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Abstrakt 

Diplomová práca sa zaoberá návrhom informačnej stratégie malého podniku 

pôsobiaceho v oblasti webdesignu. Analyzuje súčasný stav IS/IT podniku, pričom 

hodnotí najmä úroveň ich podpory podnikových procesov. Obsahom samotného návrhu 

je vízia budúceho informačného systému v podobe informačnej stratégie, popis jeho 

jednotlivých prvkov a výber takých riešení, ktorých následné zavedenie výrazne podporí 

zvyšovanie konkurencieschopnosti podniku a naplnenie jeho cieľov. Neodmysliteľnou 

súčasťou práce sú i teoretické východiská. 

Kľúčové slová 

Informačná stratégia, informačný systém, procesný model, outsourcing, HOS 8 

Abstract 

This thesis offers an information strategy for a small-sized webdesign business. It 

examines the current state of its IS/IT, whilst evaluating its benefits in business 

procedures and processes. This thesis envisages an IT strategy that will significantly 

support increase in competitiveness on the market and accomplishment of the business 

goals of this firm. This strategy introduces various elements of the future information 

system and emphasises the importance of the choice of the right solutions. The essential 

part of master’s thesis are also theoretical resources. 
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1 Úvod 

V súčasnej dobe zaznamenáva postoj firiem k informačným a komunikačným 

technológiám výraznú zmenu. Pohľad na informačné technológie, kedysi striktne 

chápané ako produkt, a podnikateľmi a manažérmi mnohokrát vnímané ako nutné zlo, 

sa transformuje na pohľad procesný, kde na jednej strane stojí dodávateľ a na strane 

druhej zákazník IT ako služby. Tento moderný trend vnímania informačných a 

komunikačných technológií ako služby podporil následnú tvorbu rôznych metodík pre 

ich riadenie a správu vo firme, a stále viac pomáha prekonávať priepasť a odstraňovať 

nevraživosť a vzájomné nepochopenie medzi technickým a obchodným oddelením 

nejednej spoločnosti. 

Aby informačné technológie poskytovali tie správne služby, teda aby dokázali čo 

najlepšie uspokojiť obchodnú sféru podnikania, je nutné ich cielene a efektívne riadiť – 

vzniká IT Governance pre strategické riadenie podnikovej informatiky a IT 

Management pre implementáciu týchto rozhodnutí, ktorých základným stavebným 

kameňom je práve informačná stratégia. Informačné technológie majú obrovský 

potenciál stať sa významným spojencom v dosahovaní podnikových cieľov a zvyšovaní 

konkurencieschopnosti podniku, a preto je strategické riadenie podnikovej informatiky 

výhodou nie len pre veľké spoločnosti využívajuce robustné informačné systémy, ale aj 

pre malé podniky. 

Diplomová práca rieši problematiku informačnej stratégie práve pre jednu z malých, 

začínajucich firiem. Cieľom je obhájiť, ako veľmi je dôležité, bez ohľadu na veľkosť 

podniku, aby jeho ciele boli dostatočne podporené vhodnou informačnou stratégiou, 

ktorej následná realizácia a dodržiavanie stanovených pravidiel umožní firme 

efektívnejšie a lepšie vykonávať svoju činnosť a vytvorí priestor pre jej ďalší rozvoj. 

Výber a zavedenie vhodných nástrojov v oblasti informačných systémov a technológií 

totiž nie je iba záležitosťou operatívnou, ktorá podporuje každodenný chod spoločnosti 

– v prvom rade je to záležitosť strategická, ktorá má v rámci dlhodobého charakteru 

posunúť podnik výrazne vpred. 

Bolo by naivné myslieť si, že realizácia informačnej stratégie môže sama o sebe 

podniku skutočne priniesť to, čo si od nej mnohí  manažéri sľubujú – konkurenčnú 
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výhodu. Trendy v tejto oblasti sa totiž vyvíjajú príliš rýchlo, a pokiaľ podnik skutočne 

chce, nie je v tomto smere až tak náročné napodobniť a „dobehnúť“ svojho konkurenta. 

Čo teda má realizácia informačnej stratégie do podnikania priniesť? V prvom rade 

väčšiu šancu firmy na prežitie v konkurenčnom boji, vyššiu transparentnosť a 

efektívnejšie riadnie podnikových procesov, zvýšenie produktivity, lepšie uspokojenie 

potrieb zákazníka a v konečnom dôsledku rýchlejší posun na ceste od súčasného stavu 

smerom k vytýčeným podnikovým cieľom – môže byť teda v procese získavania 

konkurenčnej výhody významnou oporou.  

V tejto diplomovej práci bude analyzovaná mladá spoločnosť pôsobiaca v oblasti 

webdesignu s pomenovaním InetStudio. Pri svojom vzniku musí v súčasnosti takmer 

každá firma premýšľať nad tým, akými nástrojmi IS/IT sa ozbrojí v konkurenčnom boji, 

o to viac firma pôsobiaca v oblasti IT, ktorá by bez informačních technológií svoju 

činnosť vôbec nebola schopná vykonávať, a kde je najmä konkurencia v obore veľmi 

vysoká. Pre tieto skutočnosti, v spojení s výraznými nedostatkami súčasného stavu 

podnikových IS/IT, predstavuje spoločnosť InetStudio ideálny priestor na vypracovanie 

informačnej stratégie a jej následnú realizáciu, s cieľom získať väčší prehľad a kontrolu 

nad svojimi procesmi, a lepšie riadiť a vykonávať svoju činnosť.  
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2 Cieľ práce, metódy a postupy spracovania 

2.1 Cieľ práce 

Hlavným cieľom diplomovej práce je pripraviť vhodnú podobu informačnej stratégie 

spoločnosti InetStudio, a to v náväznosti na globálnu stratégiu podniku. To zahŕňa 

cielenú analýzu spoločnosti so zameraním na súčasný stav podnikových IS/IT a úroveň 

ich podpory podnikových procesov, vymedzenie základných nedostatkov v tejto oblasti 

a následné definovanie optimálneho stavu budúceho informačného systému podniku, 

stanovenie pravidiel jeho prevádzky a riešenie otázky jeho zabezpečenia.  

Pri výbere vhodných nástrojov pre podporu činnosti podniku je však nutné mať na 

pamäti, že nie je pravidlom, aby najvyššie investície do podnikových IS/IT boli 

zároveň najlepšie pre ich následnú podporu podnikových cieľov. Práve naopak –

bezhlavé zavádzanie technológií od výmyslu sveta by mohlo v konečnom dôsledku 

existenciu spoločnosti výrazne ohroziť. Je preto dôležité nájsť kompromis medzi cieľmi 

a dopadmi informačnej stratégie, a prínosmi a nákladmi vyplývajucimi z jej realizácie – 

zabezpečiť teda čo najvyššiu mieru efektívnosti informačného systému. 

2.2 Metódy a postupy spracovania 

Jadro diplomovej práce je rozdelené do troch častí. V prvej časti sú popísané teoretické 

východiská súvisiace s danou problematikou, pričom dôraz je kladený najmä na oblasti 

a metódy uplatnené ďalej v analýze a návrhu riešenia. Keďže informačná stratégia musí 

vychádzať z globálnej podnikovej stratégie, práve tá je ako prvá popísaná v rámci 

teoretickej časti. Ďalej je rozbraná problematika strategického riadenia podnikovej 

informatiky a samotnej informačnej stratégie, jej štruktúra, postup a úloha 

managementu v procese jej tvorby. Nasleduje otázka podnikových informačných 

systémov a hodnotenie ich efektívnosti finančnými, ale najmä nefinančnými metódami 

ako sú rozšírený Porterov model 5 konkurenčných síl,  McFarlanov model aplikačného 

portfólia, či multikriteriálna analýza, a ďalej hodnotenie ich vyváženosti metódou 

HOS 8. Poslednou záležitosťou, ktorá zasahuje do ďalších častí práce a preto je nutné ju 

objasniť i v rámci teoretických východísk, je význam outsourcingu informačných 

systémov.  
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Obsahom druhej časti práce je analýza súčasného stavu, zameraná na oblasť IS/IT 

spoločnosti InetStudio – SWOT analýza, analýza vyváženosti informačného systému 

HOS 8 a v neposlednom rade i analýza podnikových procesov a McFarlanov model 

aplikačného portfólia spoločnosti. Výsledkom týchto analýz je zhodnotenie toho, do 

akej miery sú podnikové IS/IT v ich súčasnom prevedení dostačujúce pre vykonávanie 

činnosti podniku a podporu jeho výrobných a riadiacich procesov. Sú nájdené najväčšie 

slabiny informačného systému spoločnosti a vymedzené oblasti, kde je potrebné 

zasiahnuť a optimalizovať súčasný stav návrhom a realizáciou patričných opatrení. 

Tieto závery sú dôležitým podkladom pre nasledujúcu časť práce, ktorou je samotný 

návrh riešenia. 

Návrh riešenia teda vychádza z výsledkov analýz a opiera sa o globálnu podnikovú 

stratégiu. V rámci tvorby informačnej stratégie sú najskôr stanovené ciele, ktoré majú 

byť jej realizáciou naplnené, a ktoré tvoria víziu budúceho informačného systému 

podniku. Následne je navrhnutý model informačnej stratégie a sú popísané jednotlivé 

prvky – základné stavebné kamene informačného systému. Súčasťou návrhu je i výber 

takých riešení, ktoré sú optimálne z hľadiska ich podpory podnikových procesov 

a naplnenia cieľov informačnej stratégie, ale i z hľadiska reálnych možností spoločnosti 

v oblasti financovania podnikových IS/IT. Nevyhnutnou súčasťou informačnej stratégie 

je aj stanovenie pravidiel prevádzky informačného systému a riešenie otázky jeho 

zabezpečenia. 
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3 Teoretické východiská 

Táto časť práce poskytuje teoretické informácie potrebné pre pochopenie problematiky 

informačnej stratégie podniku. V literatúre je popísaných viacero metód a doporučení 

aplikovateľných na rôzne typy podnikov, ktoré však nie je možné v rámci diplomovej 

práce všetky podrobne rozoberať (metodika MDIS, informačná stratégia podľa Earla). 

V teoretickej časti práce je teda charakterizovaná samotná podstata informačnej 

stratégie a odporúčaný postup pre riadenie procesu jej formulácie a implementácie 

v podniku. S informačnou stratégiou tiež veľmi úzko súvisí i problematika podnikových 

informačných systémov, a v tomto prípade aj ich outsourcing, ktorého využite sa 

v podniku predpokladá.  

Informačná stratégia je jednou z dielčích častí globálnej podnikovej stratégie na ktorú 

musí byť úzko naviazaná, a preto je práve jej venovaná hneď prvá kapitola teoretickej 

časti práce. 

3.1 Podniková stratégia 

Význam stratégie v manažérskej teórii vhodne ilustrujú vyjadrenia autorov, ktorí ju 

prirovnávajú k „svätému grálu“ managementu. Toto spojenie veľmi dobre vystihuje 

súčasný stav tejto oblasti a tiež hlavný kameň úrazu. Zatiaľ čo teória a prax sa zhodujú 

na dôležitosti významu strátegie pre podnik, v jej definícii, obsahu i uplatnení v praxi 

stále akosi nie je jasno. Zjednodušene je možné skonštatovať, že situácia je podobná ako 

u spomínaného grálu – každý by ho chcel, ale nikto presne nevie, čo to vlastne je. 

Najmä nesprávne pochopenie a bezhlavá aplikácia generických stratégií vyvrátili mýtus 

existencie univerzálnej stratégie, ktorú je možné jednoducho skopírovať. Tajomstvo 

„svätého grálu stratégie“ tak spočíva v hľadaní jedinečnej stratégie pre každý podnik. 

(9) 

Stratégia podniku predstavuje akýsi herný plán. Vyjadruje základné predstavy o tom, 

akými spôsobmi  či cestami budú naplnené vytýčené ciele podniku, čiže žiaduce budúce 

stavy. Pre formuláciu a realizáciu podnikovej stratégie je teda nutné definovať základné 

podnikové ciele, a taktiež previesť dôkladnú analýzu jeho vnútorného prostredia 

i vonkajšieho okolia, a svoju pozornosť zamerať najmä na možnosti využitia 
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konkurenčných výhod daného podniku. Na základe týchto analýz je treba ďalej určiť 

viacero variant stratégie – ciest, ktoré vedú k naplneniu cieľov, a tú najvhodnejšiu z nich 

zachytiť v rámci strategického plánu a zahájiť proces jej implementácie. Tento proces sa 

nazýva strategické riadenie, a je nutné ho neustále sledovať, hodnotiť, zlepšovať 

a optimalizovať, keďže aj podmienky v podniku a jeho okolí sa neustále menia.  (16)  

 

Obrázok 1: Strategické riadenie ako nepretržitý proces (zdroj: 16) 

S formuláciou podnikovej stratégie úzko súvisia ďalšie dva pojmy, ktoré je potrebné 

vymedziť, a to vízia a misia podniku. Vízia vyjadruje základné predstavy zakladateľov 

firmy o predmete podnikania, zákazníkoch firmy, ich potrebách, a výrobkoch či 

službách firmy, ktoré budú tieto potreby zákazníkov uspokojovať, kým tradičné pojatie 

misie, alebo poslania, je vyjadrením zmyslu existencie podniku – odpovedá na otázku, 

prečo tu podnik je.  (9) 

Stratégiu podniku je možné rozložiť do niekoľkých úrovní, podľa úrovne riadenia, pre 

ktorú je určená – corporate (firemná), business (obchodná) a functional (funkčná). 

Corporate stratégia vyjadruje základné podnikateľské rozhodnutia, na ktoré potom 

nadväzujú business stratégie (stratégie jednotlivých SBU – strategických obchodných 
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jednotiek spoločnosti) a funkčné stratégie (stratégie pre jednotlivé oblasti podnikania, 

formulované pre každú obchodnú stratégiu zvlášť – marketing, predaj, výskum a vývoj, 

informačná stratégia)  (16): 

 

Obrázok 2: Hierarchia stratégií podniku (zdroj: 16) 

Nasledujúca kapitola čitateľovi priblíži základnú problematiku diplomovej práce, a to 

práve informačnú stratégiu podniku ako nástroj riadenia podnikovej informatiky. 

3.2 Strategické riadenie IS/IT 

3.2.1 Informačný Management 

Už pred niekoľkými desiatkami rokov začali prví dobrodruhovia využívať prostriedky 

výpočetnej techniky a informačných a komunikačných technológií v podnikoch – 

spočiatku pre tzv. „tvrdé úlohy“, ktorých riešením sú algoritmy, neskôr i pre podporu 

riadenia. V priebehu posledných rokov sa kľúčové riadiace procesy podniku stali na 

informačných systémoch a technológiách vo veľkej miere závislé. A tu vzniká potreba 

riadenia informačných systémov, procesov a pravidiel, ktoré sa k nim vzťahujú – 

kompetencie, právomoci, zodpovednosti spojené s plánovaním, rozvojom a prevádzkou 

informačného systému podniku. Vzniká pojem informačný management pre riadenie 

podnikovej informatiky. Hlavnými úlohami informačného managementu v podniku je 

predovšetkým  (11): 
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 Zladiť ciele, procesy a organizačné štruktúry podnikovej informatiky 

s dosahovaním sústavy podnikových cieľov. 

 Byť zdrojom inovačného potenciálu podniku a pomocou IS/IT inovácií účinne 

podporovať a urýchľovať ich priebeh tak, aby bolo možné v podniku dosiahnuť 

jeho čo najväčšieho využitia. 

 Využívať nasadenie IS/IT v podnikoch s cieľom vytvárať pre podnik 

konkurenčnú výhodu. 

 Umožniť zmenu návrhu podnikových procesov s dôrazom na zvýšenie ich 

účelnosti a účinnosti a tým zvýšiť účelnosť a účinnosť celého podniku 

(zlepšovať nie len jednotlivé procesy, ale i podnik ako celok). 

 Zlepšiť riadnie operačných rizík vyplývajúcich z nasadenia IS/IT do prevádzky 

a z ich samotnej prevádzky v podniku a obmedziť dopad nedostupnosti IS/IT  na 

priebeh všetkých podnikových procesov – s dôrazom na chod hlavných 

procesov. 

 Zvýšiť produktivitu práce a dosahovanú úroveň kvality v podniku 

prostredníctvom nasadenia IS/IT. 

 Monitorovať priebeh jednotlivých procesov, procesy riadenia informatiky 

nevyjímajúc, vyhodnocovať výsledky merania a na ich základe riadiť podnik. 

 Vyhodnocovať účelnosť, účinnosť a výkonnosť procesov IS/IT, procesov 

spojených s využívaním IS/IT a celého podniku. 

 Overovať a kontrolovať výšku, úspešnosť a návratnosť investícií, vložených do 

IS/IT podniku. 

Samotné riadenie podnikovej informatiky predstavuje komplex interných procesov, 

ktoré slúžia k dostiahnutiu cieľov informatiky – poskytovanie jednotlivých služieb 

s určitou úrovňou kvality s vopred danými zdrojmi za účelom podpory dosahovania 

cieľov podniku. Tieto procesy je z pohľadu úrovne riadenia možné rozdeliť do troch 

základných úrovní  (11): 

 Strategické riadenie – obsahuje riadenie koncepcie rozvoja informatiky 

podniku vrátane riadenia informačnej stratégie a je pravidelnej kontroly 

a stanovovania priorít jej realizácie, 
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 Taktické riadenie – zameriava sa na riadenie systémových vlastností IS/IT 

podniku (požiadavky na IS/IT z pohľadu realizácie podnikovej stratégie), 

riadenie zdrojov informatiky (personálnych, znalostných, dátových, technických, 

finančných), a koordinácie projektov IS/IT, 

 Operatívne riadnie – predstavuje najmä riadenie jednotlivých projektov 

v oblasti IS/IT a samotné riadenie prevádzky informačného systému. 

Z uvedeného vyplýva, že rovnako, ako pre samotný podnik predstavuje najvyššiu 

úroveň riadenia práve riadenie strategické, tak i v čele riadenia informačných systémov 

podniku stojí strategické riadenie podnikovej informatiky. A hlavným výstupom 

strategickej úrovne riadenia podnikovej informatiky je, ako už bolo povedané, 

informačná stratégia podniku. 

3.2.2 Informačná stratégia 

V hierarchii stratégií patrí informačná stratégia medzi funkčné stratégie, a predstavuje 

dlhodobú orientáciu podniku v oblasti informačných zdrojov, služieb a technológií – 

obsahuje víziu, ciele a charakteristiky budúceho stavu IS/IT firmy. Jej cieľom je 

optimálna podpora cieľov podniku a podnikových procesov pomocou informačných 

technológií.  (16; 21)  

Informačná stratégia má kľúčový význam pre efektívnosť informačných systémov, a jej 

neexistencia býva hlavnou príčinou neefektívnych výdavkov na IS/IT. Nerešpektovanie 

princípov informačnej stratégie môže veľmi ľahko v podniku viesť ku zbytočným až 

neúčelným nákupom najrozmanitejších počítačov a programov, ktoré sa nakoniec ukážu 

ako rýchlo starnúce, vzájomne nekompatibilné, až nepotrebné. V súčasnosti znamená 

nerešpektovanie princípov informačnej stratégie pretrvávajuci stav neúčelných 

výdavkov do IS/IT a postupnú stratu konkurencieschopnosti. Do budúcnosti to teda 

môže znamenať bezprostredné ohrozenie existencie podniku.  (17) 

Hlavnými cieľmi informačnej stratégie podniku by malo byť predovšetkým hľadanie 

odpovedí na otázky ako pomocou IS/IT:  (19) 

 zvyšovať výkonnosť pracovníkov podniku,  

 podporovať dosahovanie strategických cieľov podniku,  
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 získavať pre podnik konkurenčnú výhodu, 

 vytvárať pre podnik ďalšie strategické príležitosti rozvoja. 

Úlohou procesu stanovenia informačnej stratégie podniku je predovšetkým určenie 

oblastí, v ktorých očakávame efekty z nasadenia IS/IT čo najväčšie a určenie cesty, ako 

tieto efekty dosiahnuť – určiť optimálne portfólium potrieb IS/IT v závislosti na 

súčasnej situácii a potrebách ďalšieho rozvoja podniku. V rámci jej obsahu musí byť 

zahrnuté  (17):  

 určenie väzieb medzi celkovou stratégiou firmy a informačnou stratégiou, 

 analýza doterajšieho vývoja IS/IT vo firme, 

 analýza a prognóza všeobecného vývoja IS/IT, 

 určenie informačných zdrojov pre informačnú podporu systému riadenia firmy, 

 plán rozvoja IS v strednedobom a dlhodobom horizonte, 

 objem finančných a nefinančných zdrojov pre zaistenie realizácie stratégie, 

 prehľad štandardov, ktoré budú pri realizácii uplatňované, 

 návrh organizačných zmien a metrík k dosiahnutiu cieľov, 

 návrh kvalifikačných a rekvalifikačných programov, 

 zásady pre vyhodnocovanie účinnosti realizácie stratégie. 

Dôležitou súčasťou informačnej stratégie sú i plány taktické a strategické, 

reprezentované konkrétnym popisom, harmonogramom a finančným odhadom 

realizácie jednotlivých projektov v oblasti informatiky vo firme (17). Na informačnú 

stratégiu je teda možné dívať sa ako na projekt všetkých IS/IT projektov v podniku – 

informačná stratégia ich zadáva a taktiež koordinuje. Jej samotnou podstatou však nie je 

realizácia týchto projektov a riešenie technických problémov výberu hardware či 

software – primárnym cieľom ostáva stanovenie prístupu a postoja firmy k IS/IT 

a pomocou analýzy interných a externých procesov rozhodnutie o tom, ako ich 

pomocou IS/IT čo najlepšie podporiť. 

Informačná stratégia však nesmie byť redukovaná len na vypracovaný dokument 

s názvom „Informačná stratégia“, alebo vytvorenie podnikového útvaru „Strategické 

riadenie IS/IT“. Informačná stratégia má byť podkladom pre celý kontinuálny proces 
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strategického riadenia IS/IT , ktorý  musí budovať a neustále udržiavať integritu IS/IT 

na piatich úrovniach  (38): 

 Integrácia vízií o IS/IT vo vrcholovom managemente, 

 Integrácia podniku s okolím, 

 Integrácia interných podnikových procesov, 

 Technologická integrácia (dátová, softwarová, hardwarová, užívateľského 

rozhrania). 

 Metodická integrácia. 

Postavenie daných úrovní integrácie vyjadruje nasledujúci obrázok: 

 

Obrázok 3: Integrácia IS/IT v podniku (zdroj: 21) 

Samotný pojem systémovej integrácie vznikol na prelome 80. a 90. rokov minulého 

storočia, a jedná sa o stále viac rozšírený prístup riadenia podnikovej informatiky, 

slúžiaci predovšetkým k minimalizácii rizika a maximalizácii efektov zavádzania, 

údržby a vývoja IS/IT podniku. Spoločným cieľom všetkých stupňov integrácie je 

priniesť informačnému systému podnikateľskú hodnotu, ktorá sa premietne do zvýšenej 

hodnoty služieb pre zákazníka. Pri vývoji IS pomocou systémovej integrácie je treba 

dodržať nasledovné princípy  (38): 
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 Požadované funkcie IS sú odvodené od podnikových cieľov a potrieb 

podnikových procesov, 

 IS je riešený a realizovaný ako komplexný integrovaný systém zložený z 

komponentov rôznych výrobcov a dodávateľov, 

 IS je realizovaný ako komplexný systém služieb, 

 IS je realizovaný ako otvorený systém na základe medzinárodných štandardov, 

 IS je rozvíjaný pomocou jednotnej metodiky a má jednoduchú užívateľsky 

ľahko pochopiteľnou štruktúru, 

 IS je prevádzkovaný na základe jednotnej sústavy pravidiel, ktoré musia všetci 

používatelia systému dodržiavať. 

