celkem  330 99 200 
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3.3.4 Zakoupení hotového řešení 

V případě tohoto řešení by byla cena rozdílná u každého dodavatele informačního 

systému. Pokusím se dále znázornit kolik by informační systém stál od dvou různých 

dodavatelů, tak aby informační systém byl co nejblíže nadefinovaný stávajícímu 

informačnímu systému s dalšími moduly, které si myslím, že by ve společnosti byly 

užitečné. 

Tabulka 14: Náklady na zakoupení hotového IS 

Položka Popis Cena (Kč) 

Jádro Základní jádro systému 29 990 

Licence * 35 35 pracovníků ve společnosti 35 * 6 990 

GDPR Nařízení o ochraně osobních údajů 6 990 

Transformace 

do xml 

transformuje .csv, .txt či .xls soubory do XML a 

importuje do Money 
4 990 

BI 
robustní modul pro analytické vyhodnocování dat v 

systému 
40 000 

XLS import Import z excelu 6 990 

Outlook2Money Synchronizace IS s Outlookem 6 990 

Document 

management 

system 

Pokročilá evidence dokumentů 19 990 

Zakázky Modul pro řízení zakázek 6 990 

CRM Přehled o zákaznících 4 990 

Celkem  372 570 

 

V předcházející tabulce je ceník zakoupení hotového informačního systému od 

dodavatele Money a jedná se konkrétně o verzi S4. Jedná se pouze o odhad ceny a je 

možné, že společnost by se rozhodla pro jiné moduly, než jsem zde vypsal. V následující 
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tabulce si uvedeme druhý odhad nákladů pro informační systém, a to konkrétně od 

dodavatele Helios. 

Tabulka 15: Náklady na zakoupení hotového IS Helios 

Položka Popis Cena (Kč) 

Licence * 35 35 pracovníků ve společnosti 72 200 

Daňová evidence Kniha faktur 1 900 

Účetnictví Účetní kniha a kniha faktur 7 300 

Účetnictví pro 

prohlížení 
Bez možnosti změn 2 400 

Zástava 

pohledávek 
Zástava pohledávek 4 300 

Fakturace EDI komunikace 2 400 

Zakázky Modul pro řízení zakázek 6 300 

Mzdy Správa mezd 14 300 

Pracovní doba Nepravidelná pracovní doba 4 400 

Auta Správa firemních aut 2 600 

Celkem  118 110 

3.3.5 Přínosy pro společnost 

Přínosy všech zmíněných řešení jsou odstranění duplicitních dat z databáze, zlepšení 

funkcionality a odezvy informačního systému. 
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V následující tabulce jsou popsány přínosy jednotlivých návrhů na zlepšení. 

Tabulka 16: Klady a zápory jednotlivých řešení 

Klady Zápory 

Zlepšení stávajícího IS 

Stejný IS Přístup přes jeden soubor k datům 

Uživatelé jsou na IS zvyklí Špatné zabezpečení 

Jednoduchá rozšiřitelnost IS  

Levné řešení  

Nový IS v MS Access 

Uživatelé jsou na IS zvyklí Přístup k datům přes jeden soubor 

Rychlost vývoje systému Špatné zabezpečení 

Jednoduchá rozšiřitelnost IS  

Levné řešení  

Nový IS klient-server 

Bezpečnost dat Neznalost aplikace pro uživatele 

Role v IS Nutnost častého školení 

Logy změn Náklady na server 

Snadnost rozšiřitelnosti  

Zakoupení hotového řešení 

Profesionální řešení na míru Cena 

Profesionální zaškolení 
Dodavatelé nemusejí nabízet požadované 

funkce a moduly 

Časová úspora při zakoupení  
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Hlavním přínosem nového řešení je urychlení práce uživatelů s informačním systémem, 

a tak společnost ušetří za mzdové náklady. K dalším úsporám dojde v případě 

nefunkčnosti systému, kdy náklady na odstranění jsou u původního řešení nejvyšší, 

protože nejsou vypracované postupy pro řešení havarijních stavů. Jelikož ve společnosti 

budou vytvořeny pravidla pro práci s informačním systémem k těmto výpadkům bude 

docházet méně často. V následující tabulce je znázorněn odhad úspor jednotlivých řešení 

a návratnost investice. 

