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Anotace  

Hlavním tématem diplomové práce je problematika informačního systému a jeho 

vliv na celkovou efektivitu a produktivitu práce v konkrétní společnosti. Hlavním 

cílem práce je navrhnout taková opatření, která povedou ke zvýšení celkové 

efektivity. Práce je rozdělena do tří částí. Teoretická část obsahuje nejdůleţitější 

části oblasti informačních systémů v závislosti na obsahu. Analytická část slouţí 

k odhalení skutečných problémů, které jsou posléze řešeny konkrétními návrhy.  
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the analytic part and in the practical part are the recommendations on 
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Úvod  

 

Dá se říci, ţe drtivá většina podniku, ke své práci vyuţívá informační systém. 

Samozřejmě se liší co do velikosti, funkčnosti, přínosu pro tu či onu konkrétní 

společnost a podobně. Vyjmeme-li z této skupiny malé ţivnostníky a řemeslníky, kteří 

sepisují své účetnictví a záznamy do školního sešitu, zůstávají nám prosperující firmy, 

které poskytují pracovní uplatnění dalším lidem.  

Přínos informačního systému by se dal, s jistou mírou nadsázky, vyjádřit pomocí přímé 

úměrnosti. S rostoucí velikostí dané firmy, většinou roste i přínos správně vybraného 

informačního systému. Ve chvíli, kdy firma zaměstnává dva pracovníky (uvaţujme zde 

technicko-hospodářské uplatnění), přínos nového informačního systému v řádech deseti 

tisíců korun, je jistě měřitelný, ale tato samotná myšlenka je zhola zbytečná. Takovéto 

firmě stačí jednoduchý a hlavně levný software, který vyřeší problém s evidencí faktur 

došlých a vydaných, případně zjednoduší skladovou evidenci, přehled výdajů, nákladů, 

příjmů atd.  

Jakmile ovšem uvaţujeme podnik velký (zde není myšleno svou kapacitou, ale 

především sloţitostí procesů, které v něm probíhají), je zapotřebí také uvaţovat a 

vybírat jinak. Pokud se jedná například o firmu výrobního charakteru, ve které pracuje 

několik desítek, či stovek lidí, je investice do komplexního informačního systému jistě 

na místě.  

Na těchto jednoduchých příkladech demonstruji, ţe přístup k výběru informačního 

systému je velmi specifická záleţitost. Podobně jako si vybíráme například osobní 

automobil, u kterého zvaţujeme mnoho kritérií (barva, cena, vlastnosti, záruka, servis, 

atd.), podniky si vybírají informační systém. Opět zde hraje roli mnoho kritérií, přičemţ 

jejich váha se liší v závislosti na poţadavcích a moţnostech kaţdého podniku.  

Je proto na místě věnovat tématu informačních systémů celou diplomovou práci. Tato je 

rozdělena na tři standardní části. V teoretickém oddílu jsou vybrány, z mého pohledu, 

důleţité prvky a dílčí komponenty informačních systémů a je zde IS samozřejmě popsán 

také jako celek. Oblasti a obory, kterým je v teoretické části věnována větší pozornost, 
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jsou vybrány záměrně a věnuji se jim i v dalších částech své diplomové práce. 

Teoretická část má za úkol seznámit čtenáře pojetím a vymezením problematiky 

informačních systémů a uvést ho do tématu, aby lépe pochopil navrhované postupy. 

V následující části je společnost, ve které je diplomová práce psaná, detailně 

analyzovaná pomocí několika metod, které jsou níţe popsány. Výsledky analýzy jsou 

postupně popisovány a názorně definovány pomocí tabulek, obrázků či textu. Firma, 

která mi poskytla tyto interní informace, si nepřála zveřejnit své obchodní jméno, proto 

je na stránkách této práce popisována jako společnost. Poslední část je část návrhová, ve 

které na základě výsledků analýzy navrhuji určitá opatření, která povedou ke splnění 

hlavních cílů práce. Zvýšení efektivity práce, úspora a přerozdělení nákladů a výnosů 

atd.   

Jelikoţ je práce psaná na půdě ekonomické fakulty, je zapotřebí navrhované skutečnosti 

adekvátně ekonomicky a finančně ohodnotit. I této problematice je v diplomové práci 

věnována podstatná část.  
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1. CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Kaţdá efektivní činnost by měla vést k určitému cíli. Diplomová práce se jistě dá za 

efektivní činnost povaţovat, a proto je zapotřebí srozumitelně formulovat její cíle a 

metody, které budou vyuţívány k tomu, aby bylo těchto cílů dosaţeno. Hlavním cílem 

mé diplomové práce je tedy zvýšit efektivitu informačního systému firmy tak, aby 

přinášel co největší přidanou hodnotu. Tento cíl se dá povaţovat za hlavní, kvůli 

kterému práce vznikla, a je doplněn o cíle dílčí a podpůrné. Za ty povaţuji zjednodušení 

toku informací ve zvoleném podniku, částečná elektronizace administrativy, či nastolení 

současných trendů v oblasti informačních systémů. Všechny návrhy budou upravovány 

tak, aby vyhovovaly prostředí analyzované společnosti, a povedou k celkovému zvýšení 

efektivity práce a úspoře provozních nákladů 

Diplomová práce jako celek se poté dá brát jako určitá forma strategie, která poskytuje 

přehled a informace o tom, jak se k nastaveným cílům dostat. Je zapotřebí navrhnout 

taková opatření a činnosti, při kterých bude dosaţeno kýţených výsledků. Abychom 

mohli něco zlepšovat a navrhovat opatření, potřebujeme znát jádro problému či 

nedostatku. Proto je v práci pouţita analýza, která tyto nedostatky odhaluje. V ní je 

pouţito několik standardních metod, které pomáhají určit celkový pohled na 

analyzovanou společnost, jako SWOT analýza, či Porterův model pěti konkurenčních 

sil. Z hlediska informačního systému je pouţita metoda pozorování a zjišťování 

skutečností od zainteresovaných a zodpovědných osob, doplněná, na VUT velmi často 

pouţívanou, analýzou HOS 8. Na základě vyuţití zmiňovaných metod byly zjištěny 

výsledky, které slouţí jako základ navrhovaných opatření.  
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE  

Jelikoţ je celá diplomová práce věnována jednomu tématu, které je navíc obecně velice 

obsáhlé, je zapotřebí jej nejdříve teoreticky představit. První teoretický oddíl tedy 

postupně popisuje informační systémy jako celek, rozebírá jeho jednotlivé komponenty 

a je zaměřen na hlavní témata, k nimţ je celá práce nasměrována.  

2.1. Pojem informační systém  

 

Jak jiţ bylo výše naznačeno, informační systém je pojem velmi obsáhlý a pro ty, jak 

známo, neexistují obecné definice. Dá se na něj pohlíţet jako na sloţitou soustavu 

činností, lidí, dokumentů, informací, znalostí atd. a to nejen v podniku.  

„Systém umoţňující komunikaci a zpracování informací tj. informační systém (IS) je 

definován jako soubor lidí, technických prostředků a metod, zabezpečujících sběr, přenos, 

uchování a zpracování dat za účelem tvorby a prezentace informací pro potřeby uţivatelů 

činných v systémech řízení“. (14)  

2.1.1. Prvky informačního systému  

 

Na informační systém můţeme pohlíţet jako na celek, dá se ovšem i chápat jako 

mnoţina prvků, které mezi sebou mají určité vazby a charakteristické chování. Na 

následujícím obrázku jsou tyto prvky znázorněny:  

 

Obrázek 1 - Prvky informačního systému, (5) 
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Často dochází k záměně pojmu Informační technologie a Informační systémy. První 

pojem zahrnuje pouze oblast hardware a software, kdeţto informační systém kaţdého 

podniku je mnohem sloţitější a zajisté obsahuje minimálně ty prvky, které jsou 

znázorněny na předchozím obrázku. (5) 

2.1.2. Subsystémy informačního systému  

 

Lidé  

 Autoři – tvůrci informací  

 Klienti – uţivatelé informací  

 Zpracovatelé, správci, zprostředkovatelé informací  

Informace  

 informace jako ekonomický zdroj - informační systém jako jeden z pomocných 

subsystémů organizace (instituce, firmy), zaměřený na podporu její činnosti  

provozovatel: kaţdá obchodní i neobchodní organizace  

 informace jako komodita (zboží) – informační systém jako „produkční“ systém 

organizace (instituce, firmy), jejímţ základním produktem či sluţbou jsou 

informace (v tom případě i tato organizace musí mít vlastní informační systém 

zaměřený na podporu vlastního řízení) 

 

Prostředky umožňující práci s informacemi  

 jazyky  

 informační a komunikační technologie (hardware - počítače a periférie, síťové 

prvky, software)  

 pracovní postupy, techniky a metody  

 materiální zabezpečení (budovy…)   

(7) 
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2.2. Informační strategie  

 

Informační strategie má za cíl vypracovat záměr dalšího vývoje a nakládání 

s informačním systémem a informačních a komunikačních technologií v dané firmě. 

Informace je v dnešním světě chápána jako významný prostředek tvorby přidané 

hodnoty, chybí zde však soulad mezi informačními technologiemi a podnikáním.  

Udrţovat průběţně detailní přehled o novinkách a specifikách současných informačních 

systémů je pro vedení firem v podstatě nemoţné. Avšak je moţné zajistit účast 

externího odborníka. Naopak komplexnost informační strategie ve vztahu k procesům 

probíhajícím uvnitř vlastní firmy je zcela závislá na schopnostech vrcholového vedení 

vnímat firmu či instituci jako provázaný celek a přistupovat k tvorbě informační 

strategie systémově.  

Jasná formulace informační strategie, její vydání dokumentem a schválení je rovněţ 

záleţitost vrcholového vedení firmy. Vzhledem k dynamičnosti reálného světa, 

tvořícího okolí firem, by pak měla být informační strategie vyhodnocována (nejlépe 

v pravidelných intervalech) a přizpůsobována aktuálním poţadavkům.  

2.2.1. Specifikace obsahu informační strategie  

 

Kaţdá strategie by měla mít svůj jasný obsah, následuje výčet součástí, které by měla 

mít strategie informační:  

 určení vazem mezi globální podnikatelskou strategií a informační strategií  

 analýza dosavadního vývoje IS a informačních a komunikačních technologií ve 

firmě či instituci  

 analýzu a prognózu obecného vývoje IS a informačních technologií:  

- klíčové informace pro hodnocení stavu trhu  

- informace pro hodnocení konkurenceschopnosti firmy na trhu  

- klíčové informace pro sledování trendů vývoje trhu  

- klíčové informace pro vyhodnocení okamţitého vnitřního stavu firmy a 

dosavadního průběhu výrobních a ostatních procesů  

 plán rozvoje informačního systému v dlouhodobém i střednědobém měřítku  



16 

 

 objem finančních prostředků a dalších zdrojů, které firma vyčleňuje na zajišťování 

informační strategie  

 přehled standardů, které chce firma uplatňovat při budování IS  

 návrh organizačních změn a měřítek dosaţení plánovaných cílů  

 návrh kvalifikačních a rekvalifikačních programů  

 zásady pro vyhodnocování účinnosti informační strategie a účinnosti IS a 

informačních a komunikačních technologií  

Informační strategie jako taková musí také korespondovat s celkovou strategií podniku. 

Jako kaţdá dílčí a podpůrná strategie. Informační strategie také slouţí ke sledování 

samostatného informačního systému a k jeho, v určitém horizontu, nutným inovacím. 

Této problematice se věnuje následující oddíl. (15) 

 

2.3. Zavádění informačních systému do podniků  

Změny v oblasti podnikových IS probíhají vţdy formou projektů, ať se jedná o 

vytvoření nového IS, jeho implementaci, úpravu či upgrade, resp. projekt systémové 

integrace více aplikací atd. (viz. dále). Otázkou je, nakolik jsou projekty IS odlišné od 

ostatních, s jejichţ pomocí se v podniku realizují jiné rozsáhlejší investice typu nové 

výrobní linky, generální opravy důleţitého zařízení či vývoje nového produktu. To 

znamená, do jaké míry je na ně moţné aplikovat tradiční postupy projektového řízení 

včetně například stanovení efektivnosti jejich přínosů.  

Projekty IS jsou specifické tím, ţe jejich součást tvoří i software, nastavení jeho 

parametrů a naplnění daty. Neméně důleţité je i správné vyuţívání zaloţené na 

drobném proškolení uţivatelů, jehoţ součástí by měla být i změna přístupu a pravidel 

jejich chování. Při implementaci IS do podniku se jedná o zásah do celé podnikové 

kultury a způsobu komunikace, který se projevuje ve změně celé řady podnikových 

procesů.  