3.2.3 Štruktúra Informačnej stratégie 

Pokiaľ sa hovorí o informačnej stratégii ako o dokumente, musí mať, rovnako ako iné 

strategické dokumenty, jasnú a prehľadnú štruktúru. Strategické ciele, úlohy a zámery je 

potrebné kategorizovať podľa jednotlivých oblastí, ale zároveň vymedziť vzájomnú 

previazanosť jednolivých dimenzií (16; 38). Na štruktúru informačnej stratégie však 

existuje viacero názorov, ktoré nie sú celkom jednotné, preto ich treba brať iba ako 

všeobecné odporúčania, a v prvom rade vychádzať z podmienok konkrétneho podniku, 

resp. jeho SBU (16). Obrázok na nasledujúcej strane vyjadruje jeden z možných 

prístupov k stanoveniu obsahu dokumentu informačnej stratégie (16):  

Rozvojové zámery a strategické ciele pre oblasť IS/IT 

Stanovené ciele a zámery sa týkajú predovšetkým rozvoja IS – zavádzanie nových či 

zdokonalenie stávajucich aplikácií, pričom musia rešpektovať globálnu podnikovú 

stratágiu a by mali spĺňať očakávania dôležitých „stakeholders“. Je vhodné, ak ich 

stanoveniu predchádza analýza vonkajšieho prostredia, aby bolo možné ich formuláciu 

prispôsobiť pre elimináciu stanovených prípadných hrozieb a využite objavených 

potenciálnych príležitostí pre podnik.  (16) 
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Obrázok 4: Štruktúra informačnej stratégie (zdroj: 16) 

Koncepcia a filozofia IS 

Predstavuje základné poňatie, najdôležitejšie zásady a princípy pre fungovanie, a úlohu 

IS vo firme. Koncepcia vytyčuje vlastnosti a črty informačného systému v rovine 

aplikačnej a užívateľské a zároveň v rovine technickej, v zmysle náčrtu najdôležitejších 

charakteristík IS. K týmto črtám patrí napríklad stabilita a bezpečnosť, integrovanosť, 

nákladovosť, perspektívnosť, jednoduchosť, udržiavateľnosť či orientácia na podporu 

najdôležitejších „stakeholders“.  (16) 

Finančné zabezpečenie 

Oblasť finančného zabezpečenia informačnej stratégie definuje finančné zdroje, z 

ktorých budú prostriedky čerpané a musí korešpondovať s finančnou stratégiou SBU 

podniku. Tu je nutné si uvedomiť, že informačné stratégie nie je len určitým 

jednorazovým projektom, ale dlho trvajúcim procesom, ktorým okrem prvotného 

všeobecne vyššieho objemu finančných prostriedkov, potrebuje k svojmu zabezpečenie 

priebežný finančný tok. Je teda vhodné stanoviť zdroje, z ktorých bude informačnej 

stratégie zabezpečovaná aj v budúcnosti.  (16) 
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Materiálne zabezpečenie 

Tu spadá najmä hardwarové a softwarové zabezpečenie informančej stratégie. V tejto 

oblasti je nutné riešiť napríklad vymedzenie počtu dodávateľov a nadväzovanie 

spolupráce s nimi v záujme zvyšovania kvality hodnotvorného reťazca. Ohľad je treba 

brať na nadradenú stratégiu podniku – či sleduje stratégiu najnižších nákladov, alebo 

stratégiu diferenciácie. Pri rešpektovaní nákladové stratégie podniku je kladený dôraz 

na úsporu nákladov vo všetkých oblastiach, teda aj IS/IT. Dodávky by sa mali plniť v 

malých stálych objemoch s minimalizáciou skladových zásob. Mali by sa podporovať 

partnerské vzťahy s dodávateľmi a zaistiť si tak zvýhodnené ceny. Pri podpore stratégie 

odlišnosti je dôležitosť kladená na výkonnosť a pružnosť systému firmy a tomu je 

prispôsobená aj stratégia materiálneho zabezpečenia najmä inovatívnym prístupom, 

tendenciou k decentralizácii a nadväzovanie spolupráce so spoľahlivými dodávateľmi s 

obdobnou stratégiou.  (16) 

Pracovníci 

Pracovníci podniku, ktorých sa informačná stratégia dotýka sú na jednej strane 

používatelia IS/IT vo firme, a na strane druhej IT špecialisti. Táto oblasť strategických 

cieľov musí byť stanovená najmä v závislosti na firemnú kultúru a postoj pracovníkov 

k využívaniu IS/IT. Nevyhnutnou súčasťou je stanovenie zodpovedností pracovníkov 

pri práci s nimi, a kladenie dôrazu na stráženie si ochrany osobných a citlivých 

firemných údajov, a vzdelávanie pracovníkov v IS/IT oblasti.  (16) 

Riadenie rozvoja IS 

Aspekt riadenia rozvoja IS by mal opísať návrh realizácie vytýčených strategických 

cieľov vyjadrených v návrhu informačnej stratégie, prevažne riadenie projektov IS/IT. 

Každý projekt začína zostavením riešiteľského tímu, ktorý sa ujme plánovania 

realizácie projektu, organizuje riadenie realizácie a následne hodnotí výsledky projektu. 

Pri plánovaní každého projektu je taktiež nutné analyzovať  možné riziká 

projektu a stanoviť postupy ich eliminácie.  (16) 
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Organizácia a riadenie informačných procesov 

Táto časť informačnej stratégie by mala špecifikovať úlohy smerujúce k vytvoreniu 

nevyhnutné organizačné zložky pre realizáciu stratégie na nižších úrovniach riadenia 

(taktické a operatívne). Toto konanie sa netýka len plánovaných projektov, ale sleduje 

každodennú činnosť pracovníkov pri napĺňaní daných cieľov. Ide predovšetkým o 

definovanie zodpovednosti a právomocí jednotlivých vrstiev riadenia spoločnosti.  (16) 

Akosť 

V tomto aspekte informačnej stratégie sa definujú strategické opatrenia a ciele zamerané 

na elimináciu nedostatkov súvisiacich s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na 

informácie a informačný systém. Tými sa rozumie v rámci IS/IT spoľahlivosť, 

dostupnosť, včasnosť, relevantnosť, aktuálnosť a pravdivosť informácií. Najmä vo 

väčších organizáciách sa stretávame s normami pre riadenie a zabezpečenie kvality, a to 

i pre oblasť IS/IT, kde je štandardizovaná problematika akosti v informačných 

systémoch.  (16) 

Bezpečnosť a ochrana 

Tu je nutné vyhodnotiť bezpečnostné riziká  súvisiace s IS/IT podniku, stanoviť 

bezpečnostnú politiku a navrhnúť opatrenia znižujúce hrozby rizík samotných alebo 

negatívnych dôsledkov plynúce z týchto rizikových faktorov. Vedľa nebezpečenstiev 

plynúcich zo straty alebo poškodenia či úmyselné modifikácie dát a celých 

informačných systémov, ktoré samozrejme v prvom rade musí riešiť samotný 

zabezpečený prístup k týmto prvkom, je nutné akceptovať možnosti výskytu prípadných 

sabotáži, prírodných katastrof, výpadkov elektrického prúdu, poškodenie hardvéru, 

zlyhanie ľudského faktora či chýb v programovom vybavení.  (16) 

Strategické náväznosti 

Táto časť informačnej stratégie sa prelína cez celú jej štruktúru a mala by zabezpečiť 

náväznosť stratégií a cieľov v jednotlivých oblastiach IS/IT s nadradenou globálnou 

stratégiou podniku. Ďalej musí zabezpečiť podporu ostatných súvisiacich funkčných 

stratégií v spoločnom plnení celopodnikových cieľov, ale i dielčích strategických cieľov 
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stanovených danými funkčnými stratégiami. V neposlednom rade je tiež potrebné, aby 

i v jednotlivých funkčných stratégiách boli zakotvené opatrenia, ktoré budú podporovať 

realizáciu informačnej stratégie.  (16) 

3.2.4 Postup tvorby Informačnej stratégie 

Rovnako ako pre obsah či štruktúru informačnej stratégie nenachádzame jednotné 

pravidlá, tak sa i názory na ideálny postup tvorby informačnej stratégie u rôznych 

autorov nie celkom zhodujú. Vo všeobecnosti je však možné zhrnúť jednotlivé metódy 

formulácie informačnej stratégie podniku do nasledovnej logickej náväznosti:  

1. krok: Plán informačnej stratégie 

Jedná sa o akúsi prípravnú fázu, ktorá zahrňuje vymedzenie základných požiadavok pre 

samotnú realizáciu daného projektu, ktorým je tvorba podnikovej informačnej stratégie. 

V rámci tejto etapy sa uskutočňuje vymedzenie riešiteľského tímu (spoločne 

s definovaním právomocí a zodpovedností jednotlivých riešiteľov), stanovenie 

harmonogramu riešenia, a upresnenie obsahu a hĺbky riešenia vzhľadom na konkrétne 

podmienky daného podniku – veľkosť podniku, rozsah jeho IS/IT, znalosti a skúsenosti 

riešiteľského tímu, či špecifické dôvody, ktoré viedli k rozhodnutiu tvorby informačnej 

stratégie. (38) 

2. krok: Vymedzenie SBU a stávajucej globálnej stratégie 

Ako už bolo spomenuté, pre formuláciu informačnej stratégie je nutné poznať globálnu 

stratégiu podniku. Tú je treba analyzovať a určiť základné požiadavky ktoré z nej pre 

informačnú stratégiu vyplývajú. V rámci tohto kroku je tiež nutné jasne vymedziť SBU 

pre ktorú bude informačná stratégia formulovaná.  (16) 

3. krok: Strategické analýza 

Základom tvorby každej stratégie by mala byť strategická analýza, pri ktorej sú 

identifikované všetky postatné faktory a okolnosti ovplyvňujúce návrh stratégie. Preto 

je i v prípade informačnej stratégie nutné zhodnotiť vonkajšie i vnútorné prostredie 

firmy, a taktiež očakávania dôležitých „stakeholders“. Okrem analýzy súčasného stavu 

by sa strategická analýza vonkajšieho prostredia mala tiež zamerať na budúcnosť –  

predikcie vývojových trendov v oblasti IS/IT, pričom analýza vnútorného firemného 
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prostredia by mala zahŕňať i prípadné porovnanie s najdôležitejšími konkurentami 

firmy.  (16) 

4. krok: Formulácia návrhu, vízií a cieľov stratégie 

Cieľom vízie IS/IT podniku je dať informačnému systému a informačným technológiám 

podnikateľskú hodnotu, ktorá sa prejaví v pridanej hodnote tovaru a služieb. Samotné 

ciele vyjadrené informačnou stratégiou musia byť jednoznačné a konkrétne, reálne 

a zároveň stimulujúce – mali by teda spĺňať podmienku SMART. Pri stanovovaní týchto 

cieľov je možné vychádzať napr. zo štruktúry informačnej stratégie vymedzenej 

v predchádzajucej kapitole, a formulovať ich pre jej jednotlivé dielčie oblasti. 

Ciele a opatrenia navrhnuté v rámci informačnej stratégie musia byť úzko naviazané na 

výsledky analýz prevádzaných v predchádzajucom kroku – nie je dostatočné, ak 

vychádzajú iba z expertných znalostí a skúseností pracovníkov, ktorý ju formulujú.  (16) 

5. krok: Výber a schválenie optimálnej varianty stratégie 

V ideálnom prípade, by v rámci predchádzajuceho kroku malo byť sformulovaných 

viacero rôznych variánt návrhu informačnej stratégie – viacero ciest, ktorými sa podnik 

môže v tomto smere uberať. Nasledujúcim krokom je teda vybrať a schváliť optimálnu 

variantu, a to na základe zhodnotenia troch základných aspektov u každej z nich, a to je 

vhodnosť, prijateľnosť a uskutočniteľnosť stratégie. 

Vhodnosť znamená, že predložený návrh stratégie musí byť konzistentný s globálnou 

stratégiou (prípadne funkčnými stratégiami), sú v ňom zahrnuté všetky relevantné 

faktory ovplyvňujúce činnosť firmy, pre naplnenie cieľov budú plne využité silné 

stránky podniku a objavené príležitosti, a to s pomocou kľúčových schopnosti 

a zdrojov, ktorými firma disponuje, a ktorých vymedzenie je taktiež súčasťou návrhu. 

Prijateľnosť znamená predovšetkým to, že daná stratégia uspokojí očakávania 

dôležitých „stakeholders“, teda zákazníkov, vlastníkov, management, prípadne 

ostatných pracovníkov firmy, a že nie je v konflikte so záujmami štátu, obchodných 

partnerov, aktérov finančných trhov, prípadne ďalších subjektov nejako súvisiacich 

s podnikom. 
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Hodnotenie uskutočniteľnosti stratégie zahrňuje posúdenie možnosti zaistenia zdrojov 

nevyhnutných pre jej realizáciu, pričom zdroje sú chápané  nie len ako kapitálové, 

finančné, technologické, či ľudské, ale zahŕňajú i know-how, informácie, a taktiež rôzne 

potrebné povolenia, certifikácie, či licencie. Pre zabezpečenie včasnosti a dostupnosti 

zdrojov by súčasťou tejto analýzy by mala byť taktiež analýza strategického cashflow 

podniku.  

Posledným hľadiskom, na ktoré by sa nemalo pri hodnotení návrhu informačnej 

stratégie zabudnúť, je aspekt stability systému pri jej zavádzaní a realizácii v podniku.  

(16) 

6. krok: Implementácia a kontrola 

Ako už bolo povedané, informačná stratégia podniku nemá žiadny zmysel, pokiaľ je 

limitovaná iba na vypracovanie a schválenie dokumentu. Práve naopak, formulácia 

informačnej stratégie, hoci tiež nesmierne dôležitá, je v podstate iba akousi prípravnou 

fázou, za ktorou musí bezprostredne nasledovať jej implementácia, priebežná kontrola, 

a následné plánovanie a realizácia ďaších zmien – nikdy nekončiaci proces 

strategického riadenia IS/IT a neustále zlepšovanie úrovne, akosti a efektívnosti IS/IT v 

podniku.  (16) 

V rámci úspešnej realizácie informačnej stratégie musia byť v prvom rade podrobne 

rozpracované jednotlivé projekty plánu realizácie, rozpočty, a vymedzené právomoci, 

kompetencie a zodpovednosti. Všetci pracovníci by mali byť oboznámení s úlohou, 

ktorá pre nich z prijatej stratégie vyplýva, a dostatočne preškolení na používanie nových 

systémov a technológií.  (17) 

3.2.5 Úloha managementu pri tvorbe Informačnej stratégie 

Pri zostavovaní a následnej aplikácii informačnej stratégie v podniku je veľmi dôležité, 

aby sa vrcholoví riadiaci pracovníci a najmä majitelia podniku na jej tvorbe sami 

aktívne podieľali alebo jej tvorbu podporovali a neprenášali túto zodpovednosť úplne na 

podnikového informatika. Nie je výnimkou, že vrcholový manažment z dôvodu 

nedostatku záujmu, neznalosti, prípadne pociťujúci neistotu v tejto oblasti prenechá 

definíciu informačnej stratégie IT expertom, ktorí ale veľmi často nemajú potrebné 



29 

 

obchodné znalosti a sú príliš zainteresovaní do často "bezhlavej" implementácie nových 

technológií.  (17) 

Rovnako tak je dôležité, aby v rámci procesu formulácie a realizácie informačnej 

stratégie podniku riadiaci pracovníci mysleli strategicky a nenechali sa príliš ovplyvniť 

súčasnými problémami operatívneho charakteru. Strategické riadenie podnikovej 

informatiky je beh na dlhú trať, a IS/IT majú obrovský potenciál stať sa významným 

spojencom v dosahovaní podnikových cieľov a zvyšovaní konkurencieschopnosti 

podniku, a iba v prípade, že si management dokáže v tomto smere na seba vziať 

dlhodobý záväzok aj za cenu vzdania sa krátkodobých úspechov, je možné tento 

potenciál plne využiť.  (17) 

Ďalšou z podmienok úspešnej realizácie je vyhnúť sa situácii, že sa manažéri a vedúci 

pracovníci začnú príliš zaoberať detailmi (technickým riešením, konkrétnou 

hardwarovou architektúrou, atď) a odchýlia sa od podstaty toho, čo by mala informačná 

stratégia v konečnom dôsledku riešiť. Jedná sa o pasť, ktorá hrozí najmä v prípade, že 

firma pri formulácii informačnej stratégie spolupracuje s externou firmou, a riadiaci 

pracovníci podniku jej prenechajú príliš veľké kompetencie, pretože sami  nemajú 

dostatok sebavedomia, znalostí a skúseností v tejto oblasti.  (17) 

Jedným zo spôsobov, akým môžu manažéri a majitelia podniku informačnú stratégiu 

podporiť, je identifikovať kritické faktory úspechu podniku a stanoviť metriky jej 

následného hodnotenia. V rámci toho je nutné neustále a dôkladne sledovať stav a vývoj 

ako vnútorného, tak i vonkajšieho prostredia podniku, a tieto metriky priebežne 

vyhodnocovať.  (17) 

V neposledom rade je nutné opäť spomenúť, že vedenie musí dbať na to, aby 

informačné stratégie bola známa všetkým pracovníkom podniku, nie len útvarom, ktoré 

sa podieľajú na jej realizácii. I tá najlepšie formulovaná a najdokonalejšie riadená 

a organizovaná informačná stratégia však môže veľmi ľahko zlyhať tam, kde je 

najväčším kameňom úrazu ľudský faktor. Odpor pracovníkov k zmenám v podniku 

management rozhodne nesmie podceniť, a musí venovať patričné úsilie tomu, aby 

v podniku bola vytvorená atmosféra čo najviac podporujúca, a čo najmenej 

kompromitujúca realizáciu novej informačnej stratégie.  (17; 19) 
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3.3 Podnikové informačné systémy 

V predchádzajucej kapitole bol rozobraný pojem informačnej stratégie, jej obsah, 

štruktúra, i odporúčaný postup jej tvorby. Problém ktorejkoľvek stratégie však spočíva 

v tom, že sa veľmi ľahko môže uchýliť ku všeobecným rečiam a frázam, ktoré nemajú 

príliš veľkú výpovednú hodnotu a sú príliš abstraktné. V tomto bode je teda nutné 

vymedziť jadro samotnej problematiky strategického riadenia IS/IT, v jeho konkrétnej 

podobe, ktorá je reálnou súčasťou každého podniku, a tým je informačný systém. 

„Informačným systémom sa rozumie súbor ľudí, technických prostriedkov, metód a 

programov, zabezpečujúcich zber, prenos, spracovanie a uchovanie dát, za účelom 

prezentácie informácií pre potreby užívateľov činných v systéme riadenia.“  (20, s.19)  

Či už si to uvedomujeme, alebo nie, v každom podniku existuje informačný systém, 

pričom vôbec nemusí mať podobu aplikácie v počítači, akú mu väčšina ľudí 

automaticky pripisuje. Nech má však akúkoľvek podobu, jeho účel – zabezpečenie 

informačného toku v podniku, má stále rovnako veľký význam. A pretože procesy 

spojené so spracovaním informácií bývajú kritickým faktorom existencie každého 

podniku, vzniká v posledných desaťročiach stále väčšia snaha tieto procesy zrýchliť, 

zlepšiť a zefektívniť, a to práve zavádzaním informačných systémov tak, ako ich 

poznáme dnes.  

3.3.1 Architektúra IS 

Na podnikové informačné systémy sa môžeme dívať z rôznych pohľadov, a rozdeľovať 

ich podľa rozličných kritérií. Jedným z nich je napríklad hľadisko architektúr, z ktorých 

sa informačný systém skladá. Definované architektúry predstavujú základnú jasne 

definovanú kostru informačného systému: 
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Obrázok 5: Informačný systém z pohľadu architektúr (zdroj: 17) 

Základným kameňom tohto modelu je globálna architektúra informačného systému. Tá 

je tvorená jednotlivými stavebnými blokmi charakterizujúce skupiny aplikácií spolu 

s ich dátovými základňami a technickým vybavením. Jednotlivé čiastkové architektúry 

sa zameriavajú na návrh informačného systému z podrobnejšieho hľadiska  (17): 

 Funkčná architektúra – rozdeľuje IS na subsystémy, ktoré zastávajú určité 

skupiny funkcií (mzdy, objednávky atď), a to dekompozíciou až k dielčím 

elementárnym funkciám, 

 Procesná architektúra –  zameriava sa na popis budúcich stavov procesov 

v podniku; jej cieľom je  pripraviť efektívne reakcie podniku na externé udalosti, 

 Hardwarová architektúra –  zaisťuje určenie typov a rozmiestnenie prostriedkov 

ICT (schémy a špecifikácie počítačových sietí, serverov, koncových staníc, atď), 

 Technologická architektúra –  zachytáva pohľad na vrstvy, ktoré na seba 

nadväzujú; ich jadro tvorí hardware a ďalej cez aplikačný softvér smerujú ku 

koncovému užívateľovi, 

 Dátová architektúra – definuje návrh dátovej základne podniku (schémy databáz 

a ich vzájomných väzieb), 
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 Softwarová architektúra – určuje programovú stavbu výsledného informačného 

systému, 

 Komunikačná architektúra –  vymedzuje vonkajšie rozhrania informačného 

systému a jeho komunikáciu s okolím, 

 Riadiaca architektúra –  určuje pravidlá pre fungovanie systému a služby 

poskytované užívateľom. 

V ďalšej kapitole budú priblížené základné typy informačných systémov z hľadiska ich 

významu pre rôzne úrovne riadenia podniku. 

3.3.2 Typy riadiacich systémov 

S rozvojom využívania IS/IT v podnikoch a vývojom podnikových informačných 

systémov, sa ich primárnym cieľom stala efektívna podpora informačných, 

rozhodovacích i operatívnych procesov na všetkých úrovniach riadenia organizácie. Je 

zrejmé, že pre jednotlivé riadiace vrstvy sú potrebné rôzne informácie, pričom najväčšie 

množstvo informácií potrebné na najnižšej, operatívnej úrovni riadenia, zatiaľ čo 

najvyššie strategické riadenie hojne využíva predovšetkým externé informácie z okolia 

podniku a vysoko agregované informácie z vnútra podniku. Tu vzniká potreba rozdeliť 

podnikové  informačné systémy na jednotlivé dielčie typy podľa toho, pre ktorú úroveň 

riadenia sú určené  (10): 

TPS – Transaction Processing System je zameraný na hlavné činnosti podniku na 

operatívnej úrovni. Je závislý na zameranie podniku (výroba, služby, doprava, 

finančníctvo a pod). Jedná sa o systém najviac prispôsobený štruktúre podniku, zahŕňa 

spravidla základné podnikateľské procesy, ako sú príprava výroby, výroba, testovanie, 

kontrola kvality, doprava, plánovanie a iné.  (10) 

MIS – Management Information System je orientovaný na riadenie podniku na taktickej 

úrovni, ktorá zahŕňa ekonomické, organizačné, a obchodné aspekty. Jeho jednotlivé 

súčasti tvoria napr. aplikácie obchodno logistické (nákup, predaj, MTZ, sklady, 

doprava), finančné a účtovné (hlavná kniha, záväzky, pohľadávky, controlling, majetok, 

finančný management), marketingové či legislatívne.  (10) 
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Obrázok 6: Informačné systémy z pohľadu úrovne riadenia (zdroj: 10) 

DSS – Decision Support System podporuje analýzu dát, spravidla z MIS, určných pre 

taktické a strategické riadenie. Poskytuje možnosti plánovania, modelovania a návrhy 

riešenia. Zväčša ním disponujú podnikoví analytici.  (10) 

EIS – Executive Information System je orientovaný na strategické riadenie podniku. 

Aplikácie vytvorené pre riadenie podniku na vrcholovej úrovni získavajú dáta z 

ostatných aplikácií podnikového informačného a komunikačného systému a ďalej z 

externých informačných zdrojov (bankové a burzové informácie, prieskumy trhu atď). 

Výstupy EIS slúžia ako podklady pre strategické rozhodnutia vrcholového 

managementu.  (10) 

ES – Expert System je druh systémov, ktorý sa zatiaľ v praxi veľmi nevyužíva. 

Výnimku tvorí hlavne medicína a bankovníctvo. ES poskytuje užívateľovi akýsi druh 

konzultácie. Má v sebe uloženú bázu znalostí, ktoré konfrontujú s otázkami užívateľa a 

odvodzovací algoritmus. Príkladom je zisťovanie bonity klienta pri žiadosti o úver.  (10) 

EDI – Electonic Data Interchange zabezpečuje komunikáciu podniku s jeho okolím, tj 

dodávateľmi, odberateľmi, bankami atď. V posledných rokoch výrazne stúpol jeho 

význam, predovšetkým vďaka potrebe interaktívnej komunikácie IS podniku s okolím, 
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ale taktiež vďaka s aplikáciami štandardizovanej výmene dát medzi obchodnými 

partnermi.  (17) 

OA – Office Automation reprezentuje skupiny aplikácií na podporu kancelárskych a 

tímových prác. Patria sem napríklad textové editory, tabuľkové procesory, prezentačné 

a poštové programy, plánovacie kalendáre atď.  (17) 

Na obrázku 6 nie je uvedená ešte jedna významná skupina úloh, a tou je vrstva dátového 

skladu (Data Warehouse). Tá neponúka funkčnosť priamo užívateľom, ale sú v nej 

ukladané historické firemné dáta využívané v rámci rôznych analýz. Jednotlivé vrstvy 

informačného systému využívajú dva hlavné koncepty spracovania dát, a to OLTP (On-

Line Technological Processing) a OLAP (On-Line Analytical Processing). Zatiaľ čo 

OLTP sa zameriava na zber, ukladanie a transformáciu dát, OLAP slúži pre analytickú 

prácu s nimi.  (10) 

3.3.3 Súčasne využívané špecializované manažérske aplikácie 

Na počiatku osemdesiatych rokov, keď sa v podniku začali využívať prvé informačné 

systémy v podobe počítačových aplikácií, tvorili podporu na všetkých stupňoch riadenia 

v podniku takzvané automatizované systémy ASŘ. V nasledujúcich rokoch sa však od 

tohto jednotnho systému začali vymedzovať systémy orientované na určitú časť 

podnikania – ako prvé to boli nástroje slúžiace na podporu inžinierskych prác, neskôr 

aplikácie optimalizujúce výrobné procesy v podniku, atď. (5) Dnes už poznáme rôzne 

druhy špecializovaných aplikácií, ktoré sa sústredia spravidla na odlišné segmety 

činnosti podniku: 

ERP – Enterprise Resource Planning tvorí jadro podnikového informačného systému, a 

vďaka modularite je spravidla možné ho prispôsobiť danému podniku vzhľadom k jeho 

veľkosti či typu. Vo všeobecnosti však predstavuje riešenie používané v procesoch 

riadenia podnikových dát, plánovania logistickho reťazca od nákupu, cez sklady, po 

výdaj materiálu, správu a expedíciu objednávok, plánovanie samotnej výroby, a taktiež 

riadenie financií, účtovníctva a ľudských zdrojov podniku.  (5) 
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SCM – Supply Chain Management je nástrojom pre riadenie dodávateľského reťazca. 