Tabulka 17: Odhad úspor 

Návrh 

řešení 
Úspory za měsíc Počáteční náklady 

Návratnost investice 

v měsících 

1 10 500 63 750 7 

2 12 000 45 000 4 

3 20 000 99 200 5 

4 17 500 372 570 22 

 

Odhady úspor jednotlivých řešení jsou vyčísleny jako odhad úspory mzdových nákladů 

na pracovníky, kteří využívají informační systém. Jelikož by společnost v případě třetího 

řešení vytvářela svůj systém na míru, byl by informační systém vytvořen přesně tak jak 

by společnost potřebovala a rychle by se na tento systém adaptovala. V případě čtvrtého 

řešení jsou úspory menší než ve třetím z důvodu, že dodavatelé těchto systémů nenabízejí 

veškeré moduly, které společnost využívá a o dodání těchto modulů by bylo potřeba 

zažádat. I poté by úspora nemusela být větší než v případě třetího řešení, protože 

v dodávaném informačním systému by hierarchie jednotlivých modulů nemusela být 

efektivní pro práci s daty. Do těchto odhadů nejsou zahrnuty úspory za případné výpadky 

systému a jeho znovuobnovení do pracovního stavu. 

3.3.6 Doporučená varianta vlastního řešení 

Jelikož společnost přes informační systém řeší téměř veškerou agendu společnosti a 

existují moduly a funkce, které dodavatelé informačních systémů nemají v základních 

variantách pro zakoupení, navrhuji vybrat variantu vytvoření nového informačního 
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systému s architekturou klient-server, a to z důvodu, že ve společnosti pracuje člověk, 

který by tento informační systém dokázal spravovat, rozšiřovat a případně upravovat 

podle přání společnosti. Další výhodou tohoto řešení je cena, protože informační systém 

by byl vytvořen na míru a byly by využívány jen ty funkce a moduly, které by společnost 

potřebovala. 

Jelikož by tento systém byl vyvíjen přímo ve společnosti, vedení společnosti by si mohlo 

jednotlivé moduly navrhnout podle svých požadavků a pracovníci by nemuseli data pro 

výkon své práce hledat v několika modulech najednou. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo analyzovat stávající informační systém ve 

společnosti DEA Energetická agentura, s.r.o. a následně navrhnout možná řešení na 

zlepšení funkcionality informačního systému. 

Dílčími cíli bylo objasnění základních pojmů související s danou problematikou 

informačních systémů, představení společnosti, analýza informačního systému za pomocí 

metody HOS 8 a SWOT analýzy, a nakonec navrhnout řešení, které povedou ke zlepšení 

funkcionality informačního systému.  

V první části bakalářské práce byly vysvětleny pojmy týkající se informačních systémů a 

metod pro analýzu kvality a funkcionality informačního systému v různých oblastech.  

Ve druhé části práce byla představena společnost DEA Energetická agentura, s.r.o., její 

organizační struktura a popsání nejdůležitějších procesů ve společnosti. Následně byla 

provedena HOS 8 analýza a graficky znázorněny oblasti informačního systému, které 

potřebují vylepšit. Poté byla vypracována SWOT analýza, která se soustředí na vnitřní a 

vnější okolnosti, které ovlivňují informační systém.  

Ve třetí části bakalářské práce, za pomocí těchto metod a analýz byly navrženy vlastní 

návrhy na řešení pro jednotlivé oblasti zkoumaného informačního systému. Největším 

problémem je, že ve společnosti neexistují pravidla a postupy pro práci s informačním 

systémem. Dalším problémem je, že informační systém je vytvořen v zastaralé 

technologii a tato technologie není vhodná pro dnešní informační systémy. 

Závěrem bakalářské práce jsou ekonomická zhodnocení jednotlivých řešení a jejich 

přínosy pro společnost.  
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