Pro projekty podnikových IS je typické:  

 zasahují do celé organizace podniku  

 zasahují do strategie podniku či celých aliancí 
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 přinášejí do podniku výrazný inovační potenciál s velmi krátkými inovačními cykly 

změn 

 formují nové výrobky a sluţby, nové kanály pro řízení vztahu se zákazníky či 

dodavateli  

 a velmi často probíhá současně s dalšími projekty v podniku, například s certifikací 

ISO 9000, inovací výrobních technologií, mapováním a zlepšováním podnikových 

procesů apod.  

 

2.3.1. Hlavní rizika projektu IS  

Rizika a problémy  

 opoţďování a překračování plánovaných termínů  

 časté překračování plánovaných nákladů  

 sladění priorit s dalšími činnostmi a projekty v podniku  

 potřebné zdroje nejsou k dispozici v době, kdy jsou vyţadovány v projektu  

 

Jak jiţ bylo řečeno, projekty IS jsou ve své podstatě stejné jako jakékoli jiné projekty ve 

firmě či instituci, balancují tedy mezi stejnými třemi základními hledisky – termíny, 

náklady a kvalitou.  

Je třeba si uvědomit, ţe o úspěšnosti projektu IS rozhoduje nejen kvalita vlastního 

produktu a jeho dodavatele tj. zejména schopnosti jeho konzultantů, ale důleţité jsou 

rovněţ podmínky vytvořené na straně uţivatele v podniku. Jedná se o podporu na všech 

úrovních řízení od podnikového managementu přes projektovou skupinu, která má na 

starosti vlastní zavedení, aţ po jednotlivé uţivatele.  

2.3.2. Předpoklady úspěchu  

Na straně uţivatele je pro úspěšné zvládnutí projektu IS v podniku velmi důleţité mít:  

 dostatečné speciální znalosti, tzn., ţe uţivatel musí umět 

 dostatek času pro splnění náročných povinností spojených s projektem (vedle 

kaţdodenních vlastních povinností), tzn., ţe uţivatel můţe 

 schopnost a ochotu změnit myšlení a způsoby práce, tzn., ţe uţivatel musí chtít 

projektem změnu realizovat 
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Na straně řízení informatiky jde zejména o:  

 schopnost komplexního a vizionářského pohledu na postavení roli IT v podniku  

 schopnost vytvářet a následně v podniku prosazovat závěry a doporučení 

informační strategie schválené vedením firmy  

 schopnost komunikovat s koncovými uţivateli, manaţery i dodavateli IT produktů a 

sluţeb  

 

Na straně managementu je v neposlední řadě nezbytná:  

 dostatečná podpora realizovaných změn  

 schopnost reálných odhadů nároků na změnu a očekávatelných efektů (a to nejen co 

do obsahu, ale i času)  

 

Přestoţe se podniky v mnohém poučily, úspěšnost IS projektů je stále nízká a záleţí 

nejen na mnoha technických a organizačních faktorech, ale trvale, a snad i 

nejvýznamněji na sociálně-psychologických stránkách, tj. jak se na projektu podílejí 

vlastní zaměstnanci v podniku společně s pracovníky – konzultanty dodávající firmy. 

Podnikový IS nelze zavést bez kvalitní spolupráce obou stran. Navíc mnohé projekty, 

jako například implementace ERP řešení a jeho následné vyuţívání, představují pro obě 

strany dlouhodobé partnerství. I to je důvodem, proč by měla být projektům IS/IT 

v jednotlivých etapách všemi zainteresovanými věnována dostatečná pozornost. (1) 

2.4. Podnikové informační systémy (ERP)  

Informační systém kategorie ERP je účinný nástroj, který je schopen pokrýt plánování a 

řízení hlavních interních podnikových procesů (zdrojů a jejich transformace na 

výstupy), a to na všech úrovních řízení, od operativní aţ po strategickou. Představují 

většinou jádro aplikační části IS a pokrývají mnoho jejich funkcí a klíčových procesů. 

Klíčovými interními procesy je míněná výroba, (vnitřní) logistika, personalistika a 

ekonomie.  

Hlavní myšlenkou těchto systémů je integrovat dílčí podnikové funkce na úrovni celého 

podniku, tedy integrovat různé v podniku uţívané aplikace pokrývající informační 
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potřeby jednotlivých odborů a oddělení do jediné aplikace pracující nad společnou 

datovou základnou, a sníţit tak riziko nekonzistence, neefektivnosti zpracování a vzniku 

moţných chyb v podnikových datech.  

Data jsou do ERP aplikace vkládána pouze jednou a kaţdý jejich uţivatel má přístup 

pouze k datům, se kterými potřebuje a smí pracovat.  

Mezi nejdůleţitější vlastnosti ERP systému patří:  

 automatizace a integrace podnikových procesů 

 sdílení dat, postupů a jejich standardizace v celém podniku  

 tvorba a zpřístupnění informací v celém podniku  

 schopnost zpracovávat historická data 

 komplexní přístup k řešení ERP 

 

ERP systémy se z hlediska nutnosti integrace dalších podnikových procesů rozvinuly do 

podoby, která se označuje jako ERP II (ERP druhé generace). Podniková praxe 

vyţaduje lepší propojení interních procesů s externími, jejichţ efektivní řízení nemá 

management zcela pod kontrolou (například řízení vztahů se zákazníky, řízení 

dodavatelského řetězce), a procesy pro podporu rozhodování (OLAP reporting, aplikace 

pro získávání, transformaci, čištění, nahrávání a analýzu dat). [13] 
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2.4.1. Architektura ERP  

 

Obrázek 2 - Příklad architektury ERP (15) 
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2.4.2. Příklad etap projektu zavedení ERP 

 

Obrázek 3 - Hlavní činnosti při výběru a implementaci na příkladu ERP (1) 

2.5. Inovace IS  

Následuje přehledný výčet několika základních alternativ výstavby informačního 

systému. V tabulkách jsou uvedeny jak klady, tak zápory jednotlivých způsobů, které 

daná forma přináší.  

Zmíněny jsou tři moţnosti, které se při zavádění nového informačního systému, nebo 

při jeho aktualizaci, inovaci atd., standardně pouţívají. Podobné moţnosti máme nejen u 

problematiky informačního systému, ale ve své podstatě při kaţdé větší změně, kterou 

v podniku plánujeme uskutečnit.  

 

 

 

 

 



22 

 

2.5.1. Vlastní vývoj  

KLADY ZÁPORY 

 IS šitý na míru potřebám firmy  

 moţnost růstu IS podle potřeb firmy  

 detailní znalost provozovaného IS/ICT 

je přímo ve firmě  

 konkurence nezná silné a slabé stránky 

IS 

 dodavatel neodhalí strategii firmy  

 snadná reakce na potřeby a změny  

 vysoké náklady  

 časová náročnost  

 obvykle niţší kvalita IS, zapříčiněná 

ne vţdy špičkovou kvalitou interních 

řešitelů  

 značné riziko nekonzistence systému 

při fluktuaci řešitelů  

 kooperativní náročnost (nevybudování 

vztahů se subdodavateli)  

Tabulka 1 - Klady a zápory vývoje vlastního firemního informačního systému (15) 

Hlavním argumentem proti samostatnému vývoji IS je velká časová a finanční 

náročnost řešení. Jelikoţ samy specializované vývojové firmy investují do vývoje 

nabízených řešení desítky milionů dolarů ročně. (15) 

2.5.2. Vývoj externí firmou  

KLADY ZÁPORY 

 IS šitý na míru potřebám firmy  

 konkurence nezná silné a slabé stránky  

 IS/ICT firmy  

 optimálně vyţity znalosti interních a 

externích specialistů  

 vysoká náklady (obvykle ještě vyšší 

neţ při vlastním vývoji IS)  

 časová náročnost (obvykle kratší neţ 

v první alternativě)  

 riziko přenosu vnitřních informací 

mimo firmu  

Tabulka 2 – Klady a zápory vývoje firemního informačního systému softwarovou firmou (15) 
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2.5.3. Outsourcing provozu komplexního IS/ICT 

 

KLADY ZÁPORY 

 moţnost soustředění se na hlavní 

předmět činnosti (vyuţití firemních 

aktiv v oblastech jejich největšího 

zhodnocení) 

 firma se nemusí zabývat 

technologickými aspekty, kterými 

bude dosaţeno poţadovaného 

cílového stavu  

 moţnost vyřešení finančního 

zabezpečení vývoje, provozu a údrţby 

IS/ICT 

 moţnost změny odebíraného rozsahu 

sluţeb podle potřeb  

 dlouhodobost a nevratnost důsledků 

tohoto rozhodnutí  

 úplná závislost na outsourcingovém 

partnerovi  

 riziko přenosu vnitřních informací 

mimo firmu (větší neţ při nákupu od 

generálního dodavatele)  

 vysoká náklady (většinou jsou 

outsourcovány nestandardní aplikace)  

Tabulka 3 - Klady a zápory outsourcingu provozu komplexního IS/ICT (15) 

2.5.4. ASP – Outsourcing provozu aplikací (přístup přes internet)  

KLADY ZÁPORY 

 ASP hostují aplikaci ve svém datovém 

centru a přístup umoţňují klientům 

většinou přes internet  

 aplikaci si můţe předplatit a pouţívat 

mnoho zákazníků najednou  

 správu údrţbu aplikace provádí 

poskytovatel  

 zákazník vyuţívá aplikaci na svém 

zařízení (PC) obvykle přes internetový 

prohlíţeč 

 + výhody outsourcingu  

 problematika výkonu aplikací  

 ztráta kontroly nad IT  

 problematika niţší bezpečnosti  

 moţné problémy s integrací aplikací  

Tabulka 4 - Klady a zápory ASP outsourcingu provozu aplikací (15) 
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2.5.5. Vyhodnocení  

Současná domácí i zahraniční praxe ukazuje, ţe cesta vývoje vlastního jedinečného 

informačního systému dané firmy či instituce je většinou ekonomicky nevýhodná a 

téměř nerealizovatelná. Tým zajišťující tvorbu informačního systému musí totiţ 

disponovat značným spektrem specialistů, kteří jsou v reálném čase stále doškolovány, 

jelikoţ informační technologie a s nimi spjatý informační systém se neustále vyvíjí. Je 

proto ekonomicky neúnosné, aby takový tým pracoval pouze pro potřeby jedné firmy. 

Budeme-li uvaţovat, ţe taková firma svou velikostí spadá do kategorie malé či střední, 

je ona myšlenka ještě méně reálná.  

Pro svou vysokou funkčnost, nízkou cenu, vysokou integrovanost a otevřenost 

v poţadavcích kladených na informační systém firmami a institucemi se stále více 

začíná vyuţívat varianta nákupu standardního IS od externích dodavatelských 

softwarových firem a následného přizpůsobení tohoto standardu specifickým potřebám 

dané firmy nebo vyuţití outsourcingu.  

Nabídka řešení informačních systémů a informačních a komunikačních technologií na 

dnešním trhu však představuje široký a poměrně nepřehledný výběr produktů, 

dodavatelských firem a jejich sluţeb ve všech oblastech aplikace počítačů. Firmy a 

instituce budující své informační systémy tak mají obtíţný úkol: vybrat nejvhodnější 

technologie, jejich dodavatele a subdodavatele a vybudovat s nimi efektivní spolupráci. 

(15) 

2.5.6. Odhad nákladů a tvorba matice přínosů  

Otázkou zůstávají také vynaloţené náklady, tedy efektivita konečného zjištění, ţe 

aktualizaci IS za jistých hypotetických podmínek dosáhneme očekávaného efektu. 

V rámci posuzování očekávaných přínosů by měl být tedy proveden také hrubý odhad 

očekávaných nákladů. Přesná specifikace nákladů by později měla být součástí 

kvalitního nabídkového dokumentu, posuzovaného při výběru dodavatele IS/ICT.  

Předběţný odhad nákladů by měl zhruba obsahovat vyčíslení nákladů, čerpání nákladů 

v čase (nákladová křivka) a textoví popis rizik. Poté by měl pokračovat průběţným 

sledováním harmonogramu prací a nákladů.  
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Do nákladů na informační systém a informační a komunikační technologie 

započítáváme:  

 náklady na nákup a instalaci technických prostředků (náklady na hardware, 

software, instalace, vývojové nástroje)  

 náklady na řešení projektu (náklady na vývojové pracovníky, specialisty, řídící 

pracovníky, ostatní)  

 náklady u uţivatele (náklady na vlastní personál)  

 náklady provozu a údrţby (náklady na obstarání hardware a software, prostřední, 

spotřební materiál, platy personálu, rozpočet údrţby systému)  

 

2.5.7. Využití měření při sledování přínosů  

O dost obtíţnější neţ odhad nákladů je vyčíslení přínosů, kterých bylo po zavedení 

informačního systému a informačních a komunikačních technologií dosaţeno. Celou 

situaci komplikuje hlavně dynamický rozvoj v této oblasti. Je sloţité odhadnout, jaké 

přínosy mohou z vloţených investic vzejít. Některé firmy provádějí v různých formách 

postimplementační posouzení IS/ICT projektů, minimum z nich však dokáţu určit, jaké 

přínosy budou z realizovaného informačního systému plynout nadále. Při sledování 

přínosů lze pouţít měření ukazatelů, například těch, které jsou obsaţené v normě ISO 

9126-2 a dotýkají se:  

 měření kvality softwarových produktů  

 měření spokojenosti zákazníka  

 sledování harmonogramu prací a nákladů  

 měření defektů (nedostatků, vad atd.)  