Cieľom je skrátiť čas na spracovanie a súčasne zvýšiť spoľahlivosť dodania produktu 

zákazníkovi (5). Dodávateľský reťazec si môžeme predstaviť nasledovne  (5): 

dodávateľ  výrobca  distribútor   predajca  zákazník 

CRM – Customer Relationship Management je systém pre riadenie vzťahov so 

zákazníkmi. Primárne podporuje procesy predaja, marketingu a komunikácie so 

zákazníkom za účelom zlepšenia poskytovaných služieb a pružnej reakcie na prípadné 

problémy či požiadavky. Zároveň poskytuje analytické nástroje pre podporu 

rozhodovania, a to najmä v otázkach návrhu a realizácie cielenej marketingovej 

kampane, prípadne v otázkach týkajucich sa produktov a služieb spoločnosti. (5) 

 

BI – Business Intelligence je aplikáciou, ktorá ponúka detailné i agregované informácie 

za dlhšie časové obdobie formou prehľadových tabuliek a rôznych grafov, ktoré 

zachytávajú trendy, či korelácie rôznych javov. Business Intelligence je však omnoho 

viac ako len zhromažďovanie dát. Je mocným analytickým nástrojom ktorý izolované 

dáta a aplikácie transformuje na podnikateľsky zamerané znalosti a schopnosti. Slúži 

najmä na podporu tvorby obchodnej stratégie a marketingu, a je určený pre top aj 

stredný management, analytikov, i plánovačov špecialistov. Vznikom BI boli 

eliminované nedostatky transakčných informačných systémov, najmä nedostatok alebo 

nedostupnosť analytických informácií, a tým pádom vytvorené lepšie predpoklady pre 

skvalitnenie riadenia firmy a zvýšenie jej konkurencieschopnosti.  (5) 

ERP II – jedná sa o integráciu podnikových aplikácií spomínaných vyššie. ERP II 

obsahuje ERP, BI, CRM, a SCM systémy. Najväčšiu zásluhu na rozvoji ERP II má 

práve internet tým, že umožnil vznik elektronického obchodovania a integráciu podniku 

a jeho IS s okolím smerom k zákazníkom.  (5) 

Týmto je ukončená časť práce venujúca sa základnej charakteristike a rozdeleniu 

podnikových informačných systémov. Ďalšia kapitola sa bude zaoberať problematikou 

ich hodnotenia, a to analýzou stávajuceho systému v podniku, hodnotením investícií do 

podnikových IS/IT, i metódami použiteľnými v procese výberu nového optimálneho 

riešenia pre podnik. 
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3.4 Efektívnosť IS 

V súčasnej dobe existuje v oblasti informačných technológií výrazný paradox medzi 

neustále sa zvyšujúcimi výdavkami podnikov do IT, a prehlbujúcou sa nespokojnosťou 

manažérov s ich prinášaným úžitkom. Nie je výnimkou, že veľmi drahé projekty 

inovácií podnikových IS/IT skončia prepadom, čo v konečnom dôsledku spôsobuje  

narastajúcu nedôveru voči IT u podnikateľov. Zároveň však dnes potrebujú podniky 

investovať do IS/IT pre získanie konkurenčnej výhody viac, ako kedy koľvek predtým. 

Napriek tomu, že je manažérom donekonečna zdôrazňovaná potreba informačnej 

stratégie a dodržiavania zásad, ktoré zabezpečia dosiahnutie efektívnosti podnikových 

IS/IT, úroveň aplikácie týchto zásad má stále ďaleko k postačujúcej.  (21) 

Úlohou každého manažéra podnikových IS/IT by teda malo byť hľadanie ideálneho (tj. 

vyváženého) pomeru medzi nákladmi, prínosmi, časom a rizikami projektu IS/IT, 

pričom zhodnotenie týchto faktorov je jedným z krokov, ktoré je nutné previesť ešte 

pred samotným zahájením daného projektu. Kameňom úrazu v tomto bode je však 

skutočnosť, že kým výdavky v tejto oblasti sú viditeľné, prínosy spravidla nie je možné 

jednoznačne kvantifikovať.  (21) 

3.4.1 Výdavky na IS 

Riadenie výdavkov na informačné systémy by malo fungovať na princípe zabezpečenia 

požadovaných funkcií (parametrov) IS pri minimálnych nákladoch. Keďže vyjadrenie 

výdavkov v absolútnej hodnote má pomerne malú vypovedajúcu schopnosť, je 

vhodnejšie použiť pomerové ukazatele, napríklad podiel výdavkov na IS/IT na 

celkových výdavkoch, príjmoch či obrate podniku, podiel investícii do IS/IT na 

celkových investíciách, či výdavky na IS/IT na pracovníka ročne. Vo všeobecnosti 

môžeme výdavky na IS/IT podniku rozdeliť podľa niekoľkých hľadísk  (17; 19) : 

Časové hľadisko  

Nadväzuje na životný cyklus informačného systému, a jeho jednotlivé fázy – 

plánovanie, zaobstaranie (vývoj, nákup, alebo outsourcing), implementácia, prevádzka 

a údržba, a napokon likvidácia (resp. inovácia). Na priebeh nákladov v čase má 

významný vplyv najmä rozhodnutie o spôsobe zaobstarania IS.  (17; 19) 
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Druhové hľadisko 

 Hardware (počítače, periférie, sieťová infraštruktúra) 

 Software (operačný systém, bežné programové vybavenie pracovných staníc, 

databázové systémy, sieťový software a aplikácia samotného IS) 

 Pracovníci (školenia, technickí pracovníci a správcovia prevádzky IS, prípadne 

projektanti a vývojoví pracovnci) 

 Služby (outsourcing kompletného IS, prípadne jeho vývoja, servis hardwaru, či 

správa softwaru externým dodávateľom) 

 Réžia (energie, materiál a správna réžia)  (17; 19) 

Aplikačné hľadisko 

Z tohto pohľadu sa sledujú výdavky na jednotlivé aplikácie či konkrétne funkčné celky, 

napr. skladová evidencia, spracovanie účtovníctva, atď. Vymedzenie výdavkov na 

informačný systém takýmto spôsobom má však zmysel len v prípade, že je možné 

sledovať prínosy z týchto aplikácií, a priradiť ich k príslušným výdavkom. 

V posledných rokoch je napríklad možné pozorovať trend zmeny orientácie výdavkov 

od systémov určených pre informačné toky v podniku, k systémom slúžiacim pre 

podporu manažérskeho rozhodovania.  (17; 19) 

3.4.2 Prínosy IS 

Pre dosiahnutie požadovanej efektivity IS je nutné v prvom rade brať ohľad na jeho 

užívateľov (zamestnancov, zákazníkov, vlastníkov i manažérov), ich potreby 

a požiadavky, ktorých naplnenie má viesť k naplneniu cieľov IS/IT podniku a priniesť 

tak  očakávaný úžitok z podnikového informačného systému. Prínosy informačných 

systémov je opäť možné rozdeliť podľa niekoľkých hľadísk, a to nasledovne  (16; 17; 

19):  

 finančné (merané v peňažných jednotkách, napríklad úspory z nákladov či 

zvýšenie zisku) a nefinančné (merané inými jednotkami, napr. úspora času, či 

rozšírenie zákazníckeho portfólia) 

 kvantitatívne (vyjadriteľné konkrétnymi číslami, kardinálnou stupnicou) 

a kvalitatívne (vyjadrené porovnávaním, ordinálnou stupnicou) 
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 priame (pri ktorých je vzťah vynaložených prostriedkov a dosiahnutých 

prínosov zrejmý – úspora pracnosti, nákladov, efektívnejšie využívanie zdrojov, 

skrátenie času spracovnia objednávky, zvýšenie zisku, či obratu, zníženie úrovne 

zásob) a nepriame (pri ktorých je tento vzťah sprostredkovaný – zlepšenie 

informovanosti pracovníkov, podpora firemných cieľov, zlepšenie image firmy, 

zlepšenie vzťahov s obchodnými partnermi, zvýšenie konkurencieschopnosti). 

3.4.3 Hodnotenie IS 

Hodnotenie informačného systému je veľmi dôležitým krokom, či už v procese výberu 

optimálneho riešenia pre podnik, alebo vyhodnocovania efektívnosti už zavedeného 

systému. Ešte pred samotným procesom jeho výberu a zavedenia do podniku je však 

nutné jednoznačne nastaviť požiadavky na očakávané prínosy z informačného systému, 

a to najlepšie formou metrík. Metriky sú presne vymedzené, finančné ukazatele, či 

nefinančné hodnotiace kritériá, ktoré nám pomáhajú hodnotiť úroveň efektívnosti 

konkrétnej oblasti riadenia podnikového výkonu, a jeho efektívnu podporu 

prostriedkami IS/IT.  (17) 

Samotné hodnotenie informačného systému je možné uskutočniť rôznymi metódami, 

podľa toho, či vedenie podniku prvotne zaujíma návratnosť investície do IS/IT, alebo to, 

akým spôsobom a ako rýchlo bude podnik s pomocou IS/IT dosahovať svoje ciele.  (16) 

Najpoužívanejšie z týchto metód sú popísané v nasledujúcej subkapitole tejto práce. 

3.4.3.1 Finančné metódy hodnotenia 

Pri hodnotení efektívnosti investícií do podnikových IS/IT sa manažéri často uchyľujú 

ku štandardným metódam hodnotenia ich návratnosti – finančným ukazateľom, ktoré 

však spravidla zlyhávajú vzhľadom k obtiažnej vymedziteľnosti a merateľnosti prínosov 

v tejto oblasti. Je teda vhodné ich použiť iba v prípade, že je skutočne možné náklady 

a prínosy spoľahlivo kvantifikovať (5). Literatúra uvádza pre hodnotenie investícií do 

IS/IT podniku nasledovné finančne vyjadriteľné prístupy  (5; 16): 

 doba návratnosti investície 

 čistá súčasná hodnota 

 pomer zisku a nákladov 
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 ziskovosť (rentabilita) 

 vnútorné výnosové percento 

Okrem týchto ukazateľov je možné v rámci hodnotenia projektov IS aplikovať i ďalšie 

finančne orientované metódy, hojne využívané napríklad i v českých podnikoch  (5):  

TCO 

Total Cost of Ownership (celkové náklady vlastníctva) je metóda, ktorá sa sústreďuje na 

vyhodnotenie nákladov prostredníctvom cien a technických parametrov, pričom však 

neberie ohľad na obchodné procesy organizácie. Môže byť však prínosná pri kontrole a 

plánovaní výdavkov na IT.  (5; 24) 

ROI 

Return on Investment (návratnosť investície) meria príjmy v porovnaní s nákladmi 

potrebnými k ich dosiahnutiu. Je štandardne používaná v podnikovom účtovníctve, kde 

je tieto položky jednoduché určiť. Jej použitie v prípade projektov IS/IT je však 

pomerne obtiažne.  (5; 24) 

BSC 

Balanced Scorecard (systém vyvážených ukazateľov výkonnosti podniku) je osvedčená 

a obľúbená metóda, ktorá má mnoho prevedení, špecifických pre rôzne oblasti ako je e-

business, ľudské zdroje, financovanie, a rovnako IS/IT. Je postavená na priamom 

prepojení obchodnej stratégie a následného finančného prínosu – okrem tradičných 

finančných ukazateľov zahrňuje aj merítka uspokojenia zákazníka, interných procesov a 

schopnosti inovovať.  (5; 24) 

EVA 

Economic Value Added (ekonomická pridaná hodnota) je účinná metóda ako 

vyhodnotiť dopad informačných technológií na všeobecnej úrovni, tzv. top level 

pohľad.  (5; 24) 

TEI 

Total Economy Impact (celkový ekonomický dopad) je spôsob hodnotenia, ktorý okrem 

ceny zahrňuje i riziká a prínosy, a taktiež hodnotí flexibilitu (dostupnosť a stabilitu) 

dodávateľov IT produktov, veľkosť a časovanie projektov. Túto metódu je výhodné 
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použiť napríklad v prípade porovnávania dvoch možností zabezpečenia IS – nákup 

hotového riešenia, či vývoj na mieru.  (5) 

Finančné ukazatele sa väčšinou určujú v etape plánovania IS/IT, kedy je potrebné 

zdôvodniť ekonomickú výhodnosť danej investície. Porovnanie hodnôt týchto 

ukazateľov pre rôzne varianty, ktoré pri budovaní IS prichádzajú do úvahy, nám môže 

pomôcť rozhodnúť o výbere najvhodnejšej z nich.  (19) 

3.4.3.2 Nefinančné metódy hodnotenia 

Ďalším, podstatne výhodnejším prístupom pre hodnotenie investícií do IS/IT podniku je 

prístup založený na dosiahnutí vytýčených manažérskych cieľov (pri dodržaní 

stanoveného rozpočtu). Pri rozhodovaní o investíciách do rôznych aplikácií sa tieto 

hodnotia z pohľadu ich nevyhnutnosti pre dosahovanie nadradených strategických 

cieľov, ktorými môže byť  (16): 

 zvyšovanie produktivity a úspora nákladov, 

 podpora strategického rozhodovania, 

 zvyšovanie konkurencieschopnosti, 

 získanie strategickej výhody. 

V tejto kategórii môžeme definovať nasledovné metódy: 

MBO 

Management by Objectives (riadenie podľa cieľov) je koncept podnikového riadenia 

založený na rozpracovaní nadradených strategických cieľov a rozpočtov do nižších 

úrovní. Tento koncept je aplikovateľný i v procese riadenia podnikových IS/IT – 

strategický cieľ je rozpracovný do dielčích cieľov a opatrení v kľúčových oblastiach 

(marketingové a distribučné kanály, výroba, ľudské zdroje, financie), ktoré sú následne 

rozpracované do cieľov na úrovni ich podpory IS/IT. Základným predpokladom pre 

úspešnosť tejto metódy ako celku je úzka spolupráca manažérov s ich podriadenými pri 

vytyčovaní strategických cieľov podniku.  (16) 
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McFarlanov model aplikačného portfólia 

Táto metóda, vychádzajuca z princípov Bostonskej matice, hodnotí prínos jednotlivých 

aplikácií podnikových informačných systémov z pohľadu naliehavosti ich potreby a 

časovej orientácie týchto prínosov pre podnik. Rozlíšenie na aplikácie uplatňované v 

súčasnosti a vykonateľné v budúcnosti umožňuje podnikový IS budovať a dotvárať 

postupne s ohľadom na potreby podniku dané jeho podnikateľskou stratégiou, a 

aktuálnymi možnosťami IS/IT.  (5) 

Tak ako zobrazuje nasledujúci obrázok v rámci McFarlanovej matice sú aplikácie ďalej 

rozlišované podľa ich naliehavosti, tzn. sú rozdelené na aplikácie potrebné pre chod 

podniku a aplikácie možné pre zabezpečenie ďalšieho rastu.  (5) 

 

Obrázok 7: McFarlanov model aplikačného portfólia (zdroj: 5) 

Každý podnik by si mal portfólio svojich aplikácií IS sledovať a poznať percento 

výdavkov, ktoré súvisi s využívanými, implementovanými či ešte pripravovanými 

aplikáciami. S ohľadom na budúci vývoj podniku by nemala byť ignorovaná práve 

oblasť aplikácií zameraných do budúcnosti, tzn. strategických a potenciálne 

zaujímavých aplikácií, pretože práve tie v sebe skrývajú najväčší potenciál.  (5) 
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Rozšírený Porterov model 5 kokurenčných síl 

Spočíva v aplikácii Porterovho modelu 5 konkurenčných síl na IS/IT podniku, čo vedie 

najmä k lepšiemu pochopeniu ich strategického významu. Rozšírený model zahŕňa  (5; 

16):  

 pohľad na súčasnú konkurenciu na trhu a riešenie otázky, či IS môže pomôcť 

vytvoriť konkurenčnú výhodu, 

 pohľad na vyjednávaciu silu zákazníkov a riešenie otázky, či IS môže pomôcť 

zmeniť ich vyjednávaciu silu, 

 pohľad na vyjednávači silu dodávateľov a riešenie otázky, či IS môže pomôcť 

zmeniť ich vyjednávaciu silu, 

 pohľad na hrozbu nových konkurentov a riešenie otázky, či IS môže pomôcť 

vybudovať nové bariéry vstupu, 

 pohľad na hrozby substitučných produktov a riešenie otázky, či IS môže pomôcť 

vytvárať nové produkty. 

Niektorí autori do tohto modelu zahŕňajú aj výskum niektorých ďalších oblastí, 

napríklad profitabilitu, výkonnosť na trhu, podporu stratégie podniku, a IT podporu 

majetku podniku. Týmto spôsobom je postupne smerované vypracovanie integrovaného 

modelu prínosov informačných systémov a technológií k výkonnosti podnikov.  (5) 

V praxi sa môžeme stretnúť pri hodnotení efektívnosti investícií do IS podniku 

s mnohými problémami. Potvrdzuje to napr. i výskum, ktorý ukazuje že v takmer 

polovici našich podnikov sa prínosy IS/IT vôbec nevyhodnocujú. Na prvom mieste sa 

v hodnotení prínosov umiestňuje zlepšenie podpory rozhodovania, ďalej zvýšenie 

produktivity a zníženie nákladov, podpora firemných procesov, a zlepšenie ich 

koordinácie v podniku. Pri prvotnom rozhodovaní o investíciách do IS/IT však väčšina 

podnikov používa práve metódy kvantifikácie nákladov a prínosov a hodnotenia 

návratnosti investícií štandardným spôsobom (16). Poslednou skupinou metód 

opisovaných v tejto časti práce, budú metódy využívajuce výberové kritériá – rôzne 

formy multikriteriálnej analýzy, ktorá je nesmierne účinnou, avšak v praxi žiaľ takmer 

nepoužívanou metódou hodnotenia informačných systémov  (21). 
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3.4.3.3 Metódy využívajuce výberové kritériá 

V predošlej časti kapitoly boli rozobrané ekonomicky zamerané metódy hodnotenia. K 

hodnoteniu a výberu informačných systémov však slúžia aj iné metódy, využívajúce 

výberové kritériá, vhodné predovšetkým pre investičné projekty, ktorých podstatou je 

zavedenie novej aplikačnej funkčnosti. V tomto prípade je totiž veľmi ťažko 

vyčísliteľný nie len možný prínos z takejto investície, ale dokonca i náklady na jeho 

realizáciu môžu byť vopred obtiažne odhadnuteľné. Preto v tomto prípade nemá 

zvažovanie samotných ekonomických faktorov prílišnú vypovedaciu hodnotu, a pre 

hodnotenie takejto investície je vhodnejšie použiť niektorú multikriteriálnu metódu 

hodnotenia ich efektivity. Všetky metódy ďalej popisované v tejto kapitole boli 

spracované podľa práce Doc. PhDr. Františka Ochrany, DrSc. s názvom K 

ohodnocování obranných projektů a veřejných zakázek (Možnosti použití stupnic a 

vah).  (26) 

Relatívne najjednoduchšou metódou je tzv. nominálna (binárna) stupnica. Ďalšou 

metódou je ordinálna klasifikačná stupnica, prípadne ordinálna bodovacia stupnica, či 

kardinálna číselná stupnica. Práve spomenuté metódy majú rôzne nedostatky. Najmä sa 

jedná o predpoklad, že význam jednotlivých rozhodovacích kritérií výberu je rovnaký, 

čo však býva zriedkavo pravdou. Práve preto sa im diplomová práca ďalej nebude 

venovať, a ďalej rozoberie iba metódy, ktoré rozlišujú význam jednotlivých 

rozhodovacích kritérií – metóda párového porovnania a Saatyho metóda. 

Metóda párového porovnania 

Pri párovom porovnávaní postupujeme tak, že jednotlivé kritériá navzájom 

porovnávame podľa ich významu, a to buď formou matice, alebo do tzv. Fullerovho 

trojuholíka. Pri porovnávaní dvoch kritérií ohodnotíme to z nich, ktoré preferujeme 

hodnotou 1 a druhé, menej významné hodnotou 0 – takto porovnáme medzi sebou 

všetky kritériá, pričom výsledná váha každého z nich je daná súčtom dielčích 

preferencií voči ostatným. Na záver ešte musíme váhy modifikovať, aby najmenej 

preferované kritérium, ktorého váha však nie je úplne bezvýznamná, malo vyššiu 

hodnotu ako 0. Príklad metódy párového porovnania znázorňuje nasledujúca tabuľka: 
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Tabuľka 1: Matica metódy párového porovnania (zdroj: 26) 

Číslo kritéria 1. 2. 3. 4. 5. 

1. 0 0 1 1 1 

2. 1 0 1 1 1 

3. 0 0 0 1 0 

4. 0 0 0 0 0 

5. 0 0 1 1 0 

Váhy jednotlivých kritérií je vidieť v tabuľke 2: 

Tabuľka 2: Váhy kritérií pre metódu párového porovnania (zdroj: 26) 

Číslo kritéria 
Počet 

preferencií 

Váhy kritérií 

1 2 

1. 3 0,3 0,27 

2. 4 0,4 0,33 

3. 1 0,1 0,12 

4. 0 0,0 0,07 

5. 2 0,2 0,2 

Saatyho metóda 

Pre stanovenie váh kritérií je možné použiť i Saatyho metódu. Tá využíva v prvom 

kroku postup analogický s metódou párového porovnania, pretože v ňom sú metódou 

párového porovnania zisťované preferenčné vzťahy dvojíc kritérií usporiadaných v 

tabuľke. Na rozdiel od metódy párového porovnania sa ešte určuje intenzita preferencie 

na základe bodovacej stupnice. Saaty prideľuje počet bodov jednotlivým kritériám 

nasledovne: 

 1 (kritériá sú svojím významom rovnocenné), 

 3 (prvé kritérium je slabo významnejšia ako druhé), 

 5 (prvé kritérium je dosť významnejšia ako druhé), 

 7 (prvé kritérium je evidentne významnejšia ako druhé), 

 9 (prvé kritérium je absolútne významnejšie než druhé). 

Pri výbere IS je možné použiť metódu, kde určujeme celkové vážené užitočnosti 

jednotlivých alternatív. Postup je taký, že sa najskôr stanoví nevážená úžitkovosť – 
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obodovanie jednotlivých kritérií. Súčinom váhy a neváženej úžitkovosti následne 

získame váženú úžitkovosť jednotlivých kritérií, a ich súčtom celkovú váženú 

úžitkovosť jednotlivých alternatív projektov informačných systémov. Postup metódy 

využívajúcej váženú úžitkovosť vyjadruje nasledujúca tabuľka: 

Tabuľka 3: Vážená úžitkovosť (zdroj: 26) 

Kritériá Váhy A1 A2 A3 

UNA1 UV A1 UN A2 UV A2 UN A3 UV A3 

1. 0,05846 80 4,7 70 4,1 70 4,1 

2. 0,03385 80 2,7 100 3,4 100 3,4 

3. 0,05538 90 5,0 0 0,0 90 5,0 

4. 0,07385 80 5,9 70 5,2 40 3,0 

5. 0,03692 90 3,3 70 2,6 90 3,3 

∑ 

  

21,6 

 

15,2 

 

18,7 

Poradie 

  

1. 

 

3. 

 

2. 

Týmto je ukončená kapitola hodnotenia efektívnosti investícií do IS/IT podniku. 

Obsahom nasledujúcej časti bude analýza efektívnosti informačného systému v podniku 

už zavedenom a prevádzkovanom, a to metódou HOS 8 hodnotiacu vyváženosť 

informačných systémov. 

3.4.4 HOS 8 

Nevyváženosť podnikového IS býva veľmi často jednou z hlavných príčin jeho 

neefektívnosti. Podniky sa v rámci budovania informačného systému zväčša 

zameriavajú iba na niektoré jeho oblasti, do ktorých investujú viac prostriedkov ako do 

ostatných, čo však v konečnom dôsledku vedie k neefektívnosti vynaložených nákladov, 

a spravidla k celkovej nespokojnosti so systémom.  (18) 

Problematiku vyváženosti podnikového informačného systému rieši práve metóda 

HOS 8, vyvinutá na Fakulte Podnikatelskej, Vysokého Učení Technického v Brne. Túto 

metódu je veľmi vhodné použiť v rámci tvorby informačnej stratégie, pretože dokáže 

odhaliť slabé miesta stávajuceho informačného systému podniku. Princípom metódy 

HOS 8 je hodnotenie nasledovných oblastí IS  (17): 
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Hardware – technické vybavenie firmy, jeho spoľahlivosť, bezpečnosť, použiteľnosť 

so softwarom, 

Software – programové vybavenie, jeho funkcionalita, jednoduchosť používania 

a ovládania, 

Orgware – pravidlá pre prevádzku informačného systému, odporúčané pracovné 

postupy, 

Peopleware – užívatelia informačného systému, najmä z hľadiska rozvoja ich 

schopností, ich podpory pri užívaní IS, a vnímanie dôležitosti IS užívateľmi, 

Dataware – dátová základňa informačného systému spoločnosti, dostupnosť, 

bezpečnosť a správa firemných dát, 

Customers – zákazníci informačného systému, či už obchodní, alebo vnútropodnikoví 

(čo im má systém poskytovať, a ako je táto oblasť riadená), 

Suppliers – dodávatelia informačného systému, či už externí, alebo interní (čo sa od 

nich vyžaduje, a ako je táto oblasť riadená), 

Management IS – vzťah informačného systému k informačnej stratégii, dôslednosť 

uplatňovania stanovených pravidiel a vnímanie koncových užívateľov informačného 

systému. 

Pre každú z uvedených oblastí sú stanovené kontrolné otázky, ktoré majú za úlohu 

identifikovať jej stav a následne ho ohodnotiť (na škále 1-4, kde 1 predstavuje zlý, a 4 

dobrý stav danej oblasti). Ohodnotením všetkých oblastí, a jeho grafickým vyjadrením 

je následne určená vyváženosť informačného systému. Systém je možné považovať za 

vyvážený iba v prípade, že všetkých 8 oblastí je ohodnotených na rovnakej úrovni, 

alebo maximálne 3 z nich sa od ostatných odlišujú najviac o hodnotu 1. Ďalej je určená 

celková úroveň informačného systému, pričom pre nevyvážený IS platí, že jeho celková 

úroveň sa rovná úrovni najslabšie ohodnotenej oblasti. Súčasťou tejto metódy je i 

určenie minimálnej úrovne, ktorú by mal informačný systém dosahovať, a to vzhľadom 

k jeho dôležitosti pre podnik (18). Výsledné grafické zobrazenie môže vyzerať 

napríklad nasledovne: 
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Obrázok 8: Metóda HOS 8 (zdroj: 18) 

Metóda HOS 8 nakoniec poskytne základné odporúčania na udržanie či zlepšenie 

optimality a vyváženosti informačného systému podniku ako komplexu, a súčasne aj 

jeho jednotlivých oblastí. Pre každú z týchto oblastí určuje, akú stratégiu by mala 

nasledovať, vzhľadom k jej aktuálnemu stavu a odporúčanej úrovni systému – stratégiu 

expanzie, stability, či útlmu.  (18) 

Za hlavné prednosti metódy HOS 8 možno označiť jej jednoduchosť, časovú 

nenáročnosť, a prehľadné grafické znázornenie výstupu. Pri hodnotení je však nutné 

prihliadať i na obmedzenia metódy, ktorá nie je určená k detailnému skúmaniu 

jednotlivých procesov a je založená na všeobecných otázkach a subjektívnych 

odpovediach, čím je pomerne závislá na správnom výbere oslovených respondentov.  

(25) 
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3.5 Outsourcing  IS/IT 

Termínom outsourcing označujeme využívanie cudzích (externých) zdrojov pre 

akúkoľvek činnosť, ktorú by sme inak zabezpečovali vlastnými podnikovými zdrojmi. 