2.5.8. Neformalizovaný přístup k hodnocení možných přístupů  

K hodnocení moţných přínosů z investic do informačního systému a informačních a 

komunikačních technologií lze však pouţít specifickou méně reální „metodu řízení 

přínosů“. 
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Přínosy z inovací IS/ICT můţeme v zásadě dělit n 

 Přímé přínosy:  

 sníţení stavu vázaného kapitálu (rozpracovanost, zásoby)  

 efektivnější vyuţití zdrojů (fázování výroby)  

 úspora pracovních sil, resp. pracnosti  

 úspora materiálových a reţijních nákladů  

 zkrácení průběţných dodacích lhůt 

 zvýšení výroby, resp. obratu  

 zvýšení objemu zisku, resp. prodejů (pruţnější reakce na poţadavky trhu) 

 zrychlení platebního styku a úspora finančních nákladů  

 

 Nepřímé přínosy (ty, které nelze finančně kvantifikovat)  

 vytvoření pevných vazem obchodním partnerům  

 zvýšení podpory cílů organizace  

 zvýšení konkurenceschopnosti organizace  

 zvýšení informovanosti (kvalifikovanosti) řídících pracovníků  

 získání strategického náskoku v ovládnutí ICT  

 získání know-how 

 redukce rizika výpadku informačního systému  

 image společnosti a zvýšení institucionální kultury  

 (15) 

 

2.6. Správa dokumentů v informačním systému  

Oblast správy dokumentů v informačním systému podniku je pro mne osobně velmi 

zajímavá, a to především její nynější a budoucí vývoj. Tato oblast se postupně ale jistě 

elektronizuje a vidím proto jako důleţité, věnovat se jí v samostatné kapitole. Bude také 

hodně zmiňována v analytické potaţmo návrhové části této diplomové práce.  

2.6.1. Správa dokumentů a jejich podpora v ICT 

V souvislosti s rozvojem IS/ICT a jejich aplikacemi v celospolečenském ţivotě 

získávají zcela nový charakter také administrativní činnost. Rozvoj informačních a 
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komunikačních technologií vede společnost ke zpracování elektronických dokumentů 

ve stále větší míře. Jedním z charakteristických rysů současnosti je nárůst přenosů 

informací, coţ znamená lepší moţnosti sdílení informací a umoţnění všeobecného 

přístupu k veřejným informacím.  

Automatizace přináší přehlednost, dostupnost, sdělitelnost, aktuálnost, flexibilitu, 

zvýšení informovanosti a další výhody s cílem spokojenosti zákazníka či občana. Pro 

mnoho firem a organizací je dostupnost a rychlý pohyb informací rozhodující. (15) 

 

 

Obrázek 4 - Základní komponenty DMS (4) 

2.6.2. Komponenty  

 Digitalizace dokumentů – skenování dokumentů, převod papírových dokumentů 

do elektronické podoby (přístup dle obsahu: text, grafika, A/V, fotografie, výkresy, 

mapy, aj.; kvality: původní/cílová; mnoţství; automatizace: nutnost lidské obsluhy)  

 Pořizování dat – vytěţení informačního obsahu dokumentů – OCR 
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 Správa dokumentů – evidence a správa elektronických a papírových dokumentů, 

archivace fyzických předloh – evidence, označení, čárový kód apod., strukturované 

ukládání dokumentů (indexace a kategorizace), vyhledávání a porovnávání (fulltext, 

booleovské operátory, označení zdroje dat, respektování oprávnění), bezpečnost 

(řízení přístupu, role, e. podpis), zamykání dokumentu (check-out/check-in), 

verzování a schvalování, protokol změn a automatické shrnutí.  

 Správa záznamů – záznamy jsou platné, nesmí se měnit, skartační a archivační řád 

(integrita a autenticita), zákonné poţadavky, soudní spory (řízená dokumentace, 

smlouvy, technická dokumentace, majetek, finanční doklady, provozní doklad, 

výstupy z IS, schvalování, změnová řízení, záznamy elektronické pošty, nahrávky 

hovorů call-centra, …) 

 Správa multimediálních aktiv – marketing, publikace, A/V zdrojů, školení.  

 Spolupráce pracovních skupin – sdílení mezi určenými uţivateli, podporuje 

rozhodovací procesy (rozšíření workflow – instant messaging, nástěnky, kalendáře, 

hodnocení obsahu, poznámky, on-line konference, tematická diskusní fóra, 

projekty, průzkumy a hlasování)  

 Elektronická archivace – velkokapacitní úloţiště pro ukládání a zpřístupnění 

(zálohování, migrace)  

 Řízené zpracování dokumentů – strukturovaný oběh elektronických dokumentů a 

jejich zpracování v podnikovém procesu, nástroje pro grafické definování 

procesorů, přidělování rolí a úkolů uţivatelům, dělení do skupin, odkazy na externí 

obsah, správa zdrojů pro řízení obchodních procesů, integrace s operačními systémy 

i aplikacemi.  

 Správa obsahu dokumentů – efektivní řízení ţivotního cyklu obsahu dokumentů 

zahrnující např. funkce pro termínování publikování, schvalovací procesy, 

verzování, expirace (doba platnosti, zobrazování), správa vícejazyčných verzí, 

podpora autorských nástrojů (např. MS Office), varianty importy (např. e-mail), 

informace o stavu (okamţitě aktualizována).  

 Zpřístupnění a publikování obsahu – formátování a generování dokumentů 

s vyţitím šablon, tisk z aplikací převodem do el. podoby (img, pdf, …) on-line 

přístup (nativní/web/klient, integrace do portálu / ERP / GroupWare apod.), 
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publikace přes více kanálů, podpora mnoha v/v formátů, oddělení obsahu a vzhledu, 

systémově a uţivatelsky řízená personalizace.  

(4) 

 

2.6.3. Úrovně automatizace  

V současné době lze v praxi vysledovat tři úrovně automatizace administrativních 

činností:  

- oddělené firemní úlohy: pro racionalizaci administrativní činnosti jsou uţívány 

základní kancelářské aplikace (tabulkové procesory, textové editory, prezentační 

programy, databázové programy, email). Úlohy jsou oddělené, data si uţivatelé 

předávají prostřednictvím vnějších paměťových médií, případně sdílených adresářů 

v počítačové síti. Pro tuto úroveň je typické vícenásobné uloţení dat a problémy se 

zajištěním aktuálnosti a dostupnosti dat v okamţiku jejich potřeby.  

- propojení firemních úloh: cílem je datové propojení firemních aplikací. Uţivatelé 

spolupracují v týmech, výslednou jsou prezentovány v elektronické podobě v rámci 

podnikových informačních systémů. Dokumenty jsou ukládány a spravovány 

jednotným systémem pro správu dokumentů, pracuje se s elektronickými 

dokumenty získanými skenováním, s elektronickými formuláři nebo emaily. 

Vzájemná počítačová komunikace je podpořena aplikacemi nazývanými 

groupware.  

- Celková integrace firemních úloh: propojení administrativního systému 

s podnikovými aplikacemi. Integrace na úrovni firemních procesů. Automatizují se 

procesy, které jsou s informacemi a dokumenty přímo spojeny. Pro automatizaci 

firemních procesů a řízení oběhu dokumentů jsou zaváděny aplikace nazývané 

workflow systémy. K tomu, abychom zvládali obrovské mnoţství nejrůznějších 

informací a dokumentů, pomáhají soubory nástrojů a technologií, které slouţí 

k tvorbě, ukládání, zpracování, sdílení, distribuci a publikování informací bez 

ohledu na jejich formát, obecně nazývané „Systémy pro spárvu dokumentů“ 

(Content Management Systems – CMS)  
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2.6.4. Worklfow  

Výše v textu bylo zmíněno toto slovo v souvislosti s automatizováním podnikových 

procesů a je tedy zapotřebí tento pojem objasnit a vysvětlit. Worklfow je automatizací 

celého celého podnikového procesu, během kterého jsou dokumenty, informace či úkoly 

předávány od jednoho účastníka procesu ke druhému podle sady procedurálních 

pravidel, případně automatizací části tohoto procesu. Proces je přitom definován jako 

mnoţina jedné nebo více propojených činností, společně přispívajících k dosaţení 

podnikového cíle.  

Workflow systém je tedy nástroj, umoţňující automatizovat firemní, zejména obchodní 

procesy (např. platby faktur, schvalování hypoték, vyčíslení růstu nákladů firmy, vývoj 

plánu obratu) a procesy řízení.  

Při uţívání workflow systému jsme jako podnik schopni kdykoliv dohledat, v jaké fázi 

zpracování se dokument nachází, kdo jej vytvořil, kdo jej revidoval a kdo jej schválil, 

coţ zajišťuje kontrolu nad dokumenty.  

2.6.5. Bezpečnost  

 

V rámci systému pro správu dokumentů jsou definovány dva základní principy ochrany 

dokumentů. Zabezpečení na základě definování oprávnění pro určité uţivatelské role a 

definování oprávnění pro určité dokumenty.  

V případě oprávnění pro role administrátor přiřadí jednotlivým uţivatelům nebo 

skupinám uţivatelů jejich roli (např. tvůrce). Tento uţivatel pak můţe vyuţívat pouze 

funkce této role (např. tvůrce můţe dokument vytvořit a zpracovat, ale nemůţe jej jiţ 

revidovat).  

Oprávnění pro dokumenty znamená definování přístupových práv pro daný archiv či 

dokument pro jednotlivé uţivatele nebo skupiny uţivatelů. Většina dnešních CMS 

umoţňuje obě bezpečnostní strategie kombinovat.  

Trh se systémy pro správu dokumentů je široký. Při výběru je třeba vycházet z celkové 

informační strategie firmy, specifikovat cíle, kterých se má zavedením CMS dosáhnout, 

abychom peníze neinvestovali neefektivně. Řízení a kontrola, kterou má CMS přinést, 

transformuje soubor neorganizovaných dokumentů v dostupný informační majetek.  
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2.6.6. Přínosy worklflow 

- přispívá ke změně podnikových procesů, zlepšuje organizaci a kvalitu práce  

- zavedení standardních postupů zvyšuje efektivitu práce  

- pracovní postupy jsou uchovány v systému, ne v hlavách odcházejících pracovníků  

- vyřizování případů se značně urychlí  

- v kaţdém okamţiku je zjistitelný stav konkrétního případu  

- veškeré verze jsou autorizovány a jednotlivé verze uchovávány (15) 

 LISTINNÉ 

DOKUMENTY  

ELEKTRONICKÉ 

DOKUMENTY  

Náklady na pořízení  Nízké  Vysoké  

Moţnost ztráty  Vysoká  Minimalizována  

Neproduktivní náklady 

(vyhledávání, manipulace) 

Vysoké  Minimalizovány  

Dostupnost dokumentu 

v daném okamţiku  

Jediný pracovník  Kdokoli, kdo má oprávnění  

Ověřitelnost platnosti 

dokumentu  

Neověřitelné (vedle 

originálu existují 

neevidované kopie)  

Ověřitelné (jediný výskyt)  

Náklady na archivaci  Vysoké (speciální skříně, 

místnosti, klimatizace, 

pracovníci archivu)  

Minimální (paměťová média)  

Tabulka 5 - Porovnání zpracování listinných a digitálních dokumentů (15) 

 

2.6.7. Klíčové přínosy elektronické správy dokumentů   

 Snížení nákladů – integrace do IT infrastruktury organizace díky obvyklé 

integraci na standardizovaná řešení vyuţívající známé formáty  

 Zlepšení efektivity – řešení prokazatelně zlepšuje vnitro-organizační 

komunikaci a umozňuje pracovníkům získávat rychleji relevantní informace a 

tím podporuje jejich efektivitu  
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 Zjednodušení a zrychlení organizačních procesů – součástí řešení je 

optimalizace interních procesů včetně zajištění vyšší bezpečnosti práce 

s informacemi. Součástí řešení je plnohodnotná integrace s klíčovými 

aplikacemi pouţívanými v organizaci. Jednoduchý přístup k dokumentům a 

záznamům v centrálním úloţišti zajišťuje rychlost a kvalitu spolu s menším 

rizikem lidské chyby.  