Vymedzenie outsourcingu IS/IT nie je pevne stanovené, avšak v každom prípade by sa 

malo jednať o dodávku služby, a to opakovane a trvale, teda nie o dodávku nejakého 

produktu IS/IT (HW, SW). Rovnako tak vývoj aplikácií IS/IT na zákazku by nemal byť 

považovaný za outsourcing v prípade, že sa jedná o jednorázovú dodávku, teda pokiaľ 

tento vývoj nie je súčasťou komplexnej služby spočívajucej v zabezpečovaní IS 

podniku, jeho ďalšej sústavnej údržby a rozvoja aplikácie. (19) 

Varianty outsourcingu 

Rôzne varianty oursourcingu posudzujeme najmä z hľadiska ich rozsahu. Externe 

môžeme v podniku zabezpečovať  (19): 

 iba niektoré dielčie aplikácie IS (elektronický obchod, účtovníctvo) alebo celý 

integrovaný IS podniku, 

 správu a prevádzku niektorých IT (údržba a prevádzka počítačov, prevádzka a 

riadenie počítačových  sietí, správa dátových centier), alebo všetky technológie 

potrebné pre prevádzku IS vytesniť do starostlivosti (prípadne i majetku) 

poskytovateľa, 

 niektoré etapy životného cyklu IS/IT (napr. údržba a rozvoj aplikácií), alebo celý 

životný cyklus IS/IT zaisťovať dodávateľom (vrátane jeho prípadnej likvidácie). 
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Podľa prieskumu je štruktúra outsourcovaných funkcií v podnikoch ČR nasledovná: 

 

Graf 1: Oblasti outsourcingu v ČR (zdroj: 19) 

ASP a SaaS 

Jeden z modelov outsourcingu, ktorý sa ako prvý dostal do popredia záujmu je model 

ASP (Aplication Service Providing – poskytovanie aplikačných služieb), ktorého 

princíp je založený na poskytovaní funkcionality aplikácie spravovanej na ICT zdrojoch 

poskytovateľa prostredníctvom internetu. Poskytovateľ je zodpovedný za prevádzku 

aplikácie, jej rozvoj a údržbu. Na ASP následne naviazal model SaaS (Software as 

a Service – software ako služba), ktorý rovnako ako ASP prenajíma aplikačné služby, 

avšak s tým rozdielom, že ICT zdroje a na nich prevádzkovaná aplikácia sú 

poskytované niekoľkým organizáciám súčasne, čo znamená že niekoľko zákazníkov 

využíva totožnú aplikačnú funkcionalitu.  (33) 

Výhody outsourcingu 

V mnohých prípadoch je outsourcing pre podnik výhodnejší ako tradičný model 

zaobstarania IS/IT, avšak iba v prípade, že ho podnik využije vhodným spôsobom. 

Prínosy outsourcingu všeobecne spočívajú najmä v získaní konkurenčnej výhody tým, 

že  (19; 37): 
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 podnik má možnosť využívať IS/IT na vyššej, často svetovej úrovni, 

 vyspelejšie IS/IT budú podnik viac podporovať k reštrukturalizácii jeho 

podnikových procesov, 

 informačný systém je zaobstaraný vo veľmi krátkom čase, 

 manažéri sa môžu viac sústrediť na hlavné podnikateľské aktivity, 

 uvoľnenie podnikových zdrojov, ktoré je následne možné sústrediť do hlavných 

podnikových aktivít, prípadne ich rozšíriť, 

 dobré meno poskytovateľa býva spravidlo zárukou úspechu v podnikaní, 

 veľmi významným je faktor zníženia výdavkov, a to investičných, 

prevádzkových, mzdových, a taktiež výdavkov spojených s rôznými haváriami 

či výpadkami IS/IT, za ktoré preberá zodpovednosť dodávateľ, a môže byť za ne 

náležite penalizovaný,  

 náklady na outsourcované IS/IT sú rozložené v čase. 

Riziká spojené s outsourcingom 

Napriek vyššie uvedeným výhodám outsourcingu nie je jeho rozvoj vo svete ani u nás 

tak významný ako sa spočiatku očakávalo. Za najčastejšie bariéry jeho využívania v 

podnikoch sú označované  (19; 37): 

 závislosť na poskytovateľovi, resp.  nedôvera v poskytovateľa IS/IT (riziko 

nízkej úrovne služby, krachu poskytovateľa či uviaznutia v zastaralej 

technológii), 

 riziko úniku citlivých informácií a strach zveriť správu podnikových dát inému 

subjetku, 

 nižšia flexibilita (operativita) a ťažké prevádzanie prípadných zmien, 

 nízka prispôsobiteľnosť aplikácií podnikovým procesom a špecifickým 

firemným požiadavkám, 

 obtiažna kvantifikácia prínosov spojených s outsourcovaním IS/IT (nie je možné 

porovnať s možnými prínosmi IS/IT pre rozvoj podnikania v prípade, že by si 

firma zabezpečovala IS/IT sama), 

 neistota a konzervatizmus manažérov a majiteľov, 

 zlá situácia v oblasti súdneho vymáhania práv v ČR. 
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Na záver je už len možné konštatovať, že napriek uvedeným bariéram outsourcingu 

väčšina renomovaných štúdií predpovedá jeho rozvoj v súvislosti so stupňujúcim sa 

globalizačným trendom, a ostáva len dúfať, že s postupným odstraňovaním jednotlivých 

nedostatkov sa bude i ČR približovať ku svetovej úrovni v oblasti poskytovania a 

využívania outsourcingových riešení.  (19) 
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4 Analýza súčasného stavu 

V tejto časti diplomovej práce sa budem snažiť čo najbližsie popísať súčasnú situáciu 

v akej sa spoločnosť InetStudio nachádza. Okrem jej všeobecnej charakteristiky, 

organizačnej štruktúry a definície oblasti podnikania bude cieľom tejto časti práce 

najmä charakterizovať aktuálne nedostatky v oblasti podpory podnikových procesov 

vhodnými nástrojmi IS/IT. 

4.1 Predstavenie spoločnosti 

Spoločnosť s pomenovaním InetStudio nebola založená ako samostatná firma. Vznikla 

rozšírením činnosti firmy s názvom Realimpex SR, s.r.o (ďalej len Realimpex), ktorej 

hlavným oborom podnikania je predaj nehnuteľností, o živnosť webdesign. Diplomová 

práca sa zaoberá návrhom informačnej stratégie práve pre túto samostatnú časť firmy 

(SBU zaoberajúcu sa webdesignom), ktorá si prostredníctvom firmy Realimpex 

uskutočňuje fakturáciu svojich služieb, a mimo toho s ňou nemá spoločné nič. V práci si 

preto dovolím používať výrazy „firma“, „podnik“ či „spoločnosť“ InetStudio, hoci sa 

nejedná o samostatnú právnickú osobu zapísanú v obchodnom registri. 

Spoločnosť InetStudio sa stala súčasťou firmy Realimpex (založenej roku 1997 rodičmi 

jedného zo zakladateľov spoločnosti InetStudio), dňa 20. 8. 2011, jedná sa teda o úplne 

novú firmu. Hlavný dôvod, prečo sa jej zakladatelia rozhodli pre jej vznik takýmto 

spôsobom, bol nedostatok finančných prostriedkov na zloženie základného kapitálu, 

ktorý v tejto dobe činí 5000 €.  

Za vznik spoločnosti sú zodpovední traja študenti, ktorí sa po niekoľkých rokoch 

skúseností s tvorbou webových stránok a niekoľkých pomerne rozsiahlych projektoch 

v tejto oblasti na ktorých spolupracovali rozhodli, že sa danej činnosti chcú venovať 

komerčne. 

Oficiálne sídlo spoločnosti Realimpex je na Slovensku v obci Budmerice, InetStudio 

však vykonáva svoju činnosť prevažne v Brne. 
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4.2 Organizačná štruktúra 

 

Obrázok 9: Organizačná štruktúra (zdroj: vlastné spracovanie) 

Organizačná štruktúra podniku je pomerne jednoduchá, čo vyplýva z toho, že sa jedná 

o malú rodinnú firmu. Podnik je možné rozdeliť na dva samostatné celky – časť fimy 

zaoberajúcu sa realitnou činnosťou (ktorú vo svojej diplomovej práci nebudem riešiť), 

a časť zaoberajúcu sa webdesignom, s pomenovaním InetStudio. 

Zakladateľom firmy Realimpex je Ing. Peter Rajkovič, ktorý spolu so svojou 

manželkou, RNDr. Alexandou Rajkovičovou sprostredkováva nákup, predaj a prenájom 

nehnuteľností.  

Organizačnú štruktúru spoločnosti InetStudio je v tejto chvíli veľmi obtiažne definovať. 

Dalo by sa povedať, že v súčasnosti nie je nijakým spôsobom funkcia jednotlivých 

pracovníkov striktne rozdelená. Ide teda o jednu z náležitostí tohto mladého podniku, 

ktorú je nutné v čo najbližšej dobe vyriešiť, čiže formulovať rozdelenie funkcií 

pracovníkov, a to v súlade s podnikovou stratégióu i záujmami a schopnosťami 

jednotlivcov. 

Firma má externého spolupracovníka v podobe účtovníčky, ktorá pre firmu pracuje cez 

dohodnu o vykonaní práce. 
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4.3 Oblasť podnikania a cieľový segment trhu 

Spoločnosť InetStudio vznikla za účelom poskytovať služby v oblasti webdesignu a to 

prevažne: 

 vývoj webových stránok 

 CMS (systémy pre správu obsahu) 

 e-shopy 

 SEO (optimalizácia webových stránok pre vyhľadávače) 

 tvorba tzv. Corporate Identity (firemná identita) 

Okrem klasických stránok firma ponúka i takzvané ministránky – jednoduché webové 

prezentácie bez databázy a odkazov (grafický návrh prekódovaný do HTML).  

Firma sa rozhodla v rámci svojej činnosti poskytovať svojim klientom i hosting 

webových stránok. To najmä pre menšie firmy so stránkami s prevažne menšou 

návštevnosťou a pre ľudí, ktorí chcú webovú stránku a nič iné ich nezaujíma – nevedia 

nič o webe, nevedia, čo je hosting, doména, ani FTP. Takýchto stránok je na internete 

prevaha a teoreticky je možné ich hostovať nekonečno bez toho, aby zaťažili 

webhostingový server. Zároveň budú hostovať i menšie WordPress stránky (stránky, 

ktoré si užívateľ môže upravovať sám bez znalosti HTML). Pokiaľ by firma dostala 

zákazku na e-shop, ktorý by mohol zaťažiť celý webhosting, zriadi preň osobitný 

webhosting. 

4.4 Stratégia podniku 

Nesmierne dôležitým vstupným faktorom pre formuláciu informačnej stratégie firmy je 

globálna podniková stratégia, ktorú musí informačná stratégia rešpektovať a naväzovať 

naň. InetStudio je mladá, novo založená firma, a o to dôležitejšia je formulácia jej 

podnikovej stratégie, ktorej následná implementácia má podniku priniesť konkurenčnú 

výhodu a čo naväčšiu šancu obstáť v konkurenčnom boji na dnešnom trhu. 

Víziu a stratégiu spoločnosti InetStudio je možné zhrnúť nasledovne: 

InetStudio je flexibilný dodávateľ, ako pre malé, tak pre veľké firmy. Jej mladý 

a tvorivý kolektív ku každému zákazníkovi pristupuje individuálne, vďaka čomu je 
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výsledkom každého projektu originálne riešenie, pričom ponúka výrazne lepšie ceny 

ako veľké agentúry. To všetko bez akýchkoľvek kompromisov v kvalite diela. 

Cieľom spoločnosti je vytvárať designy a webové stránky, ktoré sú užívateľsky 

príjemné, inovatívne a samozrejme spĺňajú všetky marketingové a funkčné požiadavky. 

Úzka spolupráca s klientom zabezpečí, že projekty sú vyhotovené presne podľa jeho 

požiadaviek a zároveň prekonávajú jeho očakávania. Každé z riešení je v súlade s 

dnešnými štandardmi pre kódovanie a prístupnosť, a rovnako i na pohľad atraktívne 

a zaujímavé, aby prinieslo maximálnu návratnosť prostriedkov vložených do projektu.  

Hlavným strategickým cieľom spoločnosti InetStudio je preniknúť na trh poskytovania 

služieb v oblasti webdesignu, stať sa konkurencieschopným hráčom na tomto trhu, a to 

v SR i ČR, a v priebehu 1-3 rokov získať stabilnú pozíciu na trhu, vďaka ktorej bude 

možné uskutočniť ďalší rozvoj podniku. 

Jedným z veľmi dôležitých aspektov na ktoré je nutné prihliadať pri návrhu informačnej 

stratégie spoločnosti je jej veľké obmedzenie v oblasti financií. InetStudio je novo 

založená firma, a hoci jej zakladatelia sú pre myšlienku rozvoja vlastného podnikania 

veľmi nadšení a pre samotnú činnosť ktorou sa spoločnosť zaoberá extrémne zapálení 

uvedomujú si, že v súčasnej dobe viac ako kedykoľvek predtým je podnikanie pomerne 

riziková záležitosť, a úspech je najmä pre začínajúce firmy veľmi neistý. Rozhodli sa 

preto zvoliť veľmi umiernenú stratégiu financovania svojej činnosti a upriamiť sa na 

také riešenia, ktoré nebudú vyžadovať veľké investície a pritom im budú postačovať pre 

začiatky efektívneho podnikania v danej oblasti. Za predpokladu, že zvolená stratégia 

bude úspešná a firma získa po určitom období stabilnejšiu pozíciu na trhu, bude určite 

nie len možné, ale priam nutné zvýšiť investície do podnikania v záujme rastu 

spoločnosti. V tom období však bude mať pravdepodobne na to i dostatok finančných 

prostriedkov, vďaka príjmom z dovtedy realizovaných projektov. V mojej diplomovej 

práci sa budem zameriavať najmä na riešenie informačnej stratégie v počiatkoch firmy 

a vezmem do úvahy i jej požiadavku minimalizovať náklady (v dôsledku neistoty 

spojenej s otázkou prežitia mladej firmy v konkurenčnom boji), načtnem však i možný 

ďalší vývoj IS/IT v prípade, že firma vo svojich počiatkoch obstojí, a bude chcieť, 

prirodzene, ďalej rásť. 
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4.5 Súčasný stav IS/IT podniku 

Keďže spoločnosť InetStudio je novo založená, nedisponuje v súčasnosti žiadnym 

informačným systémom. Jedinými informačnými technológiami sú tri notebooky troch 

pracovníkov firmy s nanajvýš postačujúcou konfiguráciou pre vykonávanie činnosti 

firmy, dva externé disky a jedna tlačiareň. Počítače pracujú pod operačným systémom 

Windows poskytnutým spoločnosťou Microsoft v rámci programu MSDN Academic 

Alliance. Ďalšou súčasťou softwarového vybavenia je program Microsoft Office, pre 

ktorý má majiteľ spoločnosti Realimpex zakúpenú multilicenciu, rovnako ako 

pre NOD32 Smart Security, ktorý plní funkciu antivírového softwaru, firewallu i 

antispywaru.  

Pre tvorbu samotného programového kódu je používaný editor PSPad, ktorý je 

poskytovaný vo freeware licencii. Grafické návrhy projektu sú tvorené v programe 

Photoshop CS3, ktorý je licencovaný na PC jedného z pracovníkov. Testovanie 

prebieha na lokálnom serveri Apache dostupnom v inštalačnom balíčku VertrigoServ, 

ktorý je rovnako poskytovaný ako freeware. Pre komunikáciu a zdieľanie súborov je 

využívaný program Skype a e-mailová komunikácia. 

V súčasnosti vyzerá spolupráca účastníkov na jednotlivých projektoch rovnako ako pred 

samotným vznikom spoločnosti: 

 Komunikácia prebieha pomocou programu Skype a prostredníctvom e-mailov, 

rovnako tak zdieľanie súborov. 

 Všetci sa rovnakou mierou podieľajú na každom projekte. 

 Každý projekt sa rozdelí na dielčie časti (moduly), ktorých vypracovanie si 

pracovníci rozdelia. 

 Po vypracovaní je nutné všetky časti kódu integrovať do jedného celku. 

 Pracovníci nemajú určené špecifické role v súvislosti s riešením spoločného 

projektu, všetci majú rovnocenné postavenie a rovnakou mierou sa podieľajú na 

akýchkoľvek rozhodnutiach,  riešení problémov a náležitostí súvisiacich 

s činnosťou podniku, kôli čomu vzniká mnoho nedorozumení. 

 Všetci traja sa zhodli na tom, že si „nevedia predstaviť horšiu formu spolupráce“ 

a „majú v tom príšerný chaos“.  
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4.6 SWOT analýza 

V tejto kapitole sú zhrnuté silné a slabé stránky spoločnosti InetStudio, a príležitosti 

a hrozby s ktorými sa spoločnosť môže stretnúť, a to formou SWOT analýzy. 

Tabuľka 4: SWOT analýza spoločnosti (zdroj: vlastné spracovanie) 

Silné stránky Slabé stránky 

 Mladý, flexibilný kolektív 

 Skúsenosti v oblasti, ktorá je 

kľúčovým aspektom podnikania 

spoločnosti (webdesign) 

 Využívanie freeware aplikácií pre 

vývoj stránok 

 Produkty vysokej kvality 

 Pozitívne referencie u doterajších 

zákazníkov – základ pre vybudovanie 

si dobrého mena 

 Výrazne nižšie ceny v porovnaní 

s konkurenciou 

 Individuálny prístup ku každému 

zákazníkovi 

 Priebežná kontrola kvality u 

zákazníka, pre neustálu optimalizáciu a 

čo najlepší výsledný produkt 

 Jazykové znalosti pracovníkov 

(anglický a nemecký na veľmi 

pokročilej úrovni) 

 Znalosti pracovníkov v oblasti IS/IT 

na vysokej úrovni (čo je pochopiteľné 

vzhľadom k predmetu podnikania) 

 Ochota pracovníkov optimalizovať 

podporu svojej činnosti sprostriedkami 

IS/IT za účelom prežitia tejto mladej 

firmy v konkurenčnom boji na trhu 

 Neefektívna spolupráca členov tímu 

 Veľmi slabo rozdelené úlohy 

jednotlivcov 

 Nízka transparetnosť podnikových 

procesov 

 Nedostatočná podpora procesov 

informačnými technológiami 

 Nízka úroveň komunikácie medzi 

členmi tímu 

 Nedostatok finančných prostriedkov 

 Nedostatok skúseností v oblasti 

marketingu 

 Nízka úroveň zabezpečenia dát 

 

Príležitosti Hrozby 

 Vybudovanie kvalitnej informačnej 

stratégie už na začiatku existencie 

mladej firmy 

 Možnosť firmy pôsobiť na českom i 

slovenskom trhu 

 Možnosť firmy pomocou rôzných 

jazykových mutácií rozširiť svoje 

pôsobenie i do ďalších krajín 

 Rastúci záujem ostatných spoločností 

o profesionálne webové prezentácie 

a elektronické obchody 

 Firma vzniká v dobe hospodárskej 

krízy 

 Vysoká konkurencia na pôsobiacom 

trhu 

 Nové zmeny v technológiách na ktoré 

firma nemusí vedieť pružne reagovať 

 Politické, legislatívne a regulačné 

faktory súvisiace s podnikaním sa 

v rôznych krajinách líšia 
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4.7 Analýza HOS 8 

Veľmi efektívnym nástrojom pre analýzu informačného systému spoločnosti, ktorú som 

sa rozhodla použiť, je analýza vyváženosti informačného systému metódou HOS 8. 

V rámci nej budú zhodnotené jednotlivé oblasti podnikového informačného systému, 

pričom informačný systém je chápaný ako spôsob, akým si jednotliví pracovníci 

predávajú informácie, spravujú dáta a komunikujú – čiže akým spôsobom prebieha tok 

informácií v podniku. Ako už bolo spomenuté, jedná sa o novú firmu, avšak jej 

pracovníci už pred jej založením spolupracovali na projektoch v danej sfére. 

Analytickým nástrojom HOS 8 budem teda hodnotiť stav informačného systému i pred 

samotným založením podniku, pričom vyberiem iba tie časti záverečného vyhodnotenia, 

ktoré majú zmysel vzhľadom k danej skutočnosti. 

4.7.1 Vyhodnotenie analýzy HOS 8 

 

Obrázok 10: Analýza vyváženosti systému metódou HOS 8 (zdroj: vlastné spracovanie; 18) 



59 

 

Po vyhodnotení dotazníka je patrné, že informačný systém spoločnosti je nevyvážený. 

Odporúčaný stav IS je na úrovni 4 – dobrá úroveň, keďže IS je pre chod spoločnosti 

nesmierne dôležitý. Súčasný stav IS je však rovná najslabšiemu článku, čiže jej hodnota 

je 2 –skôr zlá úroveň.  

Informačný systém spoločnosti InetStudio je horší ako očakávaná úroveň v oblastiach: 

 Software 

 Orgware 

 Dataware 

 Zákazníci 

 Dodávatelia 

 Management IS 

Práve tieto oblasti, kde úroveň nedosiahla očakávané hodnoty, sú problémovými 

oblasťami, na ktoré by sa mal podnik zamerať. Ďalej sú uvedené podrobnejšie výsledky 

analýzy systému spracovanej nástrojom HOS 8 prístupným online na (18): 

Software 

 Pri výbere informačného systému je potrebné vopred určiť, ktoré funkcie sú 

požadované. Zdá sa, že Váš systém neobsahuje všetky dôležité funkcie potrebné 

pre jeho používateľov. 

 Práca s Vaším informačným systémom nie je pre užívateľa asi príliš jednoduchá, 

stojí za zváženie úprava komunikačného prostredia systému - jednotný, jasný, 

prehľadný štýl. 

 Váš informačný systém sa zdá byť pomerne starý, bolo by možno dobré zvážiť 

jeho výmenu. 

 Váš informačný systém sa nezdá byť príliš dobrý, spokojnosť s ním je dosť 

malá. 

Orgware 

 Je veľmi žiaduce mať definované postupy a smernice pre riešenie havarijných 

stavov systémov 
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 Je veľmi žiaduce mať pracovné postupy a predpisy pre prácu s informačným 

systémom pre koncových užívateľov a udržiavať ich v aktuálnom stave. 

 Je veľmi žiaduce mať vo firme bezpečnostné pravidlá informačného systému a 

udržiavať ich aktuálne. 

 Mali by prebiehať školenia pracovníkov na prácu s informačným systémom a na 

pravidlá bezpečnosti. 

 Pravidlá pre prevádzku a bezpečnosť informačného systému by mali vždy 

existovať, byť jasné a logické. 

Dataware 

 Je veľmi žiaduce mať presne stanovené pravidlá, kto a kedy musí aké dáta vložiť 

do informačného systému. 

 Zdá sa, že vo Vašej organizácii neprebieha pravidelné zálohovanie dát. To môže 

byť kritický problém. 

 Mali by existovať plány obnovy dát zo záloh v prípade havárie systému. 

 Médiá so zálohami by mali byť katalogizované a dobre chránené pred 

poškodením a zneužitím. 

 Počítačovej siete by mali byť dobre chránené aj proti útokom z internetu, 

prípadne by podniková sieť vôbec nemala byť k internetu pripojená. 

 Zdá sa, že oprávnenie pracovníkov, teda ich prístupové práva k dátam, nie sú 

nastavené dosť striktne alebo presne. 

Zákazníci 

 Mali by byť jasne definované ciele informačného systému vzhľadom k jeho 

zákazníkom (užívateľom). 

 Malo by byť pravidelne preskúmané, aké prínosy od Vášho informačného 

systému zákazníci očakávajú. 

 Bolo by dobré zlepšiť ochranu citlivých obchodných dát o zákazníkoch. 

 Bolo by dobré preveriť, či prepojenie informačného systému pre zákazníkov s 

ostatnými podnikovými systémami obsahuje všetky potrebné dáta a väzby. 
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 Systém určený pre zákazníkov by mal ponúkať aj alternatívny prístup k 

informáciám, napríklad pomocou RSS, sociálnych sietí, SMS a podobne. 

Dodávatelia 

 Zdá sa, že Vaša organizácia nevyužíva SLA (service level agreement, dohoda o 

úrovni poskytovanej služby) s dodávateľom informačného systému (tým, kto pre 

Vás zabezpečuje jeho prevádzku). Neexistencia jasne stanovených pravidiel je 

jedným z hlavných zdrojov neefektívnosti informačného systému. 

 Bolo by asi potrebné zlepšiť technickú podporu (opravy počítačov, výmeny 

tonerov v tlačiarňach atp.) Vašich pracovníkov. 

 Zdá sa, že dodávateľ (prevádzkovateľ) informačného systému nevyhovuje 

Vašim potrebám. 

Management IS 

 Ak Vaša firma nemá informačnú stratégiu (plán, ako bude vyzerať Váš 

informačný systém, ako podporuje Vašu podnikovú stratégiu), potom nemožno 

skúmať efektívnosť takéhoto systému, pretože nie je definované, aké ciele má 

plniť. Obvykle to spôsobuje vysoké neriadené náklady. 

4.8 Analýza podnikových procesov 

Ďalším dôležitým krokom v rámci analýzy súčasnej situácie v podniku je analýza 

podnikových procesov so zameraním na využitie informačných systémov a technológií 

pre ich podporu. Hlavným stavebným kameňom tejto analýzy je vytvorenie tzv. 

globálneho modelu, ktorý znázorňuje jednotlivé podnikové procesy, ich vzájomné 

väzby a nástroje ICT využívané týmito procesmi. Výsledkom je posúdenie stávajuceho 

stavu a návrh takej ICT podpory, ktorá umožní vykonávať podnikové procesy 

účinnejšie. 

4.8.1 Globálny model 

Globálny model podnikových procesov som sa rozhodla ilustrovať procesným 

diagramom podľa Erikssona a Penkera (30). Hoci súčasťou daného modelu by malo byť 

aj znázornenie jednotlivých aktérov, pre modelovanie procesov spoločnosti InetStudio 
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to nemá príliš zmysel, pretože v súčasnej dobe je postavenie všetkých pracovníkov 

rovnaké, a všetci sa rovnakým dielom podieľajú na jednotlivých procesoch pre rôzne 

projekty.  