 Podpora souladu s legislativou – řešení pomáhá dosáhnout plného souladu 

s poţadavky legislativy a tím minimalizovat riziko správních řízení nebo 

soudních sporů a chránit spravovaná data v souladu s národní legislativou a 

regulacemi EU.  

 Větší produktivita zaměstnanců – vylepšení techniky spolupráce a rychlé 

rozpoznávání typu informací umoţňují přístup, distribuci a sdílení informací 

v reálném čase.  

 Ochrana před zahlcením informacemi – pomocí automatického třídění 

informací jsou pracovníci chráněni před zahlcením informacemi generovanými 

elektronickou poštou, fyzickými kopiemi dokumentů a transakčními daty. 

Správci systému mohou kontrolovat vytváření a růst elektronických a fyzických 

kopií dokumentů a integrovat nové nebo existující technologie do jednotného 

systému.  

 Rychlá návratnost investic – vzhledem k pouţitým technologiím je moţno pro 

implementaci vyuţít jiţ existující IT investiční majetek, zlepšit a automatizovat 

procesy, tím zvýšit produktivitu a vyuţití stávajících pracovníků. Standardní 

komponenty v architektuře řešení urychlují a zlevňují další vývoj řešení a jeho 

přizpůsobování se potřebám organizace. (4) 
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2.7. Metoda HOS 8  

Metoda HOS 8 je jednou z moţných metod, pouţitelných ve fázi přípravy informační 

strategie. Je zapotřebí ji teoreticky přiblíţit, jelikoţ je stěţejní metodou vyuţívanou 

v analytické části diplomové práce. 

 

2.7.1. Oblasti metody   

 

Metoda je produktem Ústavu informatiky Podnikatelské fakulty VUT. A představuje 

ucelený pohled na informační systém podniku na základě osmi oblastí:  

Hardware (HW) – tato oblast zkoumá fyzické vybavení ve vztahu k jeho spolehlivosti, 

bezpečnosti, pouţitelnosti se softwarem.  

Software (SW) – tato oblast zahrnuje zkoumání programového vybavení, jeho funkcí, 

snadnosti pouţívání a ovládání.  

Orgware (OW) – oblast orgwaru zahrnuje pravidla pro provoz informačních systémů, 

doporučené pracovní postupy.  

Peopleware (PW) – tato oblast zahrnuje zkoumání uţivatelů informačních systému ve 

vztahu k rozvoji jejich schopností, k jejich podpoře při uţívání informačních systému a 

vnímání jejich důleţitosti. Metoda HOS 8 si neklade za cíl hodnotit odborné kvality 

uţivatelů či míru jejich schopností.  

Dataware (DW) – oblast zkoumá data, která jsou uloţena a pouţívána v informačním 

systému ve vztahu k jejich dostupnosti, správě a bezpečnosti. Metoda HOS 8 si neklade 

za cíl hodnotit mnoţství těchto dat či jejich přesnost, ale to, jakým způsobem mohou být 

uţivateli vyuţívána a jakým způsobem jsou spravována.  

Customers (CU) – předmětem zkoumání této oblasti je, co má informační systém 

zákazníkům poskytovat a jak je tato oblast řízena. Vymezení zákazníků: závisí na 

vymezení zkoumaného informačního systému. Mohou být zákazníci v obchodním pojetí 

nebo vnitropodnikoví zákazníci pouţívající výstupu ze zkoumaného informačního 

systému. Oblast poté neklade za cíl zkoumat jejich spokojenost se stavem IS, ale způsob 
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řízení této oblasti v podniku (tím prohlášením však není zpochybněn význam zkoumání 

spokojenosti zákazníků).  

Suppliers (SU) – předmětem zkoumání této oblasti je, co informační systém vyţaduje 

od dodavatelů a jak je tato oblast řízena. Vymezení dodavatelů: závisí na vymezení 

zkoumaného informačního systém. Dodavateli mohou být dodavatelé v obchodním 

pojetí nebo vnitropodnikoví dodavatelé sluţeb, výrobků a informací, které s těmito 

výkony souvisí. Tato oblast si opět neklade za cíl zkoumat spokojenost podniku 

s existujícími dodavateli, ale způsob řízení informačního systému vzhledem 

k dodavatelům.  

Management IS (MA) – tato oblast zkoumá řízení informačních systémů ve vztahu 

k informační strategii, důslednosti uplatňování stanovených pravidel a vnímání 

koncových uţivatelů informačního systému. Metoda HOS 8 si neklade za cíl zkoumat 

v této oblasti znalosti managamentu IS.  

Označení jednotlivých oblastní zkoumání vychází z anglického jazyka – jedná se ale o 

zavedené termíny, které jsou v odborné literatuře běţně pouţívány. Jsou srozumitelné i 

bez českého překladu, který mnohdy ani neexistuje nebo není ustálený.  

 

2.7.2. Kritéria pro jednotlivé oblasti metody  

 

Ke všem jednotlivým výše popsaným oblastem, které metoda zkoumá, je bylo třeba 

nalézt kritéria (formulovaná do kontrolních otázek), pomocí kterých je moţné 

identifikovat stav dané oblasti informačního systému. Pro kaţdou oblast metody HOS 8 

jsou definovány kontrolní otázky, které významně identifikují stav dané oblasti. Soubor 

těchto kontrolních otázek je uveden v přílohách práce. 
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2.7.3. Způsob a vyhodnocení odpovědí na kontrolní otázky  

 

Na kontrolní otázky se odpovídá výběrem jedné z moţností, které jsou určeny 

nominální škálou odpovědí. Počet stupňů byl zvolen 5, jejich slovní interpretace je pak 

pro většinu otázek následující:  

Ano | Spíše ano | Částečně | Spíše ne | Ne 

 

Zvolené nominální hodnocení pak bylo vybráno a navrţeno tak, aby jejich text 

vystihovat významné stupně moţné odpovědi na danou otázku. Tato nominální stupnice 

je pro potřeby dalšího zpracování transformována do číselné ordinální stupnice:  

 

Ano | Spíše ano | Částečně | Spíše ne | Ne 

Ordinální hodnota:   5 4       3  2 1  

Při negativních otázkách, tj. kdy odpověď „Ne“ napovídá o vysokém stupni stavu dané 

oblasti, je transformována opačným způsobem. Tedy odpověď Ano je hodnocena 

ordinální hodnotou 1 atd.  

 

Stav zkoumané oblasti  

Nominální význam hodnot ui tj. stav zkoumané oblasti je vyjádřen hodnou, která má 

následující nominální význam:  

  ui = 5 znamená velmi vysokou úroveň oblasti i 

  ui = 4 znamená vysokou úroveň oblasti i 

  ui = 3 znamená střední úroveň oblasti i 

  ui = 2 znamená nízkou úroveň oblasti i 

  ui = 1 znamená velmi nízkou úroveň oblasti i. 
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Na základě následujícího vzorce je v metodě HOS 8 definován stav jednotlivých oblastí.  

 

Obrázek 5 - Definice výpočtu hodnoty pro stav oblasti (5) 

Výše uvedená definice (vzorec) platí pro hodnocení kaţdé oblasti.  

2.7.4. Určení stavu informačního systému metodou HOS 8  

 

Po vyhodnocení všech oblastní zkoumaného IS je moţné sestavit podrobný model stavu 

zkoumaného systému. Pod pojmem podrobný stav zjištěný pomocí metody HOS 8 se 

rozumí ohodnocení stavu všech zkoumaných oblastí.  

m = (u1, u2, … , u8) 

kde:  m je podrobný stav IS vyjádřený ve formě osmisloţkového vektoru  

 u1 aţ u8 jsou hodnoty stavu příslušných oblastí IS  

Po sestavení modelu podrobného stavu zkoumaného informačního systému se přikročí 

ke určení stavu souhrnného.  

Souhrnný stav IS  

Souhrnný stav informačního systému se určí pomocí vztahu s pouţitím hodnot z výše 

uvedeného podrobného stavu informačního systému:  

u = min (u1, u2 ..., u8) 

kde: u je souhrnný stav systému  

 u1 aţ u8 jsou hodnoty stavu příslušných oblastí IS  
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Slovní interpretace výsledku souhrnného stavu informačního systému je shodná 

s interpretací stavu jednotlivých oblastí (viz. výše).  

Způsob určení souhrnného stavu IS pomocí metody HOS 8 vychází z předpokladu, ţe 

souhrnný stav IS se rovná stavu jeho nejniţší sloţky. Jinými slovy celý systém je tak 

slabý jako jeho nejslabší článek. Aby bylo moţné formulovat doporučení a závěry 

metody pro IS, je třeba souhrnný stav porovnat s významem informačního systému pro 

firmu.  

2.7.5. Stanovení významu informačního systému pro firmu  

 

Při uváţení finančních podmínek průměrných podniků, není moţné, aby informační 

systém dosahoval v souhrnném hodnocení vţdy stupně 5, tj. velmi vysoké souhrnné 

úrovně stavu IS. Existují zde značná finanční omezení a působí na tyto podniky, jeví se 

jako vhodné:  

- soustavně usilovat o vyváţenost všech hodnocených oblastí informačních systémů 

zkoumaných metodou HOS 8  

- a zároveň dosahovat takové výše souhrnného stavu zkoumaného informačního 

systému, který odpovídá jeho významu pro firmu  

Stanovení významu IS pro firmu je tedy dalším krokem představované metody HOS 8, 

jehoţ výsledkem je srovnání, zda současný souhrnný stav IS je v souladu s jeho 

významem pro firmu.  

Rozšiřují se tři stupně významu informačního systému pro firmu 

Hodnota (v) Význam informačního systému 

-1 Zkoumaný IS není pro chod firmy důleţitý, nepřináší ani zvýšení produkce, 

zisku, ani výraznou úsporu pracnosti. Chod firmy bez něj není ohroţen.  

0 Zkoumaný IS je pro chod firmy důleţitý, jeho krátkodobý výpadek však 

výrazně neovlivní chod firmy, zisk nebo spokojenost zákazníků.  

1 Zkoumaní IS je pro chod firmy klíčově důleţitý, jeho byť jen krátkodobý 
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výpadek výrazně ovlivní fungování firmy, zisk či spokojenost zákazníků.  

Tabulka 6 - Význam informačního systému pro firmu (5) 

2.7.6. Strategie ve vztahu k informačním systémům  

 

- Strategie expanze obvykle předpokládá zacílení na skokové zlepšení stavu 

informačních systémů, je provázena vyššími investicemi do informačních systémů.  

- Strategie stability neznamená zastavení aktivit ve vztahu k rozvoji a zlepšování 

efektivity IS nebo utlumení všech investic do informačních systémů. Cílem této 

strategie je zpravidla postupné zvyšování efektivity IS, s tím jsou spojeny i jisté 

investiční výdaje.  

- Strategie omezení jejíţ cílem je nejen nevkládat do rozvoje a provozu 

informačních systému více prostředků, neţ je bezprostředně nutné, ale také sniţovat 

jejich výši a pouţít tím získané finanční prostředky jinde.  

Omezení metody HOS 8 

Při pouţití této metody je zapotřebí uváţit některá omezení:  

- metoda neslouţí k detailnímu zkoumání informačních systémů na úrovni 

jednotlivých procesů  

- výsledky metody jsou zaloţeny na subjektivních odpovědích na kontrolní otázky  

- kontrolní otázky jsou všeobecné vzhledem k relativně širokému záběru 

zkoumaných informačních systémů (5) 

 

 

 

 

 



39 

 

3. ANALÝZA PROBLÉMU  

Oddíl analytické části diplomové práce slouţí především k poskytnutí ţádoucích 

informací o zkoumaném subjektu, kterého se celá práce týká. Oddíl jako takový začíná 

samotným představením analyzované firmy, ten spočívá v její historii a současnosti, 

nastínění určité vize a portfolia nabízených sluţeb.  

Následuje analýza vnitřního a vnějšího prostředí za pouţití analýzy SWOT respektive 

Porterova modelu pěti konkurenčních sil. Oddíl je poté zakončen analýzou pouţívaného 

informačního systému, k té byla pouţita metoda HOS 8 a zejména rozhovory a 

informace od pověřených a odborných pracovníků.  

Analytická část diplomové práce má za cíl poskytnout relevantní a věrné skutečnosti o 

stavu v jakém se podnikatelský subjekt nachází a to zejména v oblasti informačních 

technologií. Ekonomické analýze je ovšem také věnována svá část.   

3.1.  Představení společnosti  

 

Firma poskytující informace o stavu svého IS si nepřeje zveřejnit své pravé obchodní 

jméno. Proto je na následujících stránkách popisována jako společnost. Tento fakt je 

poté v celé diplomové práci upraven jednotné formy.  

Společnost vznikla v lednu roku 1995 a stala se nástupcem předchozího obchodního 

uskupení (zal. 1990), které se zabývalo stejným podnikatelským záměrem. Tento záměr 

je podle obchodního rejstříku specifikován jako velkoobchodní prodej potravinářského 

zboţí. V prvopočátcích podnikání se firma zaměřovala zejména na prodej tabákových 

výrobků, alkoholického a nealkoholického zboţí, tuků a cukrovinek.  

Mezi lety 1998 – 2000 se analyzovaná společnost snaţila zachytit trend trhu a sníţila 

obrat na tabákových výrobcích. Na druhé straně aktivně působila na zvýšení obratu 

ostatního zejména potravinářského sortimentu. Tento fakt byl pouze jedním z několika 

základních kamenů v celkové strategii rozvoje firmy. V roce 2000 se společnost spojila 

s dalším podnikatelským subjektem. Díky této jednoduché akvizici se stala jediným 
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potravinářským velkoobchodem na Brněnsku, který disponoval plným sortimentem pro 

potřeby zákazníků.  

Od tohoto období se firma samozřejmě neustále rozvíjí a modernizuje. Výsledkem je 

dnešních cca 5000 poloţek potravinářského zboţí. Svým sortimentem zásobuje zejména 

nezávislé obchodníky v Brně a blízkém okolí. Majoritním zákazníkem je maloobchodní 

sít Brněnka. Postupně se rozvíjela její spolupráce s mnoha významnými výrobci 

potravinářského zboţí. Mezi největší lze zařadit firmy jako: Opavia- LU, Nestlé česko, 

Tchibo, Hamé, Vitana, Kraft, Unilever, Kofola, Vínium. Později se také rozvinula 

spolupráce s dodavateli drogerie a mléčných výrobků – Mlékarná Kunín, Olma, Accom  

 

3.1.1.  Faktografický přehled o společnosti  

- Vlastní skladovací prostory čítající cca 5 000m
2
 

- Technické vybavení (manipulační technika)  

- Chlazená auta ve firemním vlastnictví 

- Skladovací prostory na drogerii a chlazení zboţí  

- Modernizované výtahy, vytápění atd.  

 

Z hlediska vlastního personálu klade firma důraz na vytvoření podmínek pro stabilizaci 

kvalitních pracovníků. Vzdělanost a profesionalita zaměstnanců je průběţně 

zabezpečována v rámci školení v nejrůznějších oblastech. Díky těmto krkům se 

postupně na pracovištích zlepšili hygienické a sociální podmínky. Mzda je upravována 

v souladu s mnoţstvím a kvalitou vykonané práce.  

V roce 2004 získala analyzovaná společnost certifikát evropské normy ISO 9001. 

V budoucnu se chce zaměřit hlavně na oblast kvality práce směrem k zákazníkům – 

Spokojený zákazník je cíl.  Neustálé rozšiřování sortimentu zboţí a přihlíţení 

k moderním trendům z oblasti výţivy a stravování. Hlavním cílem je zásobovat své 

prodejny rychloobrátkovým a čerstvým zboţím (mléčné výrobky). Včasnost a úplnost 

dodávek zboţí k zákazníkovi je samozřejmostí.  
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3.1.2. Organizační struktura  

 

Obrázek 6 - Organizační struktura společnosti (vlastní) 

Na obrázku č. 6 je nastíněna organizační struktura tak, jak jsou ve společnosti rozděleny 

jednotlivé role. Jedná se o celkem standardní rozdělení pravomocí a tato organizační 

struktura se neliší od ostatních firem v oboru, i mimo něj.  

 

 

 

3.1.3. SWOT analýza  

Vlastním tématem a názvem diplomové práce je sice analýza informačního systému 

společnosti, je ovšem zapotřebí, podívat se na zkoumaný subjekt také z jiného pohledu. 

Jde tu o analýzu vnitřního prostředí společnosti, která je v této diplomové práce 

zprostředkována populární a ověřenou analýzou SWOT.  

V následující tabulce je pouze faktický přehled jednotlivých oblastí analýzy, které jsou 

následně podrobněji rozebrány  
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Strengths Weaknesses 

- Zaběhnutá značka  

- Rozsáhlé portfolio nabízených 

produktů  

- Dlouhodobý smluvní vztah 

s majoritním odběratelem   

- Zabezpečení dodatečných sluţeb 

vlastními zdroji  

 

- Nedostatečná motivace zejména 

obchodních zástupců  

- Omezená velikost  

- Relativně malá invence v oblasti 

propagace a marketingu  

Opportunities Threats 

- Stálé rozšiřování produktové řady 

- Expanze do dalších regionů a 

oblastí po ČR eventuálně SR 

- Nastavení motivačního programu  

- Konkurence v podobě velkých 

obchodních řetězců  

- Zvýšení sazby DPH 

- Restriktivní opatření současné 

vlády  

Tabulka 7 - SWOT analýza (vlastní) 

Silné stránky  

Zaběhnutá značka je ve své podstatě nejsilnější stránkou společnosti. Jak je jiţ 

v předchozí části naznačeno, firma funguje jiţ 15 let. Z hlediska svých stálých 

zákazníků je tento fakt velmi důleţitý. V dnešní době stále se rodící nové konkurence se 

ukazuje, jak je důleţité mít stabilní a zavedenou značku, na kterou se mohou potenciální 

zákazníci spolehnout.  

Další z předností, kterých můţe firma vyuţívat ve svém boji na trhu, je rozsáhlé 

portfolio nabízených produktů. Tento fakt, byl opět naznačen v předchozím oddíle, 

kde byla společnost představována. Je také spojen s předchozím bodem analýzy. Po 

celou dobu rozvoje a fungování společnosti, stále rozšiřuje svoji nabídku.  

Dlouhodobý smluvním vztahem s majoritním odběratelem má společnosti alespoň 

nějakým způsobem zajištěný pravidelný odbyt. Těţko říci, zda na tenhle fakt nepohlíţet 

spíše v sekci slabých stránek. Mít stabilitu a jistotu v jednom odběrateli můţe způsobit 
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skutečnost, ţe firma se přestane tolik snaţit zacílit na nové segmenty a rozšiřovat 

mnoţinu svých zákazníků.  

Zabezpečením dodatečných služeb z vlastních zdrojů se firma vyhýbá problémům, 

které vychází z odběratelsko-dodavatelských vztahů. Jedná se zde především o 

poskytování přepravních sluţeb vlastními vozidly a to jak jiţ bylo naznačeno i 

chladícími vozy. K poruše, zpoţdění nebo problémům spojeným s dopravou můţe 

samozřejmě dojít i tak, firma se zde ovšem vyhýbá problémům spojeným s placením a 

celkovému poskytování sluţeb.  

Slabé stránky  

Nedostatečná motivace obchodních zástupců je znát především na určité pohodlnosti 

spojené s jistotou hlavního odběratele. Tento problém je jiţ popsán v předchozí části. 

Zaměstnanci na těchto pozicích jsou samozřejmě hodnoceni jako většina obchodních 

zástupců. Tedy k fixnímu platu dostávají dále prémie ve formě procent z celkového 

obratu firmy. Jejich fixní plat je ovšem do značené míry dostačující a nejsou tedy 

dostatečně motivováni. Například smluvní vztah s novým zákazníkem není dostatečně 

finančně ohodnocen  

Především z hlediska boje s konkurencí je hlavní slabou stránkou nedostačující 

velikost firmy. Těţko se s tímto faktem dá něco dělat při současných finančních 

podmínkách. Nelze zachytit rozvoj a expanzi velkých zahraničních obchodních řetězců, 

které staví stále nové a nové kamenné obchody a jejich ceny jsou ve srovnání 

s analyzovanou společností na značně niţší hranici.  

Relativně malá invence v oblasti propagace a marketingu jde ruku v ruce 

s předchozím bodem a souvisí také s finančními moţnostmi firmy. Dalo by e říct, ţe její 

propagace a marketingové aktivity odpovídají finančních prostředkům. Je také faktem, 

ţe se jedná o velkoobchod, který faktickou reklamu zacílenou přímo na koncové 

zákazníky, nepotřebuje.  
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Příležitosti  

Jak jiţ bylo naznačeno, firma stále rozšiřuje svou produktovou řadu a v tomto trendu 

by měla stále pokračovat, pokud chce do jisté míry bojovat s konkurencí. Bylo mi 

například na místě pokusit se rozšířit nabízené výrobky o nové druhy a zacílit na úplně 

nový segment na trhu.  

Expanze do dalších regionů a oblastí po ČR eventuálně SR je standardní příleţitostí, 

objevující se v podstatě ve všech podobných analýzách. Nejedná se zde ovšem o klišé 

v pravém slova smyslu. Je na místě stále expandovat, a pokud je rozšiřování a růst 

konkurenčních zahraničních velkoobchodů brán váţně, měla by i analyzovaná 

společnost tento trend zachytit.   

Nastavení motivačního programu se odráţí od jedné z uvedených slabých stránek. 

Vyuţití této příleţitosti můţe firmě donést značnou část nových zákazníků a zajímavě 

zvýšit prodejnost. Tento problém bude více rozveden v návrhové části práce.  

Hrozby  

O problému konkurence v podobě velkých obchodních řetězců toho bylo napsáno jiţ 

relativně dost. Ovšem je zapotřebí tomuto bodu věnovat značnou pozornost, jelikoţ se 

jedná o hlavní hrozbu kaţdé společnosti, která pouze „nakupuje a prodává“. Nelze 

dostatečně dobře zachytit rapidní růst těchto zahraničních subjektů z hlediska vlastního 

rozvoje. Existuje však mnoho způsobů jak efektivně bojovat s těmito větrnými mlýny.  

V současné době je prakticky jisté zvýšení sazby DPH. Vláda momentálně stále jedná 

pouze o tom, na jak vysokou hodnotu procentních bodů se vyšplhá sníţená sazba daně 

z přidané hodnoty. Poslední návrh vlády je zvýšení spodní sazby DPH ze současných 

10% na 14% platné od 1. ledna 2012. Od roku 2013 se pak sazba sjednotí na 17,5% bez 

výjimek.  

Jelikoţ je tento fakt ve své podstatě jiţ realitou, bude to pro společnost znamenat značné 

problémy. Postupné zvýšení ceny produktů o konečných téměř deset procent se zajisté 

promítne v celkovém obratu. Je obecným pravidlem, ţe lidé se snaţí v první řadě šetřit 

na komoditách kaţdodenní spotřeby. Tyto produkty tvoří základní portfolio společnosti.    
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Restriktivní opatření současné vlády souvisí s bodem předchozím. Nacházíme se 

v období, kdy je zapotřebí šetřit a pokud se vládní sliby o striktním utahování opasků 

naplní, lidé začnou více vyhledávat levnější produkty, kterými společnost bohuţel moc 

nedisponuje. Tento fakt je odrazem boje s konkurencí a většími náklady na distribuci a 

skladování.  

3.1.4. Porterův model pěti konkurenčních sil  

Následuje analýza obecného okolí podniku, pro kterou bude v této práci vyuţit Porterův 

diagram pěti konkurenčních sil. Ten má za úkol zmapovat okolní prostřední podniku 

z hlediska konkurence. Postupně je rozdělený do pěti standardních oblastí:  

Rivalita mezi stávajícími konkurenty  

Globální finanční krize, která ovlivnila všechny podnikatelské subjekty v předchozích 

několika letech, v dnešní době pozvolna ustupuje a podniky se nachází opět na začátku 

svého zápolení.  V oblasti nákupu a prodeje je obecně konkurenční boj velmi vypjatý. 

Pro přehlednost je konkurence rozdělena na následující skupiny:  

Přímí konkurenti společnosti  

Jedná se o firmy, které mají nejen stejný podnikatelský záměr, ale jejich podnikání je 

firmě značně podobné analyzované společnosti. Zjednodušeně řečeno tedy jde o firmy, 

které fungují jako určitý mezičlánek mezi výrobcem a obchodníkem. Nedodávají tedy 

svoje produkty a sluţby přímo koncovým odběratelům (fyzickým osobám), nýbrţ jejich 

odběratelé jsou další obchody a zejména menší diskontní prodejny. Tyto by mohly své 

zboţí nakupovat přímo od výrobců, ale vyuţívají tyto prostředníky, v rámci 

jednodušších sluţeb.  