Nasledujúci diagram znázorňuje priebeh hlavných podnikových procesov spoločnosti 

InetStudio súvisiacich s výrobnou činnosťou – realizáciou projektu tvorby webu, 

prípadne niektorého z ďalších produktov jej portfólia poskytovaných služieb. 

Nová objednávka – Udalosť, v rámci ktorej je spoločnosť kontaktovaná zákazníkom, 

ktorý má záujem o jej služby. Keďže v súčasnosti neexistuje žiadna verejná, napr. 

internetová prezentácia spoločnosti InetStudio, všetky nové zákazky získava na základe 

referencií spokojných zadávateľov predchádzajucich projektov, na ktorých sa jej 

pracovníci účastnili. 

Konzultácia – Tento proces zahŕňa komunikáciu so zákazníkom v rámci stanovenia 

základných požiadaviek na realizáciu projektu, a taktiež komunikáciu jednotlivých 

pracovníkov v rámci analýzy týchto požiadaviek a celkového procesu predprípravy 

realizácie daného projektu. 

Prvotná analýza – Jedná sa o rýchlu počiatočnú analýzu základných požiadaviek 

stanovených zákazníkom. To zahŕňa jeho predstavu o výslednom produkte a následnú 

analýzu možností podniku na jeho realizáciu, analýzu časovej náročnosti daného 

projektu, a stanovenie ceny výsledného produktu či služby. 

Prvotný návrh – Výstupom prechádzajucej analýzy je dokument ktorého obsahom je 

vypracovaný predbežný návrh, časový plán a cenová ponuka spoločnosti pre realizáciu 

projektu. Tento dokument je predaný zákazníkovi. 

Akceptácia – Pokiaľ sa zákazníkovi ponuka javí ako prijateľná, nasleduje akceptácia 

návrhu, čo znamená koniec predprípravnej fázy a vznik záväznej objednávky. 

Zahájenie projektu – Táto udalosť predstavuje míľnik oddeľujúci fázu objednávania 

produktu či služby zákazníkom od fázy samotnej realizácie danej objednávky. 

Zadávateľom projektu je zákazník, ktorý až do tejto chvíle bol iba potenciálnym 

zákazníkom. 
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Obrázok 11: Globálny model výrobných procesov podniku (zdroj: vlastné spracovanie) 
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Konzultácia – Tento proces sa od rovnomenného procesu v predchádzajucej fáze 

odlišuje najmä tým, že súvisí s realizáciou daného projektu. Zahŕňa komunikáciu so 

zákazníkom v súvislosti so stanovovaním a upresnením požiadaviek, a priebežné 

schvaľovanie návrhov a implementácií jednotlivých častí projektu. Intenzívny kontakt 

so zákazníkom je dôležité udžiavať najmä z toho dôvodu, aby bolo možné dostatočne 

pružne reagovať na prípadné zmeny a úpravy požiadaviek a predstáv zákazníka. 

Analýza požiadaviek – Na rozdiel od rýchlej analýzy súvisiacej s objednávkou tento 

proces zahŕňa omnoho dôkladnejšiu analýzu stanovených požiadaviek na základe 

informácií a dokumentov získaných od zákazníka, ktoré zahŕňajú napríklad víziu a 

hodnoty spoločnosti, firemné farby, či ciele, ktoré chce zákazník relizáciou daného 

projektu dosiahnuť. Najdôležitejšie v tomto bode je však definovanie konkrétnej 

predstavy a požiadaviek na realizovaný projekt, ktoré sú následne spracovávané 

v ďalších bodoch. 

Dokumentácia požiadaviek – Výsledkom prechádzajucej analýzy je .xls súbor, ktorý 

zahŕňa všetky zákazníkom stanovené a prekonzultované požiadavky, a ktorý zachytáva 

taktiež všetky priebežné zmeny v predstavách a požiadavkach zákazníka. Tento 

dokument je jeden z kľúčových i pri samotnej implementácii i následnom testovaní, 

preto je nutné aby bol vypracovaný veľmi precízne. 

Fukčná dekompozícia – Jedná sa o proces rozloženia projektu do dielčích častí, ktoré 

sú následne rozdeľované medzi jednotlivých pracovníkov. Všetky moduly a funkcie sú 

zaznamenané v ďalšom .xls súbore, ktorý je taktiež dôležitým vodítkom i v procese 

implemenácie a testovania, a musí byť teda dôkladne spracovaný. 

Návrh architektúry – Z analýzy a dokumentácie požiadaviek a funkčnej dekompozície 

vychádza návrh samotnej realizácie daného projektu, čiže návrh architektúry 

výsledného produktu. Návrh architektúry je zachytený v dokumente MS Word, ktorý 

súčasťou výslednej dokumentácie. 

Implementácia – V rámci tohto procesu jednotlivý pracovníci vytvárajú zdrojový kód 

daného produktu. Tu ako pomôcka slúžia najmä výsledky predchádzajucich analýz, čiže 
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dokumenty zachytávajuce požiadavky zákazníka, jednotlivé funkcie i komplexný návrh 

architektúry projektu. 

Testovanie – Tento proces zahŕňa v prvom rade testovanie funkčnosti a vyhodnotenie, 

či boli splnené všetky zákaznikove požiadavky v ich aktuálnej podobe, a to opäť 

s pomocou spomínaných podporných dokumentov. 

Hostingové riešenie – V prípade že sa jedná o projekt tvorby webu je nutné okrem jeho 

samotnej tvorby zriadiť i hosting webových stránok. Ten je v tejto chvíli riešený pre 

každý  z daných projektov vytvorených spoločnosťou InetStudio zvlášť, výberom 

samostatného webhostingového riešenia u niektorého z jeho poskytovateľov. 

Dokumentácia – V priebehu realizácie daného projektu sa priebežne vytvára 

dokumentácia daného projektu.  

Odovzdanie – Jedná sa o proces, kedy je výsledný produkt predaný zákazníkovi po 

tom, ako je schválená jeho konečná podoba. Súčasťou tohto procesu je odovzdanie 

i príslušných dokumentov a prípadné školenie, napríklad pre prácu s e-shopom alebo 

CMS systémom. 

Okrem výrobných procesov je dôležité vymedziť i procesy súvisiace s riadením 

projektu, zahŕňajuce komunikáciu a spoluprácu jednotlivých pracovníkov. Tie sú 

z názornené v nasledujúcom diagrame, spoločne s ICT nástrojmi, ktoré využívajú 

a objektami, ktoré slúžia ako ich vstupy či výstupy: 
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Obrázok 12: Globálny model riadiacich procesov podniku (zdroj: vlastné spracovanie) 

Plánovanie – V rámci tohto procesu jeden z pracovníkov, prípadne viacero z nich 

vypracováva plán realizácie daného projektu, výsledkom čoho je zoznam úloh, ktoré je 

následne potrebné priradiť jednotlivm pracovníkom. 

Alokácia – Jedná sa o samotný proces prideľovania úloh, či už v počiatkoch realizácie, 

v náväznosti na prvotný proces plánovania, alebo v priebehu realizácie v prípade, že je 

nutné previesť určité zmeny v projekte, čo sa následne odrazí i v jeho pláne. Keďže vo 

firme v tejto chvíli neexistuje funkcia projektového manažéra, je rozhodnutie 

o rozdelení úloh na projekte záležitosťou vzájomnej dohody jednotlivých pracovníkov. 

Súčasťou alokácie zdrojov k jednotlivým úlohám je i stanovenie odhadu časovej 

náročnosti každej z nich. 

Konzultácia – Niektoré fázy projektu vyžadujú priamu spoluprácu viacerých 

pracovníkov, napríklad záverečná integrácia rôznych častí zdrojového kódu, ktoré 

musia navzájom spolupracovať, prípadne ďalšie úlohy, kde je nutná konzultácia 

prideleného pracovníka s niektorým z jeho spolupracovníkov. 
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Reportovanie – Tento proces zabezpečuje, aby jednotliví pracovníci boli priebežne 

informovaní o tom, ako sú na tom ostatní spolupracovníci v plnení svojich úloh, teda 

aby bol priebežne vyhodnocovaný stav na projekte. Je veľmi dôležité sledovať plán 

projektu a zabezpečiť, aby v prípade nedostatočnej kapacity niektorého z pracovníkov 

bola časť jeho úloh absobovaná iným. 

4.8.2 Optimalizácia podpory podnikových procesov 

Je zrejmé, že úroveň podpory podnikových procesov ICT je na pomerne nízkej úrovni, 

a to najmä v oblasti riadenia projektov a komunikácie pracovníkov. Súčasný spôsob 

komunikácie, spravovania a zdieľania dát spôsobuje problémy a zmätky. Riadenie 

projektov je málo efektívne, pretože spoločnosť nemá definované žiadne pravidlá 

riadenia a spolupráce, ani dostatočne ošetrené prístupové práva, či pravidelné 

zálohovanie firemných dát a dokumentov. Spoločnosť pre procesy riadenia a 

komunikácie, ale taktiež výrobné procesy, využíva mnoho rôznych podporných 

nástrojov, čo situáciu ešte viac komplikuje, pretože neustále udržovať ich vzájomnú 

integráciu je pomerne náročné, výsledkom čoho je pomalá odozva na jednotlivé udalosti 

či zmeny v rámci realizácie projektu.  

Práve pre spomínané skutočnosti predstavuje spoločnosť InetStudio ideálny priestor na 

vypracovanie informačnej stratégie a jej následnú realizáciu, s cieľom získať väčší 

prehľad a kontrolu nad svojimi procesmi, a lepšie riadiť a vykonávať svoju činnosť. 

V tejto kapitole budem ďalej rozoberať iba potreby v oblasti ICT podpory podnikových 

procesov. Ďalšie nutné zmeny, napríklad jednoznačné vymedzenie funkcií jednotlivých 

pracovníkov, vymedzenie projektového manažéra, či pravidlá súvisiace so 

zabezpečením dát, sú popisované v samotnom návrhu informačnej stratégie podniku v 

5. kapitole.  

Konkrétne prvky v oblasti IS/IT, ktoré sú podľa môjho názoru potrebné na to, aby firma 

mohla efektívnejšie vykonávať svoju činnosť, je možné zhrnúť nasledovne: 

 Systém pre podporu projektov 

 Systém pre správu hostingu klientov 

 Internetová prezentácia firmy 
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Zatiaľ čo systém pre riadenie projektov je kľúčový pre odstránenie hlavných 

nedostatkov vzájomnej spolupráce jednotlivých pracovníkov, control panel pre správu 

hostingu klientov bude predstavovať iba podporný nástroj, ktorý uľahčí proces riešenia 

hostingu webových stránok, a umožní spravovať všetky stránky vytvorené 

spoločnosťou InetStudio „pod jednou strechou“. Tvorba internetových stránok firmy je 

zase nutná najmä z pohľadu prezentácie spoločnosti a prvotného kontaktu so 

zákazníkom. Súčasťou tejto prezentácie bude i tzv. Proposal Planner, ktorý umožní 

zákazníkovi pomocou jednoduchého dotazníka rýchlo a efektívne definovať svoje 

potreby, čím sa celý proces zadávania požiadavkov na službu veľmi urýchli. 

Globálny model výrobných podnikových procesov po optimalizácii ICT podniku je 

zobrazený na nasledujúcej strane. 
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Obrázok 13: Optimalizácia podpory výrobných procesov podniku (zdroj: vlastné spracovanie) 
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Napokon riadiace procesy, ktoré budú optimalizáciou ICT podniku ovplyvnené najviac, 

je možné znázorniť nasledovne:  

  

Obrázok 14: Optimalizácia podpory riadiacich procesov podniku (zdroj: vlastné spracovanie) 

Ako je možné si všimnúť, všetky procesy zostali rovnaké, zmenili sa iba ICT 

prostriedky nimi využívané. Z hľadiska optimalizácie podpory podnikových procesov sa 

takéto riešenie javí ako ideálne, čo je dôležitý predpoklad pre samotný návrh 

informačnej stratégie, v ktorej bude dané riešenie ďalej uvažované z pohľadu naplnenia 

cieľov podniku a reálnych možností jeho realizácie. 

4.9 McFarlanov model aplikačného portfólia 

Rozdelenie jednotlivých súčasných i uvažovaných aplikácií z hľadiska ich 

nevyhnutnosti pre činnosť spoločnosti InetStudio a ich potenciálu pre podporu 

strategických cieľov podniku je možné napríklad pomocou McFarlanovej matice, a to 

nasledovne: 
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Obrázok 15: McFarlanov model aplikačného portfólia spoločnosti (zdroj: vlastné spracovanie) 

Ako kľúčové aplikácie nevyhnutné pre súčasný chod firmy, boli definované nástroje, 

ktoré vytvárajú vlastný produkt firmy. Sem patria nástroje na tvorbu grafických 

návrhov, vývoj webových stránok a ich následné testovanie, a taktiež infraštruktúra 

umožňujúca chod týchto nástrojov. 

Ďalšou skupinou sú podporné programy. Programy tejto skupiny sú ľahko nahraditeľné 

alternatívnymi nástrojmi, a ich výpadok by nespôsobil zastavenie činnosti firmy. Pre 

spoločnosť InetStudio je sem možné zaradiť MS Office a komunikačné nástroje (e-mail, 

Skype), ktoré boli doteraz používané na podporu spolupráce, tok informácií a zdieľanie 

dokumentov pracovníkov. 

Pre budúcnosť je nevyhnutné najmä udržovať a aktualizovať súčasne používané 

kľúčové aplikácie. Prechod na nové technológie pre vývoj, testovanie a tvorbu 

grafických návrhov bude zvažované iba v prípade, že by to bolo vhodné z pohľadu 

rozvoja podnikateľskej činnosti, napríklad príchodom nových zamestnancov, a bolo by 
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to v reálnych možnostiach firmy. Nevyhnutnosťou v blízkej budúcnosti je taktiež tvorba 

vlastnej webovej stránky spoločnosti. 

Štvrtou skupinou sú podporné aplikácie s budúcim potenciálom. Sem patrí v prvom rade 

nástroj pre podporu riadenia projektov, čo je oblasť ktorá v súčasnej dobe trpí 

výraznými nedostatkami, prípadne systém pre podporu vzťahov so zákazníkmi, ktorý 

býva v niektorých prípadoch jeho súčasťou. Ďalšou aplikáciou, ktorú by bolo potrebné 

zabezpečiť pre splnenie stanovených budúcich cieľov podnikových IS/IT je control 

panel pre správu hostingu klientov.  

Spoločnosť Realimpex (ktorej, ako už bolo povedané, je InetStudio súčasťou) určitú 

dobu vážne uvažovala nad zavedením ekonomického IS do podniku, ktorého výber mal 

byť taktiež súčasťou diplomovej práce. Avšak po dôkladnejšej analýze všetkých 

potrieb, možností, potenciálnych prínosov, a finančných, časových a ľudských zdrojov 

potrebných na realizáciu daného projektu bolo zistené, že by v skutočnosti takéto 

riešenie nebolo vôbec racionálne ani ekonomické, a súčasné riešenie je v konečnom 

dôsledku pre firmu podstatne výhodnejšie. Spoločnosť teda na základe negatívneho 

odporúčania túto myšlienku nakoniec zavrhla, a naďalej bude v tomto smere využívať 

služby externej účtovníčky. 
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5 Návrh riešenia 

Táto časť diplomovej práce sa zameriava na vypracovanie informačnej stratégie firmy 

InetStudio v podobe dokumentu ako podkladu pre strategické riadenie firmy v oblasti 

IS/IT. Vychádza najmä z analýzy súčasného stavu podniku a znalosti jeho možností 

a potrieb, v snahe opierať sa i o teoretické východiská. Spracovanie informačnej 

stratégie je v dnešnej dobe takmer nutnosťou najmä pre veľké firmy, pričom malé 

podniky sa zväčša necítia byť príliš motivované k tomu venovať svoje prostriedky do jej 

tvorby na úkor iných činností, potrebných pre zabezpečenie chodu firmy. Z toho 

vyplýva, že i obsah literatúry v tejto oblasti je zameraný najmä na vypracovanie 

informačnej stratégie pre veľké podniky a neprihliada ku špecifickosti a potrebám 

malého podniku. Preto nie je úplne možné, za daných okolností, držať sa striktne metód 

a návodov navrhnutých v dostupných informačných zdrojoch, skôr je potrebné z nich 

vychádzať iba rámcovo a prihliadať najmä k tomu, aby zvolená informačná stratégia 

podniku bola účelná a prakticky použiteľná vzhľadom na jeho osobité vlastnosti 

a potreby. To znamená okrem iného aj nie úplne presné dodržanie odporúčaného obsahu 

bežne formulovaných informačných stratégií a na druhú stranu zahrnutie i niektorých 

konkrétnych a špecifických riešení ponúkaných komerčnou sférou.  

5.1 Informačná stratégia 

Informačná stratégia podniku by mala stanoviť také méty, ktorých dosiahnutie bude 

podporovať celkovú podnikovú stratégiu, a zároveň bude v súlade s reálnymi 

možnosťami podniku. Ciele informačnej stratégie spoločnosti InetStudio je možné 

zhrnúť nasledovne:  

 Lepšia podpora hlavných podnikových procesov vhodnými nástrojmi IS/IT 

 Efektívne riadenie projektov 

 Zlepšenie spolupráce tímu na realizovaných projektoch  

 Efektívna správa firemných dát a ich dostatočné zabezpečenie 

 Zrýchlenie a zefektívnenie komunikácie vnútri podniku, ale aj so zákazníkmi  

 Zvýšenie produktivity pracovníkov 

 Skrátenie času reakcie na vzniknuté udalosti či zmeny  

 Zabezpečenie čo najvyššej kvality služieb poskytovaných zákazníkovi 
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 Rozšírenie spektra služieb poskytovaných spoločnosťou 

 Zvýšenie povedomia o spoločnosti vhodným nástrojom internetového 

marketingu 

 Vytvorenie priestoru pre rast podniku 

Vyššie vymenované ciele sú strategického charakteru a vychádzajú z podnikovej 

stratégie a výsledkov analýz vykonaných v kapitole 4. Majú za úlohu nasmerovať 

plánovanie v oblasti vývoja IS/IT podniku tak, aby čo najlepšie podporili jeho činnosť, a 

zároveň zmiernili slabé stránky a hrozby, ktoré by pre rozvoj mladého podniku mohli 

mať fatálne následky. 

5.1.1 Koncepcia a model Informačnej stratégie 

V tejto kapitole je navrhnutá základná filozofia informačnej stratégie, popísané 

základné rysy jednotlivých prvkov a navrhnutý model, ktorý má napĺňať hlavné ciele 

informačnej stratégie podniku. Obrázok na nasledujúcej strane znázorňuje model návrhu 

ICT platformy spoločnosti InetStudio: 
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Obrázok 16: Model informačnej stratégie (zdroj: vlastné spracovanie) 

V centre návrhu je samotná spoločnosť InetStudio, resp. jej pracovníci, keďže firma 

nebude využívať plne integrovaný informačný systém, ktorý by jednotlivé dielčie 

systémy prepájal – IS bude teda teda tvorený niekoľkými oddelenými prvkami, čo sa 

však javí ako postačujúce riešenie, nie len vzhľadom k veľkosti firmy ale i preto, že 

každý z dielčích systémov bude spracovávať iné typy dát. 

Pre samotný vývoj webových stránok a grafických návrhov budú využívané rovnaké 

aplikácie ako doteraz – jedná sa v podstate o jediný bezproblémový prvok doterajšej 

ICT infraštruktúry podniku. Jednotliví pracovníci majú s daným vývojovým prostredím 

dobré skúsenosti, a v tomto smere sa nebudú uskutočňovať žiadne zmeny. O čo sa však 

spoločnosť InetStudio rozhodla rozšíriť svoju doterajšiu činnosť je poskytovanie 

webhostingu svojim klientom, a zároveň premiestnenie hostingu svojich minulých 

projektov  (webových stránok) do tohto nového, vlastného hostingového riešenia. 
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V rámci tohto riešenia bude potrebné spravovať dáta týkajuce sa samotných webových 

stránok – zdrojové kódy, databázy, e-maily a domény jednotlivých klientov, štatistiky 

prenosu dát, prístupu, a pod. Po dôkladnom zvážení všetkých možností, ktoré sa v tomto 

smere ponúkajú bolo rozhodnuté, že sa poskytovanie hostingu bude riešiť externe, ako 

služba u iného webhostera. Všetky uvažované možnosti a odôvodnenie tohto 

rozhodnutia bude upresnené v kapitole 5.1.2. Podrobnejší popis jednotlivých prvkov 

Snáď najdôležitejším krokom pre naplnenie cieľov podniku je, samozrejme okrem 

samotného vývoja aplikácií, zefektívnenie spolupráce a komunikácie medzi 

jednotlivými pracovníkmi. Efektívna a prehľadná spolupráca a transparentnosť 

podnikových procesov sú totiž pre prežitie a možnosť ďalšieho rozvoja mladého 

podniku rozhodujúce. Spoločnosti je preto navrhnutá podpora v tejto oblasti v podobe 

systému pre riadenie projektov. Tento systém bude uľahčovať komunikáciu 

pracovníkov, zdieľanie súborov, plánovanie jednotlivých projektov z pohľadu času 

i prideľovania úloh jednotlivých pracovníkov. Spoločnosť sa rozhodla túto oblasť riešiť 

spôsobom prenájmu softwaru ako služby, čo znamená výber takého systému, ktorý bude 

prístupný cez webové rozhranie. 

Ďalšou, nesmierne dôležitou súčasťou informačnej stratégie je prezentácia firmy na 

internete, čo úzko súvisí s marketingovou stratégiou podniku. Webová prezentácia 

firmy bude predstavovať jeden z nástrojov ako prilákať nových klientov, a bude vlastne 

prostredníkom medzi činnosťou podniku a potenciálnymi či reálnymi zákazníkmi – 

bude poskytovať základné informácie o spoločnosti, náhľad minulých projektov, 

a taktiež niekoľko rozhraní pre komunikáciu so zákazníkom. Keďže spoločnosť 

InetStudio sa sama zaoberá webdesignom, svoju vlastnú prezentáciu si samozrejme 

takisto aj sama naprogramuje na základe požiadavkov stanovených v nasledujúcej 

kapitole. 
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5.1.2 Podrobnejší popis jednotlivých prvkov 

V tejto časti práce budú priblížené jednotlivé prvky návrhu informačného systému 

podniku a opísané požiadavky na ich funkcionalitu. 

5.1.2.1 Webová stránka firmy 

Webová stránka firmy je pre spoločnosť InetStudio dôležitým prvkom pre podporu jej 

aktivity. To nie len z toho dôvodu, že v súčasnej dobe sa väčšina podnikov snaží 

prezentovať sa touto formou, ale o to viac preto, že sa jedná o firmu ktorej kľúčovou 

činnosťou je práve webdesign. Práve z toho dôvodu je nesmierne dôležité, aby bola 

stránka podniku navrhnutá a vytvorená tak, aby zanechávala v jej návštevníkovi a 

potenciálnemu zákazníkovi dojem maximálnej profesionality. 

Hlavným účelom tejto stránky bude teda zviditeľniť firmu prostredníctvom internetu a 

prilákať potenciálnych klientov. Bude preto potrebné vytvoriť takú prezentáciu, ktorú 

užívateľ neopustí hľadajúc nejakú inú alternatívu pre vývoj riešenia, ktoré potrebuje. 

Ako som už spomínala, vývoj tejto webovej stránky budú mať na starosti samotní 

pracovníci podniku, pričom požiadavky na jej realizáciu je možné definovať 

nasledovne: 

Grafická úprava 

Ide o jeden z najdôležitejších aspektov úspešnosti webovej prezentácie. Dáva totiž 

možnosť urobiť dobrý prvý dojem – podľa toho ako na užívateľa design stránky 

zapôsobí sa totiž rozhodne, či jej prezeraniu vôbec bude venovať čas. Stránku preto 

musíme podporiť vhodnou grafikou vzhľadom k predmetu podnikania spoločnosti a 

cieľovej skupine ľudí, pre ktorých sú naše stránky určené.  

Na grafickom návrhu vlastnej webovej stránky si bude potrebné dať maximálne záležať 

už len z toho dôvodu, že táto stránka bude pre väčšinu návštevníkov predstavovať prvú 

ukážku schopností tvorivého tímu spoločnosti InetStudio. Design musí byť teda pútavý, 

prehľadný, a čo najviac sa odlišovať od konkurencie. Mal by pôsobiť  dostatočne 

seriózne, ale nie fádne – byť výrazný a decentný zároveň, s nádychom odvážnej 

kreativity. Užívateľ, ktorý ju navštívi by si mal pomyslieť: „Keby tak aj stránka mojej 

firmy vyzerala takto...“ 
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Použiteľnosť 

Snáď najdôležitejším princípom pri návrhu a tvorbe akejkoľvek webovej stránky je 

„nenútiť užívateľa premýšľať“. A práve na to by mali tvorcovia myslieť, a práve touto 

cestou jej vývoj smerovať. Webová stránka sa musí užívateľovi používať intuitívne, a 

musí sa v nej vedieť  orientovať bez toho, aby robil zbytočné chyby. Užívateľovi by 

preto malo byť okamžite pri vstupe na stránku jasné, čím sa spoločnosť zaoberá, a musí 

mať hneď po ruke spôsob ako získať podrobnejšie informácie o tej službe poskytovanej 

spoločnosťou, ktorá ho zaujíma. Je tiež vhodné, aby na stránke boli umiestnené ukážky 

predchádzajucich projektov vývojového tímu a odkazy na ostatné webové stránky 

vyhotovené spoločnosťou. V rámci každej sekcie stránky by mal taktiež existovať 

spôsob ako kontaktovať spoločnosť.  

Jazykové mutácie 

Vďaka príbuznosti českého a slovenského jazyka a taktiež v tomto ohľade zmiešanému 

kolektívu pracovníkov, sa bude firma snažiť expandovať na trh ako v Českej tak i 

Slovenskej republike. Vďaka vynikajúcej znalosti anglického a nemeckého jazyka 

pracovníkov tiež nie je vylúčené, že sa firme podarí presadiť sa i v zahraničí. Keďže 

každý návštevník stránky uprednostňuje webovú stránku zobraziteľnú vo svojom 

materinskom jazyku, bolo by v tomto smere optimálne, aby webové stránky boli 

prístupné v českom, slovenskom i anglickom jazyku, príp. nemeckom jazyku. S tým 

súvisí i nákup viacerých domén pre webovú stránku firmy, pre ktoré sa bude implicitne 

zobrazovať stránka v jazku tej ktorej krajiny – .cz v českom jazyku, .sk v slovenčine , 

.eu / .net v anglickom a prípadne .de / .at / .ch v nemeckom jazyku. 