Okrajoví konkurenti  

Zde se jedná o velké zahraniční obchodní domy, o kterých jiţ v předchozích oddílech 

byla zmínka. Jsou sice zařazené ve skupině okrajových konkurentů, ovšem jejich podíl 

na trhu je největší. Disponují většinou zahraničním kapitálem a mají mnoho desítek 

poboček na úrovni celé republiky. Dostali se za svá existenční léta do značného 

podvědomí zákazníků a veřejnosti, k čemuţ často přispívají velkými výdaji na reklamu, 

marketing a propagaci jako takovou. K jejich větší návštěvnosti a oblíbenosti přispívá i 
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fakt, ţe na jednom místě sdruţují několik různých aktivit pro zákazníka (sport, 

restaurace, kadeřnictví, obchodní střediska atd.).  

Do stejné skupiny patří i menší subjekty, které se nachází ve větší blízkosti. V rámci 

této práce je nazývejme například supermarkety, pokud je předchozí skupina známa 

jako hypermarkety s doprovodnými sluţbami. Obě dvě tyto skupiny navíc disponují 

širší moţností z hlediska cenové politiky a mohou si dovolit poskytovat koncovým 

zákazníkům produkty mnohem levněji neţ analyzovaná společnost.  

Smluvní síla dodavatelů  

Tento oddíl je zapotřebí začít popisem dodavatelů analyzované společnosti. Jak jiţ bylo 

předem popsáno, firma pracuje na bázi nákupu a prodeje a produkty nakupuje přímo u 

výrobců. Jiţ z přehledu produktů společnosti, je patrné o jaké výrobce by mohlo jít. 

Mlékárny, výrobci nápojů, pivovary, zemědělci, uzenářské závody, jatka atd. Většina 

z nich spadá do kategorie zemědělství, a jak známo tato kategorie nemá velkou 

vyjednávací sílu. Jejich ceny jsou většinou dopředu určené a nemění se na základě změn 

poptávky a nabídky.  

Smluvní síla odběratelů  

Odběratelé mají v oblasti nákupu a prodeje potravin a obecně surovin a zboţí běţné 

spotřeby hlavní slovo. Jejich hlavní vyjednávací síla tkví zejména v moţnosti přechodu 

ke konkurenčním subjektům. Tento přechod je navíc velmi jednoduchý a nevyţaduje 

ţádné dodatečné náklady. Tento fakt byl na předchozích stránkách jiţ několikrát 

zmiňován v souvislosti s konkurenčním bojem.  

Riziko vstupu potenciálních konkurentů   

Bariéry vstupu nových konkurentů se liší podle segmentu, na který se chtějí zacílit. 

Pokud budeme uvaţovat přímé konkurenty, jejich síla se zvyšuje s velikostí portfolia 

jejich nabízených produktů. Velikost analyzované společnosti je značná, čili potenciální 

riziko se tímto sniţuje. Ovšem stále jej musíme uvaţovat a to především z hlediska nové 

velkoprodejny konkurenčních koncernů. Jejich finanční prostředky a zkušenosti jim 

umoţňují v horizontu několika měsíců vybudovat novou prodejnu.  

Hrozba substitučních výrobků  
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Výrobky či sluţby, které se dají nazvat substitučními, definujeme následujícím 

způsobem. Jsou snadno zaměnitelné a jejich pořízení přinese potenciálním zákazníkům 

stejný uţitek jako produkty a sluţby analyzované společnosti. Jelikoţ se jedná 

především o potraviny a sortiment běţné denní spotřeby, těţko se zde hledá či vůbec 

uvaţuje nějaký substituční produkt.  

3.2. Finanční situace  

Hlavním tématem diplomové práce je sice informační systém, povaţuji ovšem za velmi 

podstatné, ne-li, nutné věnovat určitou část finanční stránce analyzovaného podniku. 

Okolo peněz se točí v podstatě všechny operace a procesy, které denně zpracováváme 

ve svých zaměstnáních, fakulta a studijní obor je také ekonomicky zaměřen a finance 

jsou vţdy hlavní motivací pro práci. To je pár z mnoha důvodů, proč představit 

ekonomickou politiku analyzovaného podniku.  

 

 

 

 

 

3.2.1. Vývoj tržeb 

 

Na následující tabulce a následném grafu je demonstrován vývoj trţeb firmy za 

posledních pět let.  

Rok  2005 2006 2007 2008 2009 

Trţby  339519 355855 363818 358117 347 615 

Tabulka 8 - Přehled tržeb společnosti 2005 - 2009 (interní dokumenty) 

 

Pro větší přehlednost je tabulka převedena do následujícího grafu.  
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Obrázek 7 - Vývoj tržeb společnosti 2005 - 2009 (interní dokumenty) 

Z tabulky a především z grafu je patrný určitý vývoj trţeb za posledních pět let. Od roku 

2005 postupně docházelo rok od roku k navyšování trţeb a to postupně o cca 15 mil Kč 

mezi roky 2005 a 2006 a o cca 8 mil Kč 2006 a 2007. Tento rok je klíčový a firma 

v něm dosáhla nejvyšších trţeb za dobu své existence. V roce 2008 je patrný propad 

přibliţně na hodnotu roku 2006. Pokles byl způsoben zejména odklonem ke konkurenci 

a mohutným zásahem finanční krize, která poznamenala v podstatě všechny obory 

podnikatelské činnosti. Skokově se trţby sníţily opět v roce 2009 o cca 10 mil Kč. Zde 

ještě stále působí faktor finanční krize, kdy lidé šetří zejména na pravidelných výdajích 

domácnosti. Data za rok 2010 sice v grafu nejsou, ovšem jsou jiţ pozitivnější a pomalu 

se vrací na předchozí hodnoty.  

 

3.3. Analýza informačního systému  

 

Následující část práce má za úkol čtenáře zevrubně seznámit s informačním systémem, 

který analyzovaná společnost vyuţívá pro svou kaţdodenní práci. Jak bude 

2005 2006 2007 2008 2009

Tržby společnosti 2005 - 2009

Tržby (tis. Kč)
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z následujícího textu patrné, informační systém je pro společnost stěţejní záleţitostí, 

jelikoţ ho plně vyuţívají všechny zainteresované strany. Jeho nefunkčnost a 

neefektivnost proto vede ke značným ztrátám. A to jak časovým tak i finančním.  

3.3.1. Informační systém K2 

 

K2 atmitec – informační systém  

Informační systém, který má na starosti kompletní agendu a správu informací a dat, je 

v analyzované společnosti program K2 atmitec. Svou podstatu informačního a 

komunikačního systému představuje tak, ţe veškeré firemní údaje, data či informace, 

které slouţí k efektivní komunikaci a jsou nutné k práci, jsou přímo vkládány do 

programu.  

Následně se tato data zpracovávají a na základě jasného dotazu a poţadavku jsou 

generovány příslušné doklady prostřednictvím IS. V programu je zajištěna i zpětná 

vazba na všechny strany, u kterých je zapotřebí vkládané údaje vyuţívat.  

Opakem výše popsaného procesu je poté vyuţití informačního systému jako dávkové 

zpracování dat. Zde jsou různé doklady (např. faktury) vystavovány ručně a teprve 

dodatečně jsou zanášeny do počítače za účelem jejich vyhodnocení.  

Systém K2 mnoho modulů, které jsou poskytovány a upravovány pro konkrétního 

zákazníka. Následující obrázek má za úkol přiblíţit samostatné moduly, které jsou 

vyuţívány v analyzované společnosti.  
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Obrázek 8 - Schéma modulů informačního systému (vlastní) 

 

Sklad – řízení skladového hospodářství firmy probíhá pomocí informačního 

systému standardně. Veškerý pohyb na vstupu a na výstupu je pracovníky skladu 

zaznamenáván a ukládán jeho současný stav. 

 

Nákup – řízení vstupu zboţí a sluţeb do firmy od dodavatelů. Všechny čerpané 

sluţby či přijaté zboţí a materiál je zaznamenáván do informačního systému oproti 

doručené dokumentaci (dodací list, faktura, přepravní dokumenty). Tento modul 

společně se s kladem dává oblasti nákupu potřebné informace o stavu zboţí. Je 

stanoveno určité mnoţství jednotlivých zásob, které nákupčí pomocí informačního 

systému hlídá a průběţně doplňuje.  

 

Prodej – řízení výstupu zboţí a sluţeb firmy k zákazníkům; také lze nazvat odbyt 

určitý způsobem koresponduje s předchozím modulem nákupu. Informační systém 

jeho pomocí eviduje všechny odchozí operace v přímé souvislosti s konkrétním 
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odběratelem. Dále poskytuje ke kaţdému z těchto odběratelů podrobné informace, 

které je moţno doplňovat a upravovat.  

Standardně jsou k dispozici (název, adresa, IČ, DIČ, odpovědná osoba atd.) navíc 

systém dokáţe vyfiltrovat přehled objednávek za minulé období, ukáţe informace o 

slevách a bonusových akcích kaţdého konkrétního zákazníka.  

 

Účetnictví – vedení účetnictví včetně rozborů hospodaření, sestavení rozvah a 

výsledovek. Modul nabízí vysokou přehlednost, průhlednost a srozumitelnost údajů. 

Jako celek garantuje tento modul jistotu, přičemţ vyuţívá kontrolních mechanismů, 

o bezchybném zaúčtování. Modul je optimálně automatizovaný, odstraňuje tedy 

většinu rutinní práce. Podnik je pomocí modulu moţno rozdělit na nezávisle členěná 

střediska, kódy zakázek, kódy zboţí atd. Hlavní práce probíhá přes klávesnici a myš. 

Modul vypočítává výsledovku, sestavuje rozvahu a všechny výkazy.  

 

Základní data – obsahuje funkce pro nastavení základních číselníků, knih, 

parametrů atd. 

 

Správce – počáteční nastavení parametrů, uţivatelských práv, databází atd. Správce 

definuje: implicitní skupiny uţivatelů, konfiguraci uţivatelského menu, parametry 

uţivatelů, periody, písmena, barvy a celkovou podobu, přiřazuje jednotlivým 

uţivatelům jejich přístupová práva.  

 

3.3.2. Objednávkový systém  

 

Ordis – objednávkový systém 

Pro komunikaci se zákazníky pouţívá firma objednávkový systém ORDIS. Jedná se o 

jednoduchý a prostý objednávkový systém. Tento systém se pouţívá převáţně u 

obchodních zástupců a odběratelů, kteří si pomocí tohoto systému objednávají zboţí. 
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Celá myšlenka pouţívaného objednávkového systému spočívá ve spolupráci se 

zákazníky a to jak maloobchodními tak velkoobchodními. Ordis je a priori určen pro 

velkoobchody a jejich zákazníky. 

Přínosy pro zákazníka:  

1. Moţnost instalace na vlastním PC  

2. Jednoduchá objednávka zboţí 

3. Pomocí připojení k internetu lze rychle objednávku odeslat  

4. Aktuální ceníky  

5. Nové obrázky a loga  

6. Přehled o skladových zásobách  

 

3.3.3. Základní moduly systému Ordis  

 

Klient – pouţívají jej převáţně odběratelé, kteří si samostatně spustitelný program 

nainstalují z CZ nebo z Internetu. Tento způsob v případě firmy zastupuje absenci 

elektronického obchodu. Zákazníkovi se přímo na ploše zobrazuje ikona společnosti.  

Uţivatelské rozhraní je pro zákazníka relativně snadné a odpovídá standardní podobě 

objednávkových systémů. Jelikoţ s těmito programy a softwary pracují lidé, kteří mají 

určité zkušenosti, jejich orientace je tímto usnadněná. Podobně jako se běţný uţivatel 

PC se při kaţdodenním pouţívání operačního systému, či různých programů přizpůsobí 

jejich rozhraní a časté pouţívání jen podmiňuje rychlost jeho práce. Pro větší představu 

o podobě slouţí následující obrázek:  
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Obrázek 9 - Uživatelské rozhraní – modul klient (www.ordis.cz) 

Záhlaví a hlavní nabídka programu odpovídá standardně pouţívaným programům a je 

doplněno o některé specifické funkce. Zákazník můţe v horní části obrazovky sledovat 

svůj celkový počet bodů, od kterých se následně odvíjí celková sleva a zvýhodnění. 

V levé části obrazovky se nachází kategoricky seřazené seznamy všech výrobků. 

Prostřední okno představuje seznam produktů ze zákazníkem vybrané kategorie. 

Konkrétní informace o vybraném produktu lze poté vidět v pravé části obrazovky – 

obrázek, cena, info o dopravě atd. Celkový přehled a výše objednávky se postupně 

doplňuje v dolní části obrazovky. Po vyplnění a kontrole zákazník jednoduše odešle 

objednávku pomocí tlačítka v pravém dolním rohu.  