Kontakt so zákazníkmi 

Nevyhnutnou súčasťou webovej stránky spoločnosti musí byť rozhranie pre 

komunikáciu s návštevníkom, pričom stránka by mala poskytovať hneď viacero foriem 

kontaktu. Jednou z nich bude umiestnenie kontaktného formulára, a to na dostatočne 

viditeľné miesto na stránke. Ďalším vhodným krokom pre zviditeľnenie podniku a 

možnosť interakcie s potenciálnymi či reálnymi zákazníkmi je prepojenie webových 

stránok so sociálnymi sieťami Facebook, Twitter a LinkedIn, ktoré sa v posledných 
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rokoch tešia nesmiernej popularite. Hlavnou výhodou je tu opäť zlepšenie povedomia o 

spoločnosti. Ďalší návrh v danej oblasti je implementácia online chatu Zopim, ktorý sa 

ukázal ako veľmi obľúbený nástroj pre komunikáciu s návštevníkmi stránky 

v predchádzajucich projektoch spoločnosti a to najmä z toho dôvodu, že ide o 

komunikáciu so zákazníkom v reálnom čase, čo je pre potenciálneho zákazníka určite 

podstatne príjemnejšie ako koľkokrát zdĺhavé čakanie na odpoveď prostredníctvom e-

mailu. Súčasťou webovej stránky bude i tzv. Proposal Planner, ktorý umožní 

zákazníkovi pomocou jednoduchého dotazníka rýchlo a efektívne definovať svoje 

potreby, čím sa urýchli celý proces objednávky produktu či služby, a zisťovanie 

príslušných požiadaviek. 

Optimalizácia 

Posledným esenciálnym faktorom pri tvorbe webovej stránky, ktorý zahrniem do 

požiadaviek naň, bude jej optimalizácia. Tým sa myslí v prvom rade SEO optimalizácia, 

teda optimalizovaný zdrojový kód umožňujúci prísun nových zákazníkov na stránku. 

Pokiaľ bude internetová prezentácia spĺňať dokonale všetky kritériá, ale vyhľadávací 

robot ju umiestni na 10. stránku v zozname výsledkov vyhľadávania, jej existencia 

nebude mať pre firmu želaný efekt. Je preto nesmierne dôležité aby sa vývojový tím 

zameral na túto oblasť pri tvorbe samotného kódu stránky. 

Ďalším dôležitým aspektom je optimalizácia pre rýchlosť. Priemerný užívateľ má 

tendenciu opustiť web už v prípade ak načítanie stránky trvá dlhšie ako 2 sekundy. 

Optimalizácia pre rýchlosť je záležitosť kódu webu ((X) HTML / CSS, JS, obrázky, 

grafika), ale v prvom rade záležitosťou konfigurácie webového servera. Práve túto 

oblasť bude preto treba ošetriť pri výbere riešenia hostingu webových stránok, ktorý 

popisujem v jednej z nasledujúcich kapitol. 

Monitoring webovej prezentácie 

Okrem samotnej tvorby webovej prezentácie podniku bude potrebné monitorovať jej 

prevádzku, a to pomocou služby Google Analytics. To znamená získanie informácií o 

tom, ako návštevníci našli firemné stránky (referrer), ako ich používajú, či v ktorom 

webovom prehliadači a akom rozlíšení stránku otvorili. Taktiež umožňuje počítať 
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návštevy a monitorovať premávku na stránke. Hlavný význam danej služby počíva 

v tom, že poskytuje informácie pre porovnanie správania a ziskovosti návštevníkov, 

ktorí boli odkázaní z reklám spoločnosti, kľúčových slov, vyhľadávačov a e-mailov. 

Poskytuje teda cenné poznatky o tom, ako možno zlepšiť obsah a design stránok, či 

ktorý zo spôsobov online marketingu sa pre firmu ukazuje ako najefektívnejší – ktorým 

smerom ho treba rozvíjať, a kde naopak utlmiť, lebo neprináša nových návštevníkov. To 

je možné ešte lepšie vyhodnocovať stanovovaním cieľov webovej stránky v rámci 

služby Google Analytics – stanovenie cieľa, ktorý chce firma stránkou dosiahnuť a 

vyhodnotenie, ktorý z návštevníkov daný cieľ naplnil. V prípade spoločnosti InetStudio 

bude cieľom stránky byť kontaktovaný zákazníkom. 

5.1.2.2 Poskytovanie a správa hostingu 

V tejto časti práce popíšem viacero rozličných variant, ktoré sa v súčasnosti ponúkajú 

pre riešenie v oblasti poskytovania webhostingu, pričom následne bude odôvodnená 

voľba jednej z nich a definované kritériá pre jej realizáciu. 

Vlastný server 

Jednou z možností ako poskytovať a spravovať hosting svojim klientom je nákup 

vlastného serveru. S tým je samozrejme spojené i jeho umiestnenie, ideálne 

v priestoroch niektorého Server Housingu, a ďalej výber softwaru potrebného pre 

prevádzkovanie danej činnosti. Sem patrí operačný systém, software pre virtualizáciu 

(pre sprevádzkovanie viacerých samostatných os – virtuálnych serverov na jednom 

fyzickom zariadení), a control panel pre správu hostingu. Virtualizačný software 

a control panel pre správu hostingu sú spravidla naviazané na konkrétny operačný 

systém, zväčša Linux, prípadne Windows. S prevádzkou vlastného serveru je 

samozrejme spojená i nutnosť technickej podpory v rámci podniku, pre jeho správu, 

konfiguráciu a zaistenie spoľahlivého fungovania. To by musel mať na starosti buď 

jeden zo súčasných pracovníkov, alebo (a to je väčšia pravdepodobnosť) by bolo nutné 

prijať do tímu nového člena ako pracovníka technickej podpory. 

Je zrejmé, že toto riešenie je pomerne nákladné, či už z hľadiska nákupu potrebného 

HW a SW, prijatia nového pracovníka, ale i z hľadiska časových nákladov 

a špecifických znalostí a skúseností pre potreby vykonávania danej činnosti v rámci 
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podniku. Toto riešenie sa javí reálne v prípade, ak si firma po určitom čase svojej 

existencie vydobije stabilnú pozíciu na trhu a získa si priazeň svojich klientov. Vtedy sa 

investícia do takýchto prostriedkov bude zdať racionálna a pravdepodobnosť jej 

uspokojivej návratnosti dostatočná. 

Pokiaľ by sa teda spoločnosť v budúcnosti rozhodla o takéto riešenie poskytovania 

hostingu, bude sa musieť rozhodnúť pod akým operačným systémom spravovať svoj 

server, z čoho bude vyplývať i následný výber ďalších potrebných softwarových 

prostriedkov. Výhody operačného systému Linux spočívajú najmä v tom, že jeho cena 

je buď nulová, alebo nižšia v porovnaní s MS Windows. Zároveň preň existujú 

i programy pre virtualizáciu a správu hostingu, ktoré sú zadarmo. Práca s OS Linux 

však znamená potrebu dodatočného školenia súčasných zamestnancov, alebo prijatie 

nového pracovníka, ktorý má s prácou v danom prostredí skúsenosti. Programy pre 

virtualizáciu, ktoré pracujú pod platformou Linuxu sú napríklad VMware ESX Server, 

Xen, alebo KVM. Ako control panel pre správu hostingu by som v tomto prípade 

odporúčala ISP Config. V prípade výberu OS Windows sa ponúka Windows Server 

2008 R2 s virtualizačnou technológiou MS Hyper-V. Pre správu hostingu by bolo 

možné zaobstarať veľmi populárny Parallels Plesk Panel 10. 

Prenajatý server 

Ďalšou z možností ako poskytovať hosting svojim klientom je prenájom dedikovaného 

serveru, prípadne virtuálneho serveru. Zatiaľ čo dedikovaný server je fyzický server 

prenajatý iba jedinému zákaznikovi a jeho webovým projektom, databázam, e-mailom 

či iným aplikáciám, virtuálny server je emulovaný stroj bežiaci na fyzickom HW 

skutočného serveru. Klient s ním teda môže pracovať ako keby bol vyhradený iba 

preňho, avšak prakticky sú HW prostriedky zdieľané niekoľkými užívateľmi. 

U každého virtuálneho serveru je garantovaný procesorový výkon, vyhradená operačná 

pamäť a diskový priestor. Medzi hlavné prínosy tohto riešenia patrí konsolidácia 

serverov, ktorá výrazne redukuje náklady, a to ako na hardwarovú infraštruktúru, tak na 

prácu (technická údržba, administratíva a ďalšie). Virtuálne servery sú zároveň 

uspôsobené rýchlym zálohám a obnovám celého dátového obrazu. Na druhej strane, 

dedikované servery sú vhodné pre väčšie webové projekty a aplikácie. Súčasťou služby 
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prenájmu serveru je totižto (na rozdiel od virtuálnych serverov) i konektivita vyhradená 

jednému užívateľovi, zároveň toto riešenie poskytuje vyšší výkon a napr. i možnosť 

monitoringu chodu serveru. 

V oboch prípadoch existuje možnosť výberu rôznich variant (v závislosti od 

požadovaného výkonu a konfigurácie) u rôznych poskytovateľov. Pre obe však platí, že 

správa serveru (jeho spoľahlivý chod, technickú podporu, administráciu, zálohovanie, 

atď) môže byť pridelená na starosti poskytovateľovi hostingového riešenia. Ak by sa 

teda spoločnosť rozhodla pre túto variantu, nezasiahnu ju vysoké náklady spojené 

s nákupom HW vybavenia, zabezpečením pracovníka pre správu serveru interne, ani 

zaisťovaním výmeny komponent v prípade havárie. Cena dedikovaného serveru 

spravovaného poskytovateľom sa pohybuje v rozmedzí 4000 – 10 000 KČ/mesiac, 

v závislosti od jeho parametrov, pričom u virtuálneho serveru to činí mesačne 500 – 

3.500 KČ. Niektoré z riešení zahŕňa v cene i poskytnutie operačného systému pre daný 

server, prípadne control panelu pre jeho administratívu. Bývajú to však, prirodzene, tie 

riešenia, ktorých cena sa pohybuje v tých najvyšších čiastkach. V opačnom prípade je 

potrebné počítať i s nákladmi spojenými na príslušné softwarové vybavenie, ktoré bolo 

už popísané v tejto kapitole. 

Podobne ako v predchádzajucom prípade (nákup vlastného serveru) sa toto riešenie 

v danej chvíli javí ako nie príliš ideálne, a to najmä vzhľadom k jeho cene, i náročnosti 

realizácie a prevádzky. Avšak keď si firma po určitom čase svojej existencie vydobije 

stabilnú pozíciu na trhu a získa si priazeň svojich klientov, poskytovanie a správa 

hostingu týmto spôsobom by mohla prestavovať optimálne riešenie. V tejto chvíli je 

však cieľom informačnej stratégie navrhnúť riešenie pre novú firmu, v súčasných 

podmienkach a v rámci jej reálnych možností. 

Iný webhoster 

Ako bolo už spomenuté, spoločnosť chce poskytovať hosting  najmä na projekty pre 

menšie firmy, so stránkami s prevažne menšou návštevnosťou ktorých je na internete 

prevaha, a pre ľudí, ktorí nevedia a webe nič, a ani ich to nezaujíma. Takýchto stránok 

je teoreticky možné hostovať nekonečno bez toho aby zaťažili webhostingový server. 
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Zároveň budú hostovať i menšie WordPress stránky (stránky, ktoré si užívateľ môže 

upravovať sám bez znalosti HTML).  

Práve kôli vyššie spomínaným skutočnostiam je možné do potenciálnych riešení 

poskytovania hostingu zaradiť i možnosť multihostingu u niektorej z hostingových 

spoločností. Toto riešenie sa od klasického webhostingu odlišuje najmä v tom, že jeden 

užívateľ (ktorým by bola v tomto prípade spoločnosť InetStudio) si môže vďaka control 

panelu od webhostera spravovať viacero, niekedy až nekonečný počet domén (stránok 

svojich klientov). A to za podstatne nižsie ceny ako pri prechádzajucich variantách, 

pričom v tomto prípade úplne odpadávajú náležitosti súvisiace so správou HW a SW 

spojených s poskytovaním a správou hostingu.  

Samotný control panel pre správu hostingu zväčša poskytuje možnosť spravovať 

domény, vytvárať subdomény a aliasy pre jednotlivé stránky. Ďalšími funkciami sú 

vytváranie e-mailových adries a e-mailových košov, tvorba a správa databáz, vytváranie 

a správa FTP kont (slúžiace na prenos súborov stránky), CRON nastavenia, či 

jednoduché PHP nastavenia. Po pripojení sa do databázy je s ňou možné spravidla 

pracovať štandardne ako s MySQL zo svojich PHP súborov. 

Rozhodnutie 

V tomto smere bolo nakoniec rozhodnuté, že pre rozbiehajúcu sa firmu, ktorá bude 

pravdepodobne dostávať vo svojich počiatkoch menšie zákazky, a nebude hneď 

obsypaná množstvom obrovských projektov, bude ideálne riešiť poskytovanie hostingu 

práve treťou zo spomínaných možností – multihostingom u inej hostingovej spoločnosti. 

Pokiaľ by sa však stalo, že by firma dostala zákazku napríklad na e-shop ktorý by mohol 

zaťažiť celý webhosting, musela by preň zriadiť osobitný webhosting, a túto službu 

samozrejme pripočítať k cene za jeho samotný vývoj.  

V rámci tohto riešenia sa nebude jednať o úplne klasický webhosting, najmä preto, že 

zaobstaranie hostingu klientom spoločnosti InetStudio je jednou z jeho služieb, od 

kvality ktorej taktiež veľmi závisí celková spokojnosť zákazníka. Preto bude stanovenie 

požiadaviek na webhostera jednou z dôležitých úloh informačnej stratégie firmy, keďže 

kvalita webhostingu stránok zákazníkov spoločnosti môže byť v najlepšom prípade tak 
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dobrá, ako kvalita webhostera a úroveň naplnenia jednotlivých kritérií. Tieto kritériá 

budú definované v jednej z ďalších častí práce spoločne s výberom konkrétneho 

riešenia. 

5.1.2.3 Project Management Software 

Ďalším, nesmierne dôležitým stavebným kameňom informačnej stratégie spoločnosti je 

systém pre riadenie projektov. Takýto systém má slúžiť ako podpora podnikových 

procesov v tých oblastiach, ktoré v tejto chvíli nie sú v dostatočnej miere pokryté 

softwarovými nástrojmi. Jedná sa najmä o oblasti plánovania projektov, riadenia času, 

zdieľania informácií a komunikácie medzi pracovníkmi. Pre tieto činnosti bola doteraz 

používaná výhradne komunikácia prostredníctvom e-mailov a programu Skype, čo sa 

ukázalo ako nesmierne neefektívne a v budúcnosti neakceptovateľné. Spoločnosť dúfa, 

že zavedenie vhodného systému pre riadenie projektov jej pomôže súčasné nedostatky 

vzájomnej spolupráce odstrániť, a zabezpečí tak vyššiu transparentnosť jej činností. 

Požiadavky na nový systém by sa dali zhrnúť nasledovne:  

 Riadenie projektov – vytváranie projektov, rozdelenie projektu na úlohy, 

priebežný stav projektu, pravidelné automatické reporty, 

 Riadenie úloh – prideľovanie úloh jednotlivým pracovníkom, pokrok na 

jednotlivých úlohách, nastavenie priority a deadlinu k úlohe,  

 Prideľovanie práv jednotlivým užívateľom na základe ich úlohe v systéme – 

typy užívateľov, prípadne riadenie práv prístupu k jednotlivým projektom, 

úlohám, či súborom, 

 Zdieľanie súborov podľa jednotlivých projektov, 

 Prehľadnosť – možnosť kategorizovať, vyhľadávať a filtrovať projekty, úlohy, 

súbory, diskusie, či jednotlivých pracovníkov, primárne zobrazovanie úloh 

pracovníka a zúčastnených projektov 

 Time tracking – sledovanie času – jasný prehľad o tom, ktorý pracovník  

strávil koľko času na každej zo svojich úloh 

 Kalendár – obsahujúci všetky úlohy, projekty, deadliny a míľniky, či dôležité 

udalosti, prípadne osobný kalendár – dôležitý nástroj pre plánovanie 
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 Integrácia systému napr. s Google aplikáciami, e-mailom, či rozhraniami 

mobilných telefónov, 

 Komunikácia – zdieľanie informácií pomocou osobných správ, diskusie k 

projektom, on-line chat, komentáre k jednotlivým úlohám, míľnikom či 

zdieľaným súborom, 

 Archivácia projektov, úloh, či dokumentov,  

 Použiteľnosť – orientácia na projekty vývoja webových aplikácií. 

Systém pre riadenie projektov a tímovú spoluprácu, ktorý by najlepšie vyhovoval 

požiadavkám spoločnosti môže byť obstaraný ako desktopová, alebo webová 

(hostovaná) aplikácia – SaaS.  

Desktopové aplikácie sú natívne lokálne aplikácie, ktoré sú spúšťané v operačnom 

systéme používateľa, a spracované dáta sú zväčša ukladané lokálne. Webové aplikácie 

bežia na serveroch v lokálnych sieťach alebo v sieti Internet a prístupné sú užívateľom 

pomocou webového prehliadača. Dáta sú ukladané centrálne na serveri a znižujú tak 

náklady na lokálny úložný priestor. V rámci webového rozhrania je prístup k aplikácii 

vždy online, takže informácie sú sychronizované s aplikačným serverom v reálnom čase 

na rozdiel od desktopových aplikácií, ku ktorým sa spravidla pristupuje offline, a 

vyžadujú pripojenie k internetu iba za účelom synchronizácie. 

Desktopové aplikácie sú spravidla robustnejšie, náročnejšie na obsluhu, obsahujú 

množstvo funkcií, ktoré by malá firma nedokázala využiť, a vyžadujú pomerne vysokú 

počiatočnú investíciu. Webové aplikácie sú prístupnejšie, flexibilnejšie (nie sú zmluvne 

viazané – v prípade nespokojnosti je možné dodávateľa kedykoľvek zmeniť) a náklady 

naň predstavujú spravidla mesačné splátky vo výške, ktorá by pre spoločnosť bola 

istotne znesiteľnejšia. Taktiež umožňujú prístup externých spolupracovníkov, či 

dokonca zákazníkov (CRM). Niektoré takéto riešenia využívajú prístup RIA (Rich 

Internet Application), čo znamená že webová aplikácia vyvoláva dojem desktopovej, čo 

pre mnohých užívateľov znamená vyšší komfort.  

Pre firmu, ktorá pôsobí v citlivom vládnom či firemnom prostredí kde spracované dáta 

majú pre podnik existenčný význam by určite nebolo akceptovateľné využívať 

hostované riešenie. Spoločnosť InetStudio však do tejto skupiny rozhodne nepatrí, a 
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takéto riešenie sa preň javí ako ideálne. Výber riešenia v oblasti riadenia projektov 

spoločnosti je popísané v kapitole 5.2.3. 

Tu je však nutné spomenúť i ďalšie možnosti, ktoré sa v tomto smere ponúkajú. Jednou 

z nich, ktorú firma v budúcnosti určite zváži, je návrh a realizácia vlastného riešenia 

daného systému „na mieru“. V tejto chvíli je však prijateľnejšie otestovať projektové 

riadenie a vzájomnú spoluprácu niektorým z riešení poskytovaných na trhu, čím bude 

možné v budúcnosti ľahšie špecifikovať požiadavky na realizáciu takéhoto systému, a to 

do dostatočnej hĺbky, presne podľa potrieb a očakávaní jeho budúcich užívateľov. 

Poslednou z možností je zaobstaranie open-source riešenia – еxistujúceho riešenia, 

ktorého zdrojový kód je verejne dostupný a je teda možné si ho upraviť podľa vlastných 

špecifických požiadaviek a individuálnych potrieb spoločnosti. A navyše, zdrojový kód 

takéhoto riešenia je poskytovaný spravidla bez poplatku – mohlo by sa teda javiť ako 

ideálne. V skutočnosti je však zavádzanie softwaru takýmto spôsobom omnoho 

komplikovanejšie, ako sa na prvý pohľad zdá, a samotní pracovníci spoločnosti s ním už 

majú trpkú skúsenosť, ktorá ich aj v tejto chvíli dokázala definitívne odradiť, a túto 

možnosť zaobstarania softwaru okamžite vylúčiť. 

5.1.3 Pracovníci 

5.1.3.1 Vymedzenie organizačnej štruktúry 

Funkcie jednotlivých pracovníkov spoločnosti InetStudio neboli v rámci 

predchádzajúcej spolupráce nijako striktne rozdelené, čo sa ukázalo ako nie práve 

najlepšie riešenie. Práve v súvislosti s čerstvým vznikom spoločnosti a návrhom jej 

informačnej stratégie sa preto ponúka priestor pre vymedzenie jej organizačnej 

štruktúry, ktorá má napomôcť efektívnejšej vzájomnej spolupráci. 

Organizačná štruktúra spoločnosti je tvorená tromi študentmi VUT v Brne, ktorí pracujú 

pod firmou Realimpex. Keďže je činnosť spoločnosti oddelená od hlavnej činnosti 

firmy, je potrebné, aby mala svoje samostatné „vedenie“. Hoci všetci traja pracovníci 

majú rovnocenné postavenie, už pri nekomerčných projektoch, ktoré spolu riešili sa 

ukázalo, že pre zvýšenie efektivity je vhodné, ak jeden z nich prevezme na seba úlohu 

vodcu, manažéra projektu – najvhodnejším sa pre túto úlohu je jednoznačne syn 
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zakladateľov firmy Realimpex. On sám prišiel s myšlienkou založiť spoločnosť 

InetStudio, a okrem toho že je dobrým programátorom má aj osobnostné črty vedúcej 

osobnosti, dobré organizačné schopnosti, strategické uvažovanie, výborné komunikačné 

schopnosti a asertívne vystupovanie. Bude preto plniť funkciu projektového manažéra, 

a bude mať na starosť marketing, obchodnú činnosť, PR (Public Relations) a HRM 

(Human Resource Management). Druhý z vývojárov je najviac vhodný pre funkciu 

grafika a frontend developera. Na tretieho z nich, ako najlepšieho programátora, bude 

pripadať najväčšia časť samotného vývoja jednotlivých stránok, na ktorých sa 

samozrejme budú spolupodieľať i ostatní pracovníci. 

Spoločnosť je taktiež pripravená prijať do svojho tímu ďalších pracovníkov, ktorí by sa 

podieľali na vývoji v prípade, že by dopyt po ich službách prevyšoval ich kapacitu. 

Spočiatku by sa pravdepodobne jednalo o formu externej spolupráce, ktorá ak by sa 

osvedčila, by prerástla do klasického pracovného pomeru. Zakladateľ spoločnosti počíta 

v budúcnosti s navýšením počtu pracovníkov na približne 7 jedincov, v súlade s čím sú 

nastavené i parametre jednotlivých prvkov informačného systému popisované v časti 

práce zaoberajúcej sa ich konkrétnym výberom. Najmä zavedenie systému pre správu 

projektov má poskytnúť priestor pre ďalší rozvoj podniku, pretože umožní podporu 

koordinácie i väčšieho počtu zamestnancov akým firma disponuje v súčasnosti. 

5.1.3.2 Informačný systém a pracovníci 

Spoločnosť sa rozhodla riešiť problematiku správy hostingu svojich klientov 

a zaobstarania systému pre riadenie projektov formou outsourcingu, a tým pádom jej 

odpadáva povinnosť nákupu a umiestnenia hardwarového vybavenia na ktorom by boli 

jednotlivé aplikácie umiestnené. Rovnako technické náležitosti správy IS a jeho údržba 

bude realizovaná nie pracovníkmi spoločnosti InetStudio, ale dodávateľmi 

informačného systému na základe dohody SLA (Service Level Agreement). 

Správa hostingu klientov bude zahŕňať prevažne zaobstarávanie a správu domén 

(registráciu a DNS nastavenia spojené s ich presmerovaním na vlastný hosting), správu 

subdomén a aliasov jednotlivých stránok, CRON nastavenia, vytváranie a správu 

e-mailových adries, e-mailových košov, databáz a FTP kont. Všetky spomínané funkcie 

zahŕňa control panel pre správu zvoleného hostingového riešenia. V tomto smere je teda 
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nutné určiť zodpovedného pracovníka, ktorý zároveň bude musieť sledovať ktorá 

doména kedy vyprší a včas zaobstarať jej predĺženie. 

Zatiaľ čo náležitosti správy hostingu klientov bude riešiť iba jeden z pracovíkov, systém 

pre riadenie projektov budú využívať všetci pracovníci. Ich funkcie boli definované 

v predchádzajucej kapitole – tu bol určený pracovník, ktorý okrem vývoja aplikácií na 

seba prevezme i zodpovednosť projektového manažéra, a ostatní pracovníci určení ako 

členovia vývojového tímu. Vzhľadom k veľkosti firmy nebude riadenie projektov 

natoľko časovo náročná záležitosť, aby pohltila celého jedného pracovníka, avšak i tak 

je zavedenie prvkov projektového managementu pre využitie v prostredí podniku 

dôležitým krokom v rámci realizácie jeho globálnej aj informačnej stratégie. 

Projektový manažér bude mať na starosti správu jednotlivých projektov, prideľovanie 

úloh užívateľom a sledovanie a vyhodnocovanie produktivity pracovníkov. Taktiež 

bude spravovať kontakty v systéme (interní a externí pracovníci, prípadne zákazníci) 

a prideľovať im užívateľské práva, podľa toho, do ktorých častí systému budú mať 

jednotlivý pracovníci na daných projektoch kompetenciu zasahovať.  

Pracovníci si musia byť vedomí významu aktívneho využívania systému 

a zaznamenania vždy aktuálnych informácií súvisiacich s realizáciou projektu – pokrok 

na jednotlivých úlohách a projektoch, relevantné problémy a chyby v častiach 

vyvíjaného riešenia, čas strávený na danej úlohe, či neustála aktualizácia verzií 

zdieľaných súborov. Keďže spoločnosť InetStudio pôsobí v oblasti IT, čomu 

odpovedajú i schopnosti jej pracovníkov, pravdepodobnosť, že by s efektívnym 

využívaním daného systému mohli mať nejaký problém, je v podstate nulová. Práve 

naopak, všetci pracovníci si už v tejto chvíli uvedomujú dôležitosť jeho zavedenia a sú 

rozhodnutí vyťažiť z neho maximum. 

Pre zákazníkov spoločnosti InetStudio taktiež existuje možnosť pristupovať do systému, 

ktorú sa firma možno v budúcnosti rozhodne využiť. Tu však bude musieť byť detailne 

ošetrené, ktoré časti systému budú zákaznikovi viditeľné a do ktorých smie i zasahovať 

(napríklad pokrok na projekte, diskusie k projektu venované výhradne kontaktu so 

zákazníkom, chat s pracovníkmi spoločnosti, alebo tzv. Whiteboards, využívané 

predovšetkým na detailné informácie o projekte a požiadavkách na jeho realizáciu, či 
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ako priestor pre brainstorming súvisiaci s vyvíjaným riešením). Systém pre správu 

projektov tiež spravidla integruje osobné správy v rámci systému s e-mailom 

pracovníka, čo umožňuje udržať všetku elektronickú korešpondenciu so zákazníkom 

prehľadne na jednom mieste. Ako už bolo povedané, o kontakt so zákazníkom sa bude 

starať ten pracovník, ktorý má zároveň pridelenú funkciu projektového manažéra. 

5.1.4 Bezpečnosť a ochrana 

Otázka zabezpečenia podnikových dát je v rámci informačnej stratégie podniku 

nesmierne dôležitá. Dáta v súčasnej dobe predstavujú najcennejšie aktívum každej 

firmy, a je nutné ich chrániť nie len pred stratou spôsobenou výpadkom, zlyhaním HW 

či SW komponent, ale najmä pred úmyselným odcudzením a zneužitím. Rozšírenie 

platformy IS/IT predstavuje pre spoločnosť InetStudio významnú zmenu, avšak každá 

zmena ide ruka v ruke s rizikom – a v tomto prípade je nutné zamyslieť sa nad rizikom 

zabezpečenia informačných tokov a firemných dát riadených novým IS. Tu sa jedná 

predovšetkým o informácie o klientoch, zákazkách, dáta súvisiace so samotným 

vývojom – súbory vyvíjaných riešení, databázy klientov, časti kódu, grafické návrhy či 

firemnú komunikáciu jednotlivých pracovníkov a e-mailové kontá klientov 

a zamestnancov.  

Spoločnosť sa rozhodla využiť jeden z nových trendov v oblasti poskytovania IS, a to 

zaobstaranie IS ako služby u externého dodávateľa. Toto riešenie má nesporné výhody 

súvisiace najmä s úsporou nákladov, avšak vo všeobecnosti prevláda mienka, že dáta 

spracované IS zaobstaraným takýmto spôsobom nie sú dostatočne chránené. Väčšina 

vlastníkov podnikov za domnieva, že dáta uložené na vlastnom HW a spravované 

vlastnými zamestnancami sú, prirodzene, chránené najlepšie. Pracovníci spoločnosti 

InetStudio však v tomto smere zastávajú názor, že dodávateľ outsorcovaného riešenia, 

ktorý sa špecializuje na poskytovanie služieb tohto typu, bude naopak schopný 

zabezpečiť ochranu podnikových dát podstatne lepšie.  

Na fyzickú bezpečnosť je na strane poskytovateľa kladený spravidla dostatočný dôraz: 

 Dátové centrá sú zabezpečené na najvyššej možnej úrovni, s bezpečnostným 

dohľadom 24/7/365 a biometrickou autentizáciou. 
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 Dáta sú uložené na serveroch s plnou redundantnosťou a zrkadlením diskov pre 

ochranu proti zlyhaniu HW. 

 Zálohovanie užívateľských dát prebieha automaticky, u každého poskytovateľa 

aspoň raz denne, u iných i každú hodinu. Zálohované dáta sú ukladané na 

rôznych miestach. 

 Maximálne zabezpečenie proti výpadkom elektrickej energie či živelným 

pohromám. 

 Dostupnosť a kvalita služby je garantovaná dokumentom SLA. 

Datacentrá spravidla splňujú tie najprísnejšie bezpečnostné normy a požiadavky – majú 

certifikáciu ISO 27001, a prešli bezpečnostným auditom SAS 70 Type II (ďalej majú 

zavedené napríklad PCI DSS Level II pre bezpečnosť platieb po internete, čo však pre 

spoločnosť InetStudio v súčasnej dobe nemá žiadny význam).  

Čo sa týka virtuálnych bezpečnostných zábran, komunikácia a prenos dát po sieti sú 

zabezpečené šifrovaním pomocou protokolu SSL, čím sa riziko prístupu k dátam cez 

internet podstatne znižuje. Všetky informácie týkajuce sa bezpečnosti outsourcovaných 

riešení boli zistené na webových stránkach ich konkrétnych poskytovateľov (viď zdroje 

prislúchajuce kapitolám 5.2.2.2 a 5.2.3.3). 

Na strane spoločnosti InetStudio je dôležité najmä spravovanie prístupu k systému 

dôkladným prideľovaním užívateľských práv, využívanie funkcie sledovania premávky 

v systéme,  zabezpečenie vlastných pracovných staníc kvalitným firewallom a fyzickým 

obmedzením prístupu neoprávnených osôb. Pravidelné zálohovanie dát, hoci je 

súčasťou dohody o úrovni poskytovaných služieb dodávateľom outsourcovaného 

riešenia, by malo prebiehať i na strane spoločnosti InetStudio. Tu je potrebné vytvoriť 

časový plán zálohovania a priradiť preň potrebné zdroje – zálohovacie média (napríklad 

externé disky, prípadne zálohovať prostredníctvom niektorých zbehnutných online 

služieb, napr. Dropbox) a pracovníka zodpovedného za dôsledné vykonávanie danej 

činnosti. 
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5.2 Konkrétna podoba a výber jednotlivých prvkov 

5.2.1 Webová stránka 

Na základe stanovených požiadaviek bola vytvorená a spustená webová prezentácia 

spoločnosti InetStudio, prístupná na www.inetstudio.eu: 

 

Obrázok 17: Webová prezentácia spoločnosti (zdroj: vlastné spracovanie) 
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Webová stránka má príjemný, decentný design a pôsobí dostatočne profesionálne 

vzhľadom k hlavnej činnosti podnikania spoločnosti. Je prehľadná a intuitívna, 

potenciálny zákazník nemusí dlho hľadať podrobné imformácie k tej službe, ktorá ho 

zaujíma, pretože mu táto možnosť priam udrie do očí už pri úvodnej stránke. Ďalšie 

splnené kritérium je prepojenie webovej prezentácie rôznymi sociálnymi sieťami, 

a viacero možností, akými môže potenciálny zákazník spoločnosť kontaktovať. Stránka 

je zatiaľ vytvorená v slovenskom a anglickom jazyku (má taktiež zaregistrovanú i .sk i 

.eu doménu), pričom je plánované rozšírenie aj do českého a neskôr nemeckého jazyka. 

Dôležitým faktorom je tiež rýchlosť načítania stránky, ktorá je viac než dostatočná – 

stránka sa načíta takmer okamžite. 

Súčasná podoba webovej stránky spoločnosti InetStudio je teda uspokojivá, kritériá boli 

naplnené v postačujúcej miere. 

5.2.2 Poskytovanie hostingu 

V tejto kapitole bude popísaný postup výberu konkrétneho riešenia v oblasti 

poskytovania hostingu spoločnosťou InetStudio svojim klientom. Primárne teda pôjde 

hlavne o výber webhostera a jeho multihostingového riešenia, ktoré bude najviac 

vyhovovať potrebám spoločnosti. Pri skúmaní možností, ktoré v tomto smere poskytujú 

hostingové spoločnosti bolo zistené, že v ČR a SR je pokytovanie webhostingu možné 

vyjadriť vzorcom 1 hosting = 1 doména. Drvivý počet hostingov je teda zameraných pre 

webhosting 1 domény, pričom multihosting ponúka len niekoľko hostingových 

spoločností, aj to spravidla na 2-5 domén. Preto bolo rozhodnuté zaradiť do 

potenciálnych poskytovateľov hostingu i niektoré zahraničné spoločnosti, ktoré 

ponúkajú podstatne výhodnejšie riešenia.  

Na základe požiadaviek vedenia spoločnosti boli definované nasledovné kritéria výberu 

a niekoľko ich spresnení: 

1. Podpora PHP – nevyhnutné kritérium 

2. Podpora MySQL – nevyhnutné kritérium 

3. Možnosť presmerovať externé domény – niektoré spoločnosti umožňujú 

spravovať len domény, ktoré sú zaregistrované u nich. Spoločnosť InetStudio 
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však potrebuje na server presmerovať aj externé domény (t.j. tie, ktoré sú 

zaregistrované u iných spoločností). Jedná sa teda o nevyhnutné kritérium. 

4. Možnosť editovať .htaccess – súbor, ktorý umožňuje nastavenie servera pre 

jednotlivé domény. Taktiež nevyhnutné kritérium. 

5. Priestor pre Web – minimálne 7GB, ideálne však neobmedzene 

6. Prenos dát/traffic na mesiac – minimálne 20GB/mesiac, ideálne neobmedzene 

(flatrate) 

7. Maximálny počet spravovateľných domén – ideálne v rozmedzí 10-20 

8. MySQL databázy (počet) – minimálne počet domén + 5, ideálne neobmedzene 

9. Konektivita – týka sa infraštruktúry poskytovateľa hostingu (do ktorých sietí je 

server pripojený, a do ktorých krajín vedú tie ktoré linky). Jedná sa o atribút, 

ktorý napovedá o tom, aká je rýchlosť pripojenia serveru či aká bude výsledná 

rýchlosť načítania stránky. Prirodzene platí, že čím viac pripojení má 

webhostingový server, tým lepšie. Toto kritérium je veľmi dôležité kritérium 

najmä v prípade, že spoločnosť nakoniec vyberie zahraničného webhostera – 

požadovaných je minimálne 1Gbps. 

10. Dostupnosť / mesiac – čas, počas ktorého je server v prevádzke (čas, kedy nie 

sú výpadky), minimálne 99%, ideálne 99,9% 

11. Web štatistiky Webalizer 

12. Web štatistiky AW-stats – minimálne jedny z dvoch uvedených štatistík, v tom 

lepšom prípade štatistiky AW-stats, ideálne však oboje 

13. Referencie – zahŕňajú dojem zo stránok, serióznosť firmy, osobnú skúsenosť, 

počet hostovaných domén (možné zistiť na www.webhosting.info), skúsenosti 

užívateľov (napr. každého nemeckého webhostera je možné vyhľadať na stránke 

http://www.webhostlist.de/ a zistiť počet kladných referencií) 

14. Cena – nemala by presahovať 10 eur mesačne 

15. E-mailové kontá – minimálne počet domén × 3, ideálne neobmedzene 

16. Kvalita technickej podpory – úzko súvisí s referenciami, pričom hlavný dôraz 

je kladený na osobnú skúsenosť 

17. Domény v cene – niektoré balíčky poskytujú v cene i jednu či viac domén, čo je 

považované za vítaný bonus, nie je to však nevyhnutnosťou 
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18. CRON jobs – umožňuje pravidelne spúšťať určité skripty, pre spoločnosť by 

bolo ideálne ak by bol neobmedzený 

19. Control panel PLESK – ďalší vítaný bonus, pokiaľ je v rámci hostingu 

poskytovaný práve tento control panel pre jeho správu 

20. Cena v Eur – spoločnosť veľmi preferuje, ak sa za dané služby dá platiť 

v eurách 

21. Ďalšie služby – individuálne, podľa odborného odhadu pri skúmaní služieb 

poskytovaných jednotlivými hostingovými spoločnosťami. 

Medzi kritériá výberu webhostera nepatrí cena domény. To z toho dôvodu, že 

spoločnosť bude každú doménu kupovať tam, kde to je aktuálne najvýhodnejšie, pričom 

bude nakupovať domény s možnosťou správy DNS, vďaka čomu ich bude možné 

editovať a  zdarma presmerovať na hostingové riešenie spoločnosti.  

5.2.2.1 Výber kandidátov 

Pri výbere webhostera bolo nutné sa v prvom rade čo najlepšie zoznámiť s možnosťami 

u českých a slovenských poskytovateľov hostingových riešení. Na základe referencií od 

zákaznikov jednotlivých webhosterov boli nakoniec vybraní nasledovní kandidáti: 

Pipni, Premiumhosting, Forpsi, Czechia, Webglobe, Ignum, Active24, Websupport. Po 

dôkladnejšom preskúmaní podmienok a možností u týchto spoločností však bolo nutné 

väčšinu z nich vylúčiť, či už kôli tomu, že neposkytovali možnosť hostovať viac ako 

jednu doménu, prípadne pod pojmom multihosting zahŕňali možnosť hostovania 2-5 

domén. Niektorí kandidáti taktiež neposkytovali možnosť presmerovania externých 

domén, čo bolo definované ako nevyhnutné kritérium. Jediné tri ponuky multihostingu 

ktoré spoločnosť môže považovať za akceptovateľné sú: 

1. Active24 – Multihosting Business 

2. Websupport – Multihosting 

3. Isol – Gold hosting 

Vzhľadom na úzky výsledný výber je teda vhodné uvažovať nad webhosterom zo 

zahraničia. V tejto oblasti bolo rozhodnuté vyberať kandidátov takisto na základe 

osobných skúseností a referencií, a to hlavne z Rakúska, Nemecka a Švajčiarska, najmä 
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pre ich seriózny prístup, spoľahlivosť a pomerne blízku lokalitu. Po ďalšom dôkladnom 

preskúmaní trhu boli vybraní nasledovní kandidáti, pričom niektorí z nich sú uvedení 

viackrát, pretože ponúkajú až niekoľko rôznych balíčkov nad ktorými je možné 

uvažovať: 

4. Webhostone – Profi V2  

5. Webhostone – Power V1 

6. Hosttech – Premium200 

7. Hoststar – starbiz. AT 

8. Hoststar – starbiz. CH 

9. HostGator – Business 

5.2.2.2 Ohodnotenie kandidátov  

Pomocou kardinálnej číselnej stupnice sú v tabuľke 5 určené miery splnenia kritérií pre 

jednotlivé alternatívy multihostingu. Maximálna hodnota je 100% a to v prípade, že 

kritérium je plne splnené, prípadne presahuje požadovanú mieru naplnenia. 

Vyhodnotenie jednotlivých kritérií bol pomerne zdĺhavý proces – informácie boli 

získavané na stránkach poskytovateľov – zdroje  (6; 14; 22; 23; 27; 31; 32; 41), a to 

najmä v dokumentoch SLA, a ďalej na diskusných fórach – zdroje  (36; 40), ale taktiež 

priamo od konkrétnych zákaznikov. V prípade, že niektoré z kritérií nebolo možné 

daným spôsobom určiť, boli tieto náležitosti a požiadavky konzultované priamo 

s jednotlivými poskytovateľmi, prostredníctvom e-mailovej komunikácie, prípadne 

Livesupport chatu priamo na stránkach. Taktiež rýchlosť a ochota s ktorou jednotliví 

poskytovatelia komunikovali bola zahrnutá v hodnotení. Pre vyšší počet sú varianty 

v tabuľke rozlíšené očíslovaním, a to totožným ako v časti 5.2.2.1 Výber kandidátov. 
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Tabuľka 5: Ohodnotenie webhosterov (zdroj: vlastné spracovanie) 

 
Kritériá 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1 Priestor pre Web 100 100 100 40 60 100 100 100 100 

2 Prenos dát/traffic na mesiac 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
3 Max. spravovateľné domény 50 50 50 100 100 70 70 70 100 

4 MySQL databázy (počet) 70 100 100 70 90 100 100 100 100 

5 Konektivita 80 80 80 70 70 90 95 100 50 

6 Dostupnosť / mesiac 100 100 100 90 90 90 70 70 100 

7 Web štatistiky Webalizer 100 0 0 100 100 100 100 100 100 

8 Web štatistiky AW-stats 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
9 Referencie 60 70 70 80 80 70 90 90 90 

10 Cena 40 50 40  80 50 70 100 90 90 

11 E-mailové kontá 100 100 100 90 90 100 100 100 100 

12 Kvalita technickej podpory 80 95 50 90 90 30 90 90 80 

13 Domény v cene 0 0 0 80 90 0 0 0 0 

14 CRON jobs 100 100 10 100 100 100 100 100 100 
15 Control panel PLESK 0 0 0 0 0 100 0 0 0 

16 Cena v Eur 0 100 0 100 100 100 100 0 0 

17 Ďalšie služby 0 0 0 0 0 0 70 70 90 

Kritéria definované v predchádzajucej časti kapitoly ako nevyhnutné, nie sú zahrnuté do 

procesu hodnotenia jednotlivých kandidátov, stanovenia váh jednotlivých kritérií a 

následného vyhodnotenia. To z toho dôvodu, že potenciálni kandidáti, ktorí niektoré 

z nevyhnutných kritérií nespĺňali, boli automaticky vylúčení z výberového konania, a 

tým pádom je miera ich naplnenia u každého kandidáta rovná 100%. 

5.2.2.3 Saatyho matica 

Pre výber optimálneho webhostingového riešenia, nie je postačujúce samotné 

stanovenie kritérií na webhostera, ale je nutné stanoviť i váhy jednotlivých kritérií. Tie 

boli určené pomocou Saatyho matice, ktorej konečná podoba je nasledovná (čislovanie 

kritérií je rovnaké ako v predchádzajucej tabuľke): 
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Tabuľka 6: Saatyho matica (zdroj: vlastné spracovanie) 

 

5.2.2.4 Vyhodnotenie 

Spojením výsledkov bodového hodnotenia kritérií u jednotlivých variant a stanovenia 

preferencií výberových kritérií je možné stanoviť optimálne riešenie, a to metódou 

váženej úžitkovosti. Výsledky metódý váženej úžitkovosti sa nachádzajú v nasledujúcej 

tabuľke: 
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Tabuľka 7: Metóda váženej úžitkovosti pre výber webhostera (zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Legenda k tabuľke: 

A1...A9 – alternatíva prvá až deviata 

UN – úžitkovosť nevážená 

UV – úžitkovosť vážená 

Použitá rozhodovacia metóda bola zvolená z toho dôvodu, že umožňuje efektívne a 

prehľadne usporiadať veľké množstvo informácií súvisiacich s rozhodovaním na 

základe vyššieho počtu kritérií i alternatív, čím je aj jej spoľahlivosť a dôveryhodnosť 

výsledku pomerne vysoká. Jej využitím bolo získané výsledné bodové ohodnotenie 

jednotlivých alternatív, a spoločnosti InetStudio odporučený rakúsky webhoster 

Hoststar, ktorý  najlepšie spĺňa kritériá vzhľadom k ich dôležitosti pre podnik. Hneď po 

vyhodnotení optimálneho riešenia bol vybraný webhosting zakúpený, a spoločnosť ho 

už i využíva a konštatuje veľmi vysokú mieru spokojnosti a splnenie všetkých 

potrebných náležitostí vo viac ako postačujúcej miere. 



99 

 

 

Obrázok 18: Hoststar control panel (zdroj: vlastné spracovanie)  
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5.2.3 Project Management Software 

V jednej z predchádzajucich kapitol bol rozhodnutý spôsob zaobstarania systému na 

riadenie projektov v spoločnosti InetStudio. Nasleduje teda výber konkrétneho riešenia 

ponúkaného na súčasnom trhu, ktorý by v čo najlepšej miere vyhovoval požiadavkám 

spoločnosti. Po dôkladnom preskúmaní trhu je možné skonštatovať, že úroveň 

poskytovania hostovaných riešení v oblasti projektového managementu, a ešte k tomu 

pre malé podniky, je na českom a slovenskom trhu pomerne nízka. Táto skutočnosť je 

pravdepodobne spôsobená tým, že projektové riadenie sa u nás zatiaľ sotva stalo 

doménou veľkých, prípadne stredne veľkých firiem, i to spravidla zahraničných, a do 

menších firiem zatiaľ nepreniklo.  

V zahraničí však už i malé firmy rozpoznali výhody, ktoré im takýto spôsob riadenia 

môže do podnikania priniesť, a v súlade s tým je i ponuka riešení v tejto oblasti na 

podstatne vyššej úrovni – výber kandidátov bol preto sústredený na zahraničné 

produkty. Z nesmierneho množstva riešení, ktoré zahraničný trh v tomto smere ponúka, 

boli vybrané nasledovné, a to najmä na základe pozitívnych referencií a hodnotení, 

aktuálneho počtu ich užívateľov, a v neposlednom rade akceptovateľnej úrovne splnenia 

požiadaviek stanovených spoločnosťou InetStudio v kapitole 5.1.2.3 Project 

Management Software: 

1. Teambox – veľmi sympatická a užívateľsky prívetivá aplikácia, ktorá do 

projektového managementu vnáša prvky sociálnych sietí (Twitter, Facebook). 

I keď je jej funkcionalita jednoduchšia ako u ostatných konkurentov, má všetky 

nevyhnutné funkcie požadované od daného systému, čím je veľmi vhodná najmä 

pre malé firmy o niekoľkých zamestnancoch. V neposlednom rade je tiež 

zaujímavá svojou cenovou politikou. 

2. Getquantify – zaradená do výberového konania najmä na základe vrelého 

odporúčania spriatelenej firmy spoločnosti InetStudio. 

3. Basecamp – jeden z najpoužívanejších systémov pre riadene projektov vôbec. 

Vyznačuje sa veľmi bohatou škálou funkcií a je nesmierne vhodný najmä pre 

tímy vývojárov, pretože podporuje napr. issue tracking, preto je (napriek vyššej 

cene) zaradený k potenciálnym dodávateľom. 
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4. Apollo – taktiež veľmi populárna aplikácia, ktorej hlavná prednosť oproti 

ostatným spočíva vo využití prístupu RIA, čo znamená že pripomína desktopovú 

aplikáciu. Tiež veľmi bohato využiva AJAX, čo v konečnom dôsledku znamená 

vyšší užívateľský komfort a použiteľnosť. 

5. Teamwork – je špeciálne navrhnutý pre projektové tímy vyvíjajuce webové 

aplikácie, má vynikajúce referencie na užívateľskú podporu, a vyznačuje sa tiež 

dobrou trasparentnosťou. 

6. Goplan – jeden z jednoduchších programov, obsahuje však všetky nevyhnutné 

funkcie a veľmi logické usporiadanie jednotlivých prvkov. Má mnoho 

spokojných užívateľov a vynikajúce referencie čo sa týka jeho použiteľnosti. 

7. 5pm – jeho najväčšou prednosťou je podstatne lepšie prepracovaná 

funkcionalita plánovania času každého užívateľa v porovnaní s ostatnými 

kandidátmi. 

5.2.3.1 Stanovenie výberových kritérií 

Na základe požiadaviek spoločnosti a reálnych možností v rámci ponúk jednotlivých 

dodávateľov boli určené nasledovné kritériá: 

1. Počet projektov – každý z dodávateľov v rámci svojich jednotlivých balíčkov 

ponúka určitý počet projektov, ktoré je možné v rámci daného predplateného 

účtu realizovať – v niektorých prípadoch počet projektov nie je limitovaný, 

u ďalších dodávateľov sa počítajú iba aktívne (otvorené) projekty. Pre začiatok 

bude spoločnosti postačovať 10-15 projektov, pričom v prípade spokojnosti 

nebude u žiadneho z dodávateľov problém prejsť na balíček služieb umožňujúci 

správu vyššieho počtu projektov. 

2. Počet užívateľov – podobne ako v predchádzajucom prípade býva v niektorých 

prípadoch limitovaný. Spoločnosť počíta s tým, že v budúcnosti svoj tím rozšíri 

o ďalších spolupracovníkov, vyžaduje teda prístup pre minimálne 7-10 

užívateľov do systému. 

3. Priestor pre ukladanie súborov – potreba zdieľať súbory vyžaduje, prirodzene, 

vyhradený úložný priestor na serveri poskytovateľa (spoločnosť požaduje 
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minimálne 5GB). Niektorí dodávatelia tiež poskytujú možnosť presmerovať file 

management (funkcie súvisiace so správou súborov) na vlastný FTP server 

nájomcu. 

4. Cena – štartovacie balíčky niektorých dodávateľov sú zadarmo, iné za pomerne 

nízku cenu – 10-12$ mesačne. Samotná cena však istotne nesmie byť 

rozhodujúcim kritériom – musí existovať optimálny pomer ceny a výkonu. 

Horná cenová hranica riešenia bola preto stanovená až na 50$ mesačne. 

5. Bezpečnosť – väčšina poskytovateľov uvádza, na akých serveroch je daná 

aplikácia hostovaná, akým spôsobom sú zabezpečené, či ktoré bezpečnostné 

certifikáty vlastnia. Nevyhnutnosťou je šifrovanie komunikácie pomocou SSL 

a pravidelné zálohovanie dát. 

6. Dostupnosť – znamená % času, počas ktorého nie sú na serveri výpadky – 

zistená na stránkach spoločností, alebo na základe referencií od užívateľov. 

7. Užívateľské práva – niektoré systémy umožňujú stanoviť rôzne typy 

užívateľov a prideľovať im práva podľa toho do čoho majú mať dovolené v 

systéme zasahovať, prípadne čo sa im smie zobrazovať. Toto kritérium preto 

stanovuje úroveň do akej je možné práva jednotlivých užívateľov v systéme 

riadiť, a je dôležité najmä v prípade, že firma bude chcieť na niektorý 

z projektov pribrať externého spolupracovníka, alebo nastálo rozšíriť svoj 

pracovný kolektív o ďalších členov tímu. 

8. Integrácia – znamená možnosť prepojenia systému s rôznymi externými 

aplikáciami, napríklad google docs, google kalendár, e-maily, sociálne siete či 

mobilné rozhrania. 