Při práci s programem nemusí být zákazník ve stálém připojení k internetu. Většinu 

činností lze provádět offline (tvorba objednávky, zjišťování informací o produktech, 

informace o slevách atd.) Připojit se musí aţ ve chvíli odesílání objednávky nebo při 
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stahování aktualizovaných ceníků a katalogů. Tento proces však trvá pouze několik 

minut.  

Dealer – jedná se o rozšířenou variantu modulu Klient určenou pro obchodní zástupce. 

Tento modul obsahuje více informací, databázi všech zákazníků, přičemţ pro kaţdého 

zákazníka zobrazí právě jeho ceny. Modul dealer je určen pro obchodní zástupce, kteří 

jej mají nainstalovaný ve svých noteboocích a přímo v prodejně se zákazníkem sepisují 

jeho poţadavky do finální podoby objednávky.  

Slouţí jako jakási podpora prodeje, kdy je moţnost objednání umocněna a podporována 

přítomností obchodního zástupce, který je samozřejmě motivován výší objednávky a má 

také větší informační sílu, neţ pouhé čtení novinek pomocí modulu klient. Obchodní 

zástupci jsou proškolení v práci s tímto modulem a dokáţou v něm velmi rychle 

objednávky vytvářet. Obrovskou výhodou je moţnost kdykoliv odeslat balík 

objednávek na velkoobchod přes mobilní telefon, kde jsou automaticky načteny do 

systému. Sklad tak můţe tyto objednávky vykrývat během celého dne. 

 

Obrázek 10 – Uživatelské rozhraní – modul dealer (www.ordis.cz) 
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Manager – je centrální modul celého systému, do kterého se načítají data z výše 

zmiňovaného informačního systému. Uţivatelé s oprávněným přístupem zde mohou 

cokoliv měnit a vyexportovat na ceníky pro zákazníky a obchodní zástupce. Existuje 

moţnost nastavit vzhled a chování dalších modulů systému. Obsahuje funkci pro přidání 

obrázků ke zboţí.  

Jak jiţ z názvu vyplývá, modul je v podstatě zastřešeným celého objednávkového 

informačního systému. Postupně se sem načítají data z celého informačního systému, 

které jsou tedy pravidelně aktualizována. Všechna data jsou moţná libovolně upravovat 

a modifikovat, aby byla následně vyexportována na server například v podobě ceníků, 

odkud jsou přístupné zákazníkům. Obsahuje veškeré funkce, které upravují finální 

vzhled informačního rozhraní a umoţňuje přidávat a modifikovat informace u 

jednotlivých produktů. Lze upravovat text, ceny, dodací termíny, obrázky, definování 

parametrů bodového systému, přidávání letáků atd.  

Svého názvu manager dostává tento modul při hlubším pohledu na jeho moţnosti. Zde 

mám na mysli zejména mnoţství různě definovaných statistik a manaţerských pohledů 

na data. Jelikoţ jsou v systému zálohována veškerá data, lze z něj relativně jednoduše 

dostat takovou statistiku, která je momentálně potřebná. Například při tvorbě prezentací, 

či jiných materiálů, slouţí modul jako jakási velká datová základna.  
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Obrázek 11 - Uživatelské rozhraní – modul manager (www.ordis.cz) 

Z obrázku je patrné schéma a systém práce s modulem manager, který je ostatním 

částem objednávkového informačního systému velmi podobný. Vyobrazena je sekce 

skladových karet, ve které je moţno libovolně listovat, popřípadě pomocí vyuţití 

funkce, filtrovat zboţí dle libosti. Pomocí ikon v hlavní nabídce lze pak provádět 

postupy, které jsou definovány v předchozím odstavci.  

 

3.4. Analýza informačního systému metodou HOS 8  

 

Pro komplexnější zhodnocení aktuálního a skutečného stavu informačního systému 

jsem pouţil metodu HOS 8.  

Následující tabulka představuje přehledné rozdělení jednotlivých kategorií metody HOS 

8 společně s výsledným stavem, který vzešel z dotazníkového šetření. Výsledných 

hodnot bylo dosaţeno pomocí jasně nastavených metod výpočtu.  
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3.4.1. Oblasti analyzovaného IS  

 

Oblast zkoumání  Výsledný stav  

Hardware  3 

Software 4 

Orgware 3 

Peopleware 3 

Dataware 4 

Customers  3 

Suppliers 4 

Management IS  4 

Tabulka 9 - Výsledky metody HOS 8 (vlastní) 

 

3.4.2. Souhrnný stav IS 

 

Pomocí metody HOS 8 se dá, na základě zjištěných hodnot, určit několik charakteristik, 

které vypovídají o stavu, síle či významu informačního systému pro podnik. Podle její 

definice je celý informační systém tak silný, jako je jeho nejslabší článek. Jinými slovy 

souhrnný stav IS se rovná stavu jeho nejniţší sloţky. Z tabulky je tedy patrno, ţe 

souhrnný stav tohoto informačního systému je 3, resp. umin = 3, coţ značí střední 

souhrnnou úroveň stavu informačního systému. (5) 
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Pro větší přehlednost je předchozí stav vyjádřen následujícím grafem.  

 

Obrázek 12 - Grafické vyjádření metody HOS 8 (vlastní) 

 

Na grafu je jasně vidět, ţe i kdyţ skutečná úroveň dosahuje hodnoty 4 v polovině 

zkoumaných oblastí, přesto je jeho souhrnná úroveň rovna 3.  

Zjištěný souhrnný stav je zapotřebí porovnat s významem informačního systému pro 

firmu. Jedině tak lze dojít k formulaci doporučení a závěrů pouţité metody.  

3.4.3. Skutečná a doporučená úroveň informačního systému  

 

Dalším krokem pouţité metody HOS 8 je tedy stanovení významu IS pro firmu. Na 

základě charakteristik metody HOS 8 existují tři stupně významu informačního systému 

pro firmu a analyzovaný IS spadá do kategorie v = 1.  Jinými slovy zkoumaný IS je pro 

chod firmy klíčově důleţitý a jeho krátkodobý výpadek můţe výrazně ovlivnit chod 

firmy, zisk či spokojenost zákazníků. Mezi významem zkoumaného IS a jeho 

doporučeným souhrnným stavem existuje vztah, který vysvětluje následující tabulka:  

0

1

2

3

4

5
HW

SW

OW

PW

DW

CU

SU

MI

Skutečná úroveň Souhrnná úroveň 
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Význam IS (v) Doporučený souhrnný stav systému d (v)  

-1 2 

0 3 

1 4 

Tabulka 10 - Vztah významu IS a jeho doporučeného souhrnného stavu (5) 

Jak jiţ bylo naznačeno, analyzovaný informační spadá do kategorie v = 1. Z toho tedy 

vyplívá, ţe doporučený souhrnný stav systému, by měl být d (v) = 4. Následující graf 

popisovaný stav a doporučený vztah zpřehledňuje:  

 

Obrázek 13 - Grafické vyjádření skutečné a doporučené úrovně (vlastní) 

Z grafu a celkově z pouţití analytické metody HOS 8 je patrné, ţe firma zaostává 

v oblasti hardwarového vybavení, organizačních schopností a vedení lidí a nakonec ve 

vztahu informačního systému k zákazníkům.  

Na durhou stranu její softwarové zázemí je vyhovující, nadstandardně se vypořádává 

s manipulací s daty, vztahem s dodavateli a celkovým managementem informačních 

systémů, které se odráţí v celkové strategii.  
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3.5. Výpočetní technika ve společnosti  

 

Součástí informačního systému jsou také hardwarové komponenty, bez nichţ se dnes 

v podstatě ţádná větší firma neobejde.  

3.5.1. Rozdělení hardwaru na jednotlivém oddělení  

 

Umístění  
Počítače  Tiskárny  

PC  Notebook Laser  Jehličková  

Nákup  4   1   

Odbyt 4   1 2 

Účtárna  2   2   

Sekretariát 1   2   

Jednatelé  1 2 1   

Ředitel  1 1 2   

Sklad  3   1 1 

Obchodníci    7 1   

Server  1       

Tabulka 11 - Přehled HW na oddělení (vlastní) 

 

Celkem počítačů:  17 Laserových tiskáren   11 

Celkem notebooků:  10 Jehličkových tiskáren  3 

Z tabulky je čitelné, ţe notebook mají k dispozici jenom zaměstnanci, kteří (z významu 

své pozice) pracují nejen v místě sídla firmy. Jedná se o obchodní zástupce, u kterých je 

to samozřejmostí, jelikoţ vyuţívají notebooky pro zadávání zakázek přímo na 

prodejnách svých zákazníků.  

Dále jednatelé a ředitel vyuţívají moţnosti brát si notebook domů, coţ vychází z jejich 

dřívějšího pracovního nasazení. Tento trend se ovšem jiţ rozvinul i na ostatní 

zaměstnance, kteří při poţadavcích práce z domu musí vyuţívat vlastních zdrojů (pokud 
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jsou jim takovéto k dispozici). Tato situace se dá řešit při následné výměně 

hardwarového vybavení viz. návrhová část diplomové práce.   

Počet tiskáren ve společnosti rozhodně neodpovídá počtu počítačů a lze jednoduše 

vyčíst, ţe mnoho dokumentů se tiskne a to v mnoha případech dosti zbytečně. Tomuto 

„problému“ se budu rozsáhleji věnovat v návrhové části.  

3.5.2. Software  

 

Na všech počítačích je vyuţíván operační systém Windows (multilicence). Pro 

komunikaci s dodavateli, tvorbu tabulek, prezentací, nejrůznějších reportů atd. je 

vyuţívána standardní sada Microsoft Office – Outlook, Excel, Word. Počítače jsou 

chráněny antivirovým programem z produktové řady firmy AVG.  

 

3.6. Přehled zjištěných pozitiv a negativ  

 

Analytickou část diplomové práce můţeme jako takovou brát s nadsázkou jako určitou 

paralelu se SWOT analýzou. Díky předchozím pouţitým metodám byly odhaleny 

chyby, kterých se ve společnosti dopouští a tyto můţeme charakterizovat jako slabé 

stránky. Naopak se díky analýze dozvíme, jakým směrem se můţeme vydat, jinými 

slovy jaké odvětví či oddělení si vzít za vzor (silné stránky).  

Analogicky nám tedy vykrystalizují i oblasti a činnosti, které představují pro společnost 

hrozby. A to především pokud bude dále pokračovat v těchto činnostech. Opačný 

pohled je transformovat tyto případné hrozby na příleţitosti, kterých je zapotřebí vyuţít.  

Pro jednoduchost následuje bodový výčet pozitivních a negativních zkušeností tak, jak 

postupně vyplynuly z analýzy.  
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3.6.1. Pozitiva   

 

- Stabilní a kvalitní vztah s dodavatelem sluţeb IT a ICT  

- Relativně vysoká vyuţitelnost IS  

- Nízká fluktuace  

- Relativně stabilní ekonomické výsledky  

- Dobrá komunikace skrz IS  

- Kvalitní dodavatelsko-odběratelské vztahy  

 

3.6.2. Negativa  

 

- Nezastupitelná pozice správce IS  

- Vyuţívání dvou nespolupracujících informačních systémů  

- Nedobře nastavený systém odměňování obchodních zástupců  

- Nulová vyuţitelnost IS v oblasti odměňování na základě výkonu  

- Značná administrativní náročnost vnitropodnikových mechanismů  
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4.   VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ    

V návrhové části diplomové práce se postupně zaměřím na všechna zjištěná negativa, 

která postupně vyplynula z provedené analýzy společnosti. Přehled těchto negativních 

prvků a procesy, které ve společnosti probíhají, jsou vyjmenovány na konci analytické 

části. Pro přehlednost je uvádím i v úvodní části návrhů.  

Nedostatky, na které budu reagovat v návrhové části diplomové práce  

- Nezastupitelná pozice správce IS  

- Vyuţívání dvou informačních systémů  

- Nulová vyuţitelnost IS v oblasti odměňování na základě výkonu  

- Značná administrativní náročnost vnitropodnikových mechanismů  

- Zastaralá technika (týká se zejména stolních počítačů v kancelářích) 

Většina z návrhů je koncipovaná tak, aby docházelo k maximálnímu vyuţívání 

informačního systému se všemi jeho přínosy, které usnadňují často se opakující a 

stereotypní práci. Obecně platí, ţe provoz IS není levnou záleţitostí a finanční příjmy 

z takto investovaných peněz se velmi těţko vyčíslují. Je proto zapotřebí vyuţívat všech 

modulů stávajícího informačního systému beze zbytku. Všechny návrhy také vedou 

k úspoře času a peněţních prostředků, které ovšem přijdu aţ po vynaloţené investici. 