9. Task manager – najdôležitejšie kritérium, berie do úvahy spôsob a úroveň 

riadenia jednotlivých projektov, vytváranie míľnikov, úloh, a ich vzájomné 

väzby, stanovovanie priorít a deadlinov pre míľniky a úlohy, prideľovanie úloh 

jednotlivým užívateľom (spoločnosť vyžaduje možnosť pridelenia jednej úlohy i 

viacerým užívateľom), organizovanie, kategorizácia a filtrovanie úloh, a celková 

prehľadnosť – primárne zobrazovanie osobného zoznamu úloh užívateľa na 

zúčastnených projektoch.  
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10. Issue Tracking – nazývané aj Bug Tracking, je funkcia, ktorá je nesmierne 

užitočná najmä pre tímy spolupracujúce na vývoji softwaru či webových 

aplikácií. Niektorí z poskytovateľov umožňujú spoluprácu a komunikáciu 

v rámci jednotlivých úloh spôsobom, ktorý dokáže prehľadne zachytiť priebežné 

problémy a chyby v jednotlivých častiach vyvíjaného riešenia, ktoré musia byť 

vyriešené v rámci splnenia danej úlohy. Podpora daného spôsobu spolupráce je 

pre spoločnosť veľmi dôležité kritérium, ktoré však spĺňajú spravidla iba tie 

systémy, ktoré sú vyslovene orientované na projektový management v oblasti 

vývoja softwaru. Tie poskytujú napríklad užitočný doplnok v rámci riadenia 

úloh, tzv. lístočkový (ticket) systém – pre zachytávanie vád v doterajšom 

pokroku na projekte. 

11. Reporty – pravidelný prehľad o aktuálnom stave jednotlivých projektov – 

u väčšiny systémov sú nastaviteľné, automatické a preposielané na e-mail 

projektového manažéra. Relevantnosť a prehľadnosť informácií, ktoré 

poskytujú, sa však u jednotlivých dodávateľov líši. 

12. Automatické pripomienky – niektoré systémy umožňujú nastavenie 

pripomienok pre blížiace sa deadliny úloh, míľnikov, či projektov užívateľa. 

13. Time tracking – umožňuje sledovať, koľko strávil ten ktorý užívateľ na každej 

zo svojich úloh. Niektoré systémy ponúkajú tzv. desktop time widget, ktorý 

umožňuje čas merať a zaznamenať k danej úlohe automaticky, u iných je nutné 

manuálne nastavenie. 

14. Kalendár – veľmi dôležité kritérium, slúži na podporu plánovania úloh v čase, 

mal by prehľadne zobrazovať úlohy a mílniky jednotlivých projektov, spravidla 

farebne rozlíšené, pričom zmeškané či blížiace sa mílniky a deadliny by mali 

byť čo najviac zvýraznené. V niektorých prípadoch kalendár tiež zobrazuje 

i doterajší stav u každej položky. 

15. Zdieľanie súborov – zatiaľ čo mnohí poskytovatelia ponúkajú jeden úložný 

priestor pre dokumenty, obrázky či iné firemné súbory, ktoré je možné podľa 

potreby kategorizovať, spoločnosť InetStudio by v tomto smere uprednostňovala 

automaticky oddelené úložisko pre každý projekt a možnosť pripájať súbory 

k jednotlivým úlohám a diskusiám. Veľmi dôležitá (najmä pre firmu 
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zaoberajúcu sa tvorbou webových aplikácií) je tiež možnosť tzv. „file 

versioning“, čiže uchovanie všetkých nahraných verzií toho istého súboru. 

16. Komunikácia – spôsob, akým sa úžívatelia môžu dorozumievať, býva rôzny – 

niekde existujú tématické diskuzné fóra, inde je diskusia možná priamo 

k jednotlivým zadaniam úloh, projektov, dokonca nahraným súborom. V rámci 

niektorých systémov je správy možné posielať priamo daným pracovníkom, 

alebo s nimi diskutovať v reálnom čase prostredníctvom chatu. Nejeden systém 

umožňuje hneď niekoľko z uvedených spôsobov komunikácie s ostatnými 

užívateľmi. 

17. Použiteľnosť – zahŕňa nielen celkový dojem, pohodlnosť, prehľadnosť 

a užívateľskú prívetivosť, ale hodnotí najmä do akej miery je riešenie vhodné 

v podmienkach spoločnosti InetStudio a pre konkrétne procesy, ktorých riadenie 

má podporovať. 

18. Kontakty – možnosť vytvárať a spravovať zoznamy a skupiny kontaktov 

v rámci systému (pracovníci spoločnosti, externí spolupracovníci, či zákazníci). 

19. Archivácia – bolo by vhodné, aby jednotlivé projekty, dokumenty či úlohy bolo 

možné archivovať. Súčasťou tejto funkcie u jednotlivých systémov býva 

spravidla i možnosť ich znovuotvorenia. 

20. Šablóny – možnosť ukladať a znovupoužiť šablóny projektov (s úlohami, 

milníkmi a správami), či šablóny jednotlivých zoznamov úloh je funkcia, ktorá 

by pre firmu bola síce užitočná, ale rozhodne nie je nevyhnutná. 

21. Ganttove diagramy – (prípadne tzv. interaktívne „timeline“-y, ktoré plnia 

podobnú finkciu) – pomerne užitočný nástroj, ktorý však podporujú iba niektoré 

systémy, jedná sa teda viac menej o bonusové kritérium. 

22. Export/Import – firma by uvítala najmä možnosť exportu dát zo systému. 

23. Ďalšie užitočné funkcie – funkcie špecifické pre ten ktorý systém – napr. 

presmerovanie file managementu na vlastný FTP server spoločnosti, RSS, či 

vytváranie tzv. wiki-stránok pre jednotlivé projekty (vhodné pre dokumentáciu 

vyvíjaných riešení). Jeden zo systémov tiež môže slúžiť zároveň aj ako 

jednoduchý CRM systém. 
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24. Referencie – rôzne internetové portály ponúkajú možnosť hodnotenia 

jednotlivých systémov a poskytujú podrobný prehľad skúseností ich užívateľov, 

spolu so silnými a slabými stránkami toho ktorého systému. 

25. Support – kritérium, ktoré zahŕňa úroveň podpory, ktorú jednotliví dodávatelia 

poskytujú. Tieto informácie bývajú spravidla súčasťou referencií. 

5.2.3.2 Párové porovnanie 

Pre stanovenie váh kritérií bola tentokrát zvolená metóda párového porovnania. Hoci by 

táto metóda mala byť použitá formou Fullerovho trojuholníka, počet kritérií je príliš 

veľký na to, aby bolo možné ho dostatočne prehľadne zobraziť, a preto bola realizovaná 

maticovou formou:  

Tabuľka 8: Párové porovnanie (zdroj: vlastné spracovanie) 
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5.2.3.3 Ohodnotenie kandidátov 

Základné funkcie u jednotlivých systémov pracujú na viac-menej rovnakom princípe, 

odlišujú sa však v rôznych maličkostiach, ktoré majú v konečnom dôsledku veľký vplyv 

na ich celkovú použiteľnosť v podmienkach daného podniku, a ktoré bolo nutné 

preskúmať. V niektorých prípadoch stačili na posúdenie demonštračné videá, u iných 

bola využitá možnosť systém priamo otestovať v reálnych situáciách, ktoré by jeho 

prostredníctvom podnik musel riešiť. Ďalšou oporou v rozhodovaní boli taktiež rôzne 

odborné články a ratingy na internete, či zákaznícke referencie na nezávislých fórach 

a diskuzných portáloch – zdroje  (1; 2; 3; 4; 7; 8; 12; 13; 15; 28; 29; 34; 35; 39). Na 

základe tohto prieskumu bola ohodnotená úroveň splnenia jednotlivých kritérií u každej 

z alternatív, čo zobrazuje nasledovná tabuľka (číslovanie alternatív je zhodné 

s číslovaním v časti zaoberajúcej sa výberom kandidátov na str. 100): 

Tabuľka 9: Ohodnotenie alternatív na systém pre riadenie projektov (zdroj: vlastné spracovanie) 

 
Kritériá 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1 Počet projektov 80 70 70 90 70 80 90 

2 Počet užívateľov 80 100 100 100 100 90 50 

3 Priestor pre ukladanie súborov 90 0 90 90 60 90 50 

4 Cena 80 70 40 50 70 80 60 

5 Bezpečnosť 90 70 90 70 70 90 80 

6 Dostupnosť 100 70 80 80 70 100 90 

7 Užívateľské práva 0 50 80 90 90 0 100 

8 Integrácia 90 70 90 40 50 60 70 

9 Task manager 80 70 90 90 80 90 80 

10 Issue Tracking 0 0 80 0 80 90 0 

11 Reporty 50 0 80 0 0 80 70 

12 Automatické pripomienky 90 0 80 0 0 0 80 

13 Time-tracking 60 90 80 70 70 80 80 

14 Kalendár 70 70 80 80 60 80 80 

15 Zdieľanie súborov 80 0 100 80 70 90 70 

16 Komunikácia 60 70 100 70 70 80 60 

17 Použiteľnosť  80 70 90 70 60 80 70 

18 Kontakty 30 30 30 100 70 90 80 

19 Archivácia 70 0 0 80 50 70 90 

20 Šablóny 0 0 90 0 80 90 80 

21 Ganttove diagramy 80 0 0 0 0 0 100 

22 Export/Import 0 0 70 80 80 70 30 

23 Ďalšie užitočné funkcie 70 50 90 80 0 0 30 

24 Referencie 80 70 90 80 90 80 70 

25 Support 40 60 70 80 90 70 50 
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5.2.3.4 Vyhodnotenie 

Optimálne riešenie opäť nachádzame metódou váženej úžitkovosti, spojením výsledkov 

bodového hodnotenia kritérií u jednotlivých variant a stanovených váh výberových 

kritérií: 

Tabuľka 10: Metóda váženej úžitkovosti pre výber systému pre riadenie projektov (zdroj: vlastné 

spracovanie) 

 

Po uplatnení metód využívajúcich rozhodovacie kritériá je spoločnosti InetStudio 

odporučený systém Basecamp ako produkt, ktorý najlepšie spĺňa nároky spoločnosti na 

systém pre riadenie projektov. Výsledky výberového riadenia a konečné poradie 

systémov je uvedené v tabuľke 10.  
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Ako znázorňuje nasledujúci obrázok, tvorcovia systému Basecamp sa nesnažili ohúriť 

grafickou prepracovanosťou systému, ktorý by bol pastvou pre oči, naopak, je 

štylizovaný veľmi jednoducho. Je veľmi prepracovaný, avšak nie v zmysle prekrásneho 

vzhľadu, ale v zmysle čistoty a použiteľnosti – obsahuje iba prvky nevyhnutné pre jeho 

funkcionalitu a podporujúce jeho prehľadnosť:  

 

Obrázok 19: Basecamp - systém pre riadenie projektov (zdroj: 47)  
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5.3 Harmonogram projektu 

Časový plán projektu realizácie informačnej stratégie spoločnosti je znázornený 

Ganttovým diagramom na obrázku 20 na nasledujúcej strane – projekt je rozdelený do 

jednotlivých činností, pričom pre každú z nich je stanovený odhad dĺžky jej trvania, a 

osoba zodpovedná za jej prevedenie. Celková dĺžka projektu je časovým plánom 

odhanutá na 134 pracovných dní.  

Projekt začína formuláciou informačnej stratégie, z ktorej vychádza jej realizácia. 

Informačná stratégia stanovuje rozdelenie podnikovej organizačnej štruktúry, 

vymedzuje role jednotlivých pracovníkov, ich práva a zodpovednosti voči novým 

prvkom informačného systému, s ktorými musia byť najskôr oboznámení, a stotožniť sa 

s nimi. Všetci pracovníci  novo vymedzenej organizačnej štruktúry následne formujú 

projektový tím, ktorý realizuje jeden z prvkov návrhu informačnej stratégie – 

internetovú prezentáciu spoločnosti. Zároveň je externým konzultantom prevádzaný 

výber ďalšieho prvku, a to multihostingového riešenia s príslušným control panelom pre 

správu hostingu. 

Ako je dokončená tvorba internetovej prezentácie, súčasne je vybrané i multihostingové 

riešenie. Nasleduje teda jeho zavedenie, pričom prvých 30 dní dodávateľ stanovuje ako 

skúšobnú lehotu, počas ktorej sa zodpovený pracovník zoznamuje s daným prostredím a 

prebieha testovacia prevádzka, na konci ktorej sa rozhodne, či riešenie skutočne 

vyhovuje potrebám spoločnosti. Za predpokladu, že vyhovuje, podpíše manažér 

s dodávateľom zmluvu, čím začína jeho ostrá prevádzka, ktorej však musí predchádzať 

vytvorenie plánu zálohovania dát zodpovedným pracovníkom. 

V priebehu testovacej prevádzky systému pre správu hostingu prebieha výber 

posledného prvku informačnej stratégie – systému pre riadenie projektov. Za 

ukončením jeho výberu a zahájením ostrej prevádzky multihostingu nasleduje 

zavedenie daného systému, ktoré má podobný priebeh ako v predchádzajucom prípade – 

prvých 30 dní je skúšobných, pričom na jeho testovaní sa tentokrát zúčastňujú všetci 

členovia projektového tímu. Po zavedení systému do ostrej prevádzky musí byť 

manažérom pravidelne monitorovaná úroveň uspokojenia potrieb spoločnosti novo 

zavedenými prvkami informačného systému. 
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Obrázok 20: Harmonogram projektu (zdroj: vlastné spracovanie)  
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6 Zhodnotenie a prínos navrhovaného riešenia 

6.1 Náklady na realizáciu Informačnej stratégie 

Prehľad nákladov na realizáciu projektu definovaného informačnou stratégiou je 

uvedený v tabuľkách 11 a 12. Vo všeobecnosti sú náklady na informačný systém 

tvorené nákladmi na HW, SW, zavedenie IS a jeho následnú prevádzku. V tomto 

prípade však nutnosť investície do dodatočného hardwarového vybavenia odpadáva, 

pretože IS bude zabezpečený formou prenájmu. Súčasné hardwarové vybavenie je 

postačujúce pre činnosť podniku, prevádzku nového IS i ďalšie potreby vyplývajuce z 

informačnej stratégie, napríklad zálohovanie dát. Ani dodatočné softwarové vybavenie 

či implementácia informačného systému v tomto prípade nie sú potrebné, pretože k 

prenajatej aplikácii sa pristupuje cez webové rozhranie. 

Náklady, ktoré je možno uvažovať, sú teda spojené so zavedením informačného 

systému v zmysle časových nákladov potrebných na jeho testovaciu prevádzku, 

počiatočné nastavenie a vkladanie potrebných dát, či samoškolenie pracovníkov v rámci 

ich oboznamovania sa s prostredím systému. Nutné je započítať i náklady na realizáciu 

webovej stránky spoločnosti, ktorá je taktiež súčasťou informačnej stratégie, pričom 

náklady na jej tvorbu sú v podstate nákladmi obetovanej príležitosti – firma obetovala 

čas na tvorbu vlastnej prezentácie namiesto toho, aby daný čas venovala realizácii 

zákazky, ktorá by jej priniesla zisk. 

Tabuľka 11: Náklady na zavedenie IS (zdroj: vlastné spracovanie) 

Počet Názov 
Hodín na 
jednotku 

Hodín 
celkom 

Náklady 
na hod. 

Náklady 
celkom 

1 Tvorba webovej stránky spoločnosti 100 100 5 € 500 € 
1 Samoškolenie na správu hostingu 2 2 5 € 10 € 
1 Testovanie CP na správu hostingu 10 10 5 € 50 € 
1 Počiatočné  vkladanie dát a nastavenia CP 3 3 5 € 15 € 
3 Samoškolenie na Basecamp 3 9 5 € 45 € 
3 Testovanie Basecampu 20 60 5 € 300 € 

1 
Počiatočné  vkladanie dát a nastavenia 
Basecampu 

5 5 5 € 25 € 

 
Celkové náklady na zavedenie IS 

   
945 € 
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Ďalším druhom nákladov sú náklady na prevádzku informačného systému. Jedným z 

dôvodov, prečo boli pre realizáciu podnikovej informačnej stratégie zvolené riešenia 

formou prenájmu aplikácií je fakt, že v tomto prípade sú náklady na informačný systém 

rozložené rovnomerne v priebehu celej doby jeho používania, čo spoločnosti vyhovuje 

omnoho viac ako veľká počiatočná investícia do IS. Sem teda patria mesačné náklady 

na multihosting spoločnosti Hoststar a systém pre riadenie projektov Basecamp. 

Súčasťou nákladov na prevádzku je i pravidelná údržba webovej stránky spoločnosti 

InetStudio. 

Tabuľka 12: Náklady na prevádzku IS (zdroj: vlastné spracovanie) 

Názov 
Hodín na 
mesiac  

Náklady 
na hod. 

Mesačné 
náklady  

Mesačné 
náklady v € 

Údržba webovej stránky 4 5 € 20 € 20 € 

Poplatok za multihosting - - 7,9 € 7,90 € 

Poplatok za Basecamp - - 48 $  36,10 € 

Mesačné náklady na prevádzku IS 
   

64 € 

6.2 Prínosy realizácie Informačnej stratégie 

V tejto kapitole sú popísané prínosy, ktoré firma získa realizáciou daného návrhu 

informačnej stratégie, rozdelené podľa jednotlivých oblastí: 

Webová stránka firmy 

Novo vytvorená internetová prezentácia spoločnosti InetStudio v niekoľkých 

jazykových mutáciách s dôrazom na vzhľad a optimalizáciu pre vyhľadávače sa môže 

stať veľmi zaujímavým propagačným nástrojom firmy v snahe nalákať nových 

zákazníkov.  

Multihosting 

Multihostingové riešenie integruje informácie o všetkých webových stránkach 

vytvorených spoločnosťou a umožňuje správu ich hostingu „pod jednou strechou“. 

Basecamp 

Bezpochyby najväčšie prínosy pre spoločnosť InetStudio má na svedomí systém pre 

správu projektov. Hodnoty, ktoré prináša do podnikania, je možné zhrnúť nasledovne:  

 Efektívne riadenie realizovaných projektov. 
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 Zrýchlenie a zefektívnenie komunikácie vnútri podniku a zlepšenie spolupráce 

členov projektového tímu.  

 Efektívna komunikácia so zákazníkom – lepšia priebežná kontrola realizácie 

zákazky využitím jednoduchej CRM funkcionality zakomponovanej v systéme 

(pridelením zvláštnych práv zákazníkovi spoločnosti mu bude umožnený vstup 

do systému a priama interakcia s vývojovým tímom). 

 Integrované, neustále aktualizované, presnejšie a lepšie dostupné informácie 

súvisiace s realizáciou projektu, ktoré boli až doteraz roztrúsené po niekoľkých 

dokumentoch u každého užívateľa zvlášť. 

 Okamžitý prehľad o stave na projekte a blížiacich sa termínoch. 

 Schopnosť rýchlejšie reagovať na vzniknuté udalosti, priebežné zmeny 

požiadaviek zákazníka či žiadosti o patričné úpravy, s čím ide ruka v ruke nižšia 

chybovosť pri realizácii projektu a schopnosť lepšie uspokojiť potreby 

zákazníka. 

 Efektívne zdieľanie súborov, vrátanie všetkých verzií toho ktorého súboru. 

 Zabezpečenie prístupu jednotlivcov k rôznym častiam systému a príslušným 

dátam administráciou užívateľských práv. 

 Vždy akualizovaná verzia IS bez dodatočných poplatkov či nutných inštalácií. 

Ďalšie prínosy vyplývajuce z realizácie informačnej stratégie podniku: 

Stanovenie pravidiel v rámci nakladania s firemnými dátami  

V rámci informačnej stratégie boli definované role jednotlivých pracovníkov, ich práva, 

kompetencie a povinnosti k novému informačnému systému. 

Úspora nákladov využívaním prenájmu IS 

Tým, že pre realizáciu informačnej stratégie bolo zvolené riešenie formou prenájmu 

aplikácií odpadáva povinnosť zabezpečovania dodatočného hardwarového a 

softwarového vybavenia a vysokých výdavkov na počiatočnú investíciu do 

informačného systému. Náklady na informačný systém sú v tomto prípade rozdelené 

v priebehu času rovnomerne, čo je pre spoločnosť podstatne znesiteľnejšie. 
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Nový priestor pre ďalší rozvoj podniku 

Existuje možnosť rozšíriť webovú stránku firmy do ďalších jazykových mutácií, 

hostovať až 40 domén, riadiť až 50 projektov (pričom v prípade potreby nie je problém 

prejsť na ešte viac rozšírené balíčky daných aplikácií), či efektívne riadiť i väčší počet 

pracovníkov (rozšíriť svoj projektový tím o ďalších zamestnancov, prípadne externých 

spolupracovníkov). 

Odhadovať prínosy z realizácie informačnej stratégie po ich finančnej stránke nie je v 

tejto chvíli príliš reálne. Kvantifikovať ich však určite bude možné v budúcnosti, 

napríklad sledovaním podielu prínosu zo zákaziek získaných prostredníctvom 

internetového marketingu na celkovom prínose nových zákaziek. Ďalej je možné 

sledovať časové uspory súvisiace s riadením a realizáciou projektu, ktoré sú výsledkom 

efektívnejšej spolupráce projektového tímu, a v konečnom dôsledku umožňujú 

realizovať väčší počet zákaziek v rovnakom čase, ktorých finančný prínos sa už dá 

jednoznačne vyčísliť. Snáď najjednoduchšie je však možné definovať finančný prínos 

multihostingu, na ktorý rakúsky poskytovateľ Hoststar umožňuje presmerovať a pod 

ním spravovať až 40 domén a to za 7,90 € mesačne. Pre porovnanie, za hostingové 

riešenie s porovanateľnými parametrami pre jednu jedinú doménu si najobľúbenejší 

poskytovateľ hostingových riešení na Slovensku Websupport účtuje 5,50 € každý 

mesiac. Tieto metriky pre odhad finančne vymedziteľných prínosov súvisiacich so 

zavedením nových prvkov informačného systému spoločnosti by mal priebežne 

sledovať a vyhodnocovať podnikový manažér, pretože skutočné prínosy realizácie 

informačnej stratégie a mieru efektívnosti nového informačného systému môže ukázať 

jedine čas. 
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7 Záver 

Cieľom diplomovej práce bol návrh informačnej stratégie mladej spoločnosti pôsobiacej 

v oblasti webdesignu. Práca mala zároveň ukázať, že strategické riadenie podnikových 

IS/IT má rozhodne zmysel aj pre malú firmu a môže výrazne prispieť k dosahovaniu jej 

cieľov a zvyšovaniu jej konkurencieschopnosti. 

Najskôr bola prevedená analýza súčasného stavu, v rámci ktorej boli zistené výrazné 

nedostatky v oblasti podpory podnikových procesov vhodnými prostriedkami IS/IT. Tie 

zahŕňali najmä slabú podporu riadiacich procesov spoločnosti, neefektívnu spoluprácu a 

komunikáciu pracovníkov v rámci realizácie projektov a nedostatočne vymedzenú 

organizačnú štruktúru podniku. V rámci svojej činnosti využívala spoločnosť veľké 

množstvo podporných nástrojov, pričom udržiavať ich vzájomnú integráciu bolo čoraz 

náročnejšie, vzhľadom k neustále sa navyšujúcemu počtu realizovaných zákaziek. 

Z toho dôvodu sa v samotnom návrhu riešenia stal základným stavebným kameňom 

informačnej stratégie podniku systém pre riadenie projektov, ktorý má odstrániť vyššie 

spomínané nedostatky a zabezpečiť, aby spoločnosť získala väčší prehľad a kontrolu 

nad svojimi procesmi a mohla lepšie riadiť a vykonávať svoju činnosť. Ďalej bola 

spoločnosti navrhnutá aj realizácia vlastnej webovej stránky, ktorá ju bude prezentovať 

na internete a slúžiť na prvotný kontakt so zákazníkom, a zabezpečenie riešenia 

v oblasti webhostingu, ktoré jej umožní spravovať všetky vytvorené webové stránky 

„pod jednou strechou“. Dôležitou súčasťou navrhnutej informačnej stratégie je 

aj stanovenie pravidiel prevádzky budúceho informačného systému a riešenie otázky 

jeho zabezpečenia, s čím úzko súvisí i dôkladné vymedzenie organizačnej štruktúry 

podniku. 

Na základe informačnej stratégie bola teda spoločnosťou InetStudio vytvorená webová 

prezenácia, spĺňajuca všetky potrebné náležitosti a požiadavky definované v časti práce 

zaoberajúcej sa jej návrhom. Realizovaný bol aj výber vhodných nástrojov v oblasti 

správy hostingu a systému pre riadenie projektov, a to formou prenájmu (outsourcingu) 

informačného systému ako služby. Jedná sa o ideálne riešenie, ktoré v postačujúcej 

miere zabezpečí naplnenie cieľov informačnej stratégie, a pritom je pre firmu optimálne 

i z hľadiska nákladov na jeho realizáciu a následnú prevádzku.  
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Náklady na realizáciu navrhnutej informačnej stratégie predstavujú najmä časové 

náklady potrebné na tvorbu webovej stránky spoločnosti a samoškolenie účastníkov na 

prácu so systémom. Finančné náklady sú spojené najmä s prevádzkou informačného 

systému – vzhľadom k zaobstaraniu IS formou prenájmu sú náklady naň rozložené 

rovnomerne v priebehu celej doby jeho používania. Ako je vidieť v samotnej kalkulácii, 

tieto náklady sú skutočne nízke v porovnaní s prínosmi, ktoré realizácia daného riešenia 

do podnikania prinesie. Zavedenie vybraného sytému pre riadenie projektov zlepší 

koordináciu činností podniku a výrazne zvýši produktivitu pracovníkov, keďže odpadne 

nutnosť neustálej integrácie viacerých nástrojov, ktoré doteraz slúžili pre podporu 

projektového riadenia. 

Na záver možno konštatovať, že ciele, ktoré som stanovila na začiatku práce, čiže 

analýza súčasného stavu, návrh informačnej stratégie, výber vhodných riešení pre 

optimálnu podporu podnikových procesov a zhodnotenie navrhovaného riešenia, som 

vo svojej práci dosiahla. 
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