Vyšší efektivita a produktivita vykonané práce, kterou by měl informační systém 

zajišťovat je hlavním cílem celé diplomové práce.  

 

4.1. Navrhovaná opatření  

Tyto mé návrhy by měly vést k eliminaci těchto zjištěných problémů, či jejich 

odstranění. V nejlepším případě budou navrhovaná řešení nahrazovat současné procesy 

a postupy tak, aby vedly k finančním úsporám, zvýšené efektivitě či produktivitě práce.  

Kaţdý problém je nejdříve stručně popsán a u kaţdého je poukázáno na faktory, které 

konkrétní problém způsobují, nebo přispívají k určitým nedostatkům. Následuje vlastní 

návrh řešení či eliminaci či řešení daného problému. V neposlední řadě je také nutné 
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uvést, kdo by měl být za řešení odpovědný a na jaké úseky v podniku bude mít návrh 

největší dopady a následky. Pokud to alespoň trochu lze, je u kaţdého návrhu 

zohledněna jeho finanční náročnost a doba, či způsob návratnosti. Ostatně tomuto 

problému je věnován delší prostor v závěru této návrhové části diplomové práce.  

Rozhodně nerazím teorii, ţe velké investice přinesou úspěch ve formě úspory nákladů. 

Jinými slovy konceptem všech mých návrhů je hledání chyb a nedostatků, které 

vyuţívání informačního systému přináší a produkuje a na druhou stranu objevení 

určitých příleţitostí, které informační systém skrývá a společnost by z něj mohla 

profitovat. Výsledky analýzy IS tak mohou být s trochou nadsázky bráno jako určitá 

SWOT analýza, který se zaměřuje pouze na hrozby a příleţitosti a pouze z oblasti 

vyuţívání IS.  

 

4.1.1. Nezastupitelná pozice správce IS  

V analyzované společnosti je skutečností, ţe o všechny záleţitosti, které se týkají 

informačního systému, informačních technologii, hardware, software atd., se stará 

pouze jeden pověřený zaměstnanec. Jeho pracovní vytíţenost a stres by nebyl nejhorším 

problémem, ţijeme v hektické době, která si vyţaduje velké mnoţství přesčasu a 

vyššího pracovního nasazení. Hlavní problém vzniká ve chvíli, kdy je zapotřebí něco 

urgentně vyřešit a zejména, kdyţ vznikne nutnost jeho zastoupení.  

Takovýchto situací je hned několik, z nichţ nejzávaţnější je samozřejmě onemocnění 

popřípadě úraz, nebo jiná neplánovaná pracovní neschopnost. Pokud tento zaměstnanec 

čerpá řádnou dovolenou, dají se samozřejmě procesy naplánovat popřípadě na pár dní 

určitým způsobem delegovat. V případě nemoci nebo jakékoliv jiné nutnosti jeho 

zastoupení ovšem vzniká velký problém. Další důleţitý fakt je, ţe správce IS by se měl 

prioritně věnovat komunikaci skrz informační systém a jeho samotné správě, jak ostatně 

vyplývá z názvu jeho pozice. A jelikoţ je podle výsledků analýzy HOS 8 informační 

systém pro podnik klíčový a jeho výpadek můţe způsobit značné problémy, vidím jako 

prioritní tento problém rychle vyřešit.  



65 

 

Problém se dá řešit několika moţnostmi, z nichţ nejlevnější je samozřejmě větší 

delegování pravomocí, které mohou vykonávat jiní neţ technicky vzdělaní pracovníci, 

přičemţ toto řešení by bylo pro vedení společnosti jistě nejpřijatelnější. 

Chceme-li však zefektivnit chod podniku, který má za následek vyšší pracovní nasazení 

a v konečném důsledku i vydělávání peněz, je zapotřebí také něco investovat. Můj 

návrh je tedy rozšířit řady IT oddělení a zaměstnat nového pracovníka. Hned z několika 

důvodů, které budou výhodné pro společnost, by touto novou pracovní silou měl být 

například student vysoké školy s potřebným zaměřením.  

Výčet výhod, které přináší tento návrh  

- Levná pracovní síla  

- Značné odlehčení pro současného správce IT  

- Moţnost jeho zastoupení v době nepřítomnosti  

- Ze studenta se můţe stát v horizontu několika let plnohodnotný pracovník  

Firmy jsou ještě stále v době, kdy musí šetřit. Respektive hospodářská krize, která 

proběhla světem a způsobila firmám značné problémy, měla také svá pozitiva. Firmy 

zjistily, ţe nemusí utrácet tolik peněz za obyčejné věci. Zaměstnání vysokoškolského 

studenta magisterského navazujícího studia je mnohem levnější neţ pracovník na plný 

úvazek.  

Podobná „výpomoc“ je v dnešní době velmi často vyuţívána ve větších podnicích, které 

si tak postupně vychovávají své budoucí zaměstnance. Na studenty je v dnešní době 

vyvíjen velký tlak a většina racionálně přemýšlejících si hledá uplatnění jiţ v době 

studia. Tento student by mohl ve společnosti napsat svou bakalářskou/diplomovou práci 

a přinést do zaměstnání nadšení a značnou motivaci pro své pracovní nasazení.  

Náplň práce by byla především jednoduché dílčí úkoly a činnosti, které jsou v silách 

průměrného studenta informačních technologií. Právě tyto činnosti poskytnou velký 

prostor pro současného zaměstnance správy IT. Samozřejmě mu nelze z počátku zadat 

sloţité úkoly na řešení, mám na mysli například vyřizování stíţností zaměstnanců na 

hardwarové či softwarové problémy, poţadavky zákazníků, instalace aktualizací, 

nových modulů, zajišťování doprovodného materiálu (klávesnice, myš, karty, atd.) atd.  
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 Správci IT by tak odpadla tato časově náročná a těţko plánovatelná práce a mohl by se 

plně věnovat důleţitějším povinnostem, na které se můţe samozřejmě mnohem více 

soustředit a eliminovat tak své dosavadní chyby, které se nevyhnou ţádnému 

zaměstnanci, který pracuje ve stresu a pod časovým tlakem.  

Tento návrh je v kompetenci ředitele společnosti, který má na starosti schvalování 

nových zaměstnanců v kooperaci právě s jiţ několikráte zmiňovaným správcem IT, 

v jehoţ kompetenci je poté faktický výběr z vhodných kandidátů a určování úkolů a 

náplně práce svého nového podřízeného.  

Výdaje spojené se zaměstnáním studenta na částečný úvazek, či jinou (pro společnost 

výhodnou) smluvní formu vyčísluji v jednoduché tabulce.  

Hodinová mzda Počet hodin týdně Měsíční náklady Roční náklady na zaměstnance 

90,- Kč 20 h – 25 h 10 000,- Kč 120 000,- Kč 

Tabulka 12 - Vyčíslení nákladů na zaměstnance (vlastní) 

  

Náklady jsou navrţené podle vlastního úsudku, opřeného o informace a vlastní znalosti 

trhu práce vysokoškolských studentů. Jak je vidět roční náklady, které stojí další 

pracovní síla, se pohybují okolo 120000,-- Kč. Částka představuje pouze mzdu, která 

bude vyplacena novému zaměstnanci a neuvaţuje zatím ostatní poplatky, které má 

zaměstnavatel ze zákona povinnost odvádět státu (sociální a zdravotní pojištění). Je 

proto zapotřebí řádně ošetřit smluvní vztah obou stran, nejlépe dohodou o provedení 

práce, kdy ani jedna ze stran tyto odvody neplatí. Ta ovšem dovoluje odpracovat pouze 

150 hod/rok, proto výsledná částka počítá s jistou hodnotou těchto plateb a náklady na 

zaměstnance jsou vyšší neţ jen výčet jeho mzdy.  

Přínosy, které nový zaměstnanec podniku přinese, se těţko vyčíslují. V podstatě 

nemoţné je poté říct, kolik finančních prostředků se vrátí do podnikové kasy. U 

zaměstnance, který pracuje na základě zadaných úkolů a vykonává práci, která nemá 

přímý podíl na zisku či trţbách společnosti je takové vyčíslování prakticky nemoţné. Je 

zapotřebí se opřít o skutečnost, ţe vedoucí IT oddělení bude mít větší prostor pro svou 

práci, která bude mít větší vliv na efektivitu vyuţívání informačního systému, který je 

základem této práce a hraje velkou roli v celkovém pohledu na podnik.   
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4.1.2. Využívání funkcí IS pro odměňování zaměstnanců 

Další návrh se týká přímo systému odměňování obchodních zástupců společnosti, ke 

kterému není současný IS vyuţíván v jeho plné síle. Nejdříve pokládám za nutné obecně 

nastínit způsob, na jehoţ základě jsou tito zaměstnanci odměňování. Společnost se drţí 

zaběhnutého a ověřeného modelu, kdy obchodní zástupce má zajištěn jistý příjem 

v podobě fixní části a finální výše jeho výplaty je závislá na „pohyblivé“ části, která se 

přímo odvíjí od objemu jeho prodejů. Jinými slovy ke stálému neměnnému platu se 

přidává částka, která je vypočítána určitým předem daným procentem z celkového 

objemu objednávek, které učiní obchody patřící do oblasti toho či onoho obchodního 

zástupce.  

Přičemţ momentálně je z informačního systému na konci měsíce zjištěna ona hodnota 

objemu objednávek a následně vypočítána mzda kompletně v kompetenci personálního 

oddělení společnosti. Objednávkový systém Ordis i vyuţívaný systém K2 disponují 

moduly, díky kterým se dá mnohem efektivněji pracovat s daty, které jsou klíčové pro 

hodnocení zaměstnanců na základě jejích výkonů.  

Mým návrhem je tedy rozšířit současný informační systém o modul statistika, který je 

ve standardní nabídce obou dodavatelů IS. A jelikoţ je pro práci obchodních zástupců 

vyuţíván objednávkový systém Ordis, pokládám za jednodušší a v rámci přenosu dat 

rychlejší rozšířit právě tento IS.  

Díky tomuto rozšíření se dosáhne hned několika zlepšení a zvýhodnění, které 

z nabízeného modulu statistika vycházejí:  

- větší a přehlednější informovanost o jednotlivých prodejcích 

- sami obchodní zástupci budou mít moţnost sledovat svoje aktuální mnoţství 

prodejů  

- zvýšení motivace obchodních zástupců  

- zjednodušení výsledného výpočtu mezd  

- automatické generování odměn  

- snadnější tvorba reportů (grafy, tabulky, předpoklady prodejů, atd.)  

Větší přehlednosti se docílí zejména tím, ţe volitelný modul statistik vyhodnocuje 

kromě jiného jednak objednávky, které projdou přes samotný objednávkový systém, 
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nebo lze vyhodnocovat celkové obraty, které jsou automaticky importovány 

z informačního systému společnosti. Díky těmto podrobným údajům se docílí přesného 

přehledu o výkonnosti a ziskovosti jednotlivých obchodních zástupců.  

Jak je v analytické části uvedeno, jednotliví obchodní zástupci mají na svém notebooku 

nainstalovaný modul dealer, přes který komunikují s centrálním serverem a pomocí 

něhoţ vytváří a odesílají samotné objednávky. Díky navrhovanému novému modulu 

budou mít nyní moţnost sami sledovat výši svých prodejů v přesných hodnotách. 

Jelikoţ jsou jiţ zvyklý na uţivatelské rozhraní objednávkového IS, nebude jim pro 

krátkém proškolení činit problém „vytáhnout“ si potřebné informace o jednotlivých 

prodejích. A to nejen svých vlastních, ale bude jim zpřístupněna i databáze všech 

zaměstnanců, na které se tento druh odměn bude vztahovat. Tato skutečnost povede 

bezesporu k větší motivaci jednotlivých pracovníků.  

Jelikoţ se dá v modulu velmi snadno filtrovat potřebná data, můţe si například 

zaměstnanec najít jednotlivé prodeje po měsících a pokud se stane, ţe dojde k určitému 

poklesu, bude se snaţit tento propad dohnat zvýšenou aktivitou a prodejností v jiných 

obchodech. Druhá stránka věci je obdobně motivující. Obchodní zástupci jsou obecně 

školeni tak, aby jejich prodeje byly co největší. Je také pravidelně vyhlašován 

zaměstnanec měsíce. Průběţné výsledky této vnitropodnikové soutěţe o nejlepšího 

prodejce budou k dispozici všem zaměstnancům, kteří se budou samozřejmě snaţit 

tohoto ocenění dosáhnout. Výše prodejů jejich kolegů je bude opět motivovat k zařazení 

vyšší rychlosti. Modul se dá samozřejmě aplikovat i na jiné úseky neţ jen obchod, 

ovšem bude těţší implementovat rozhodovací kritérium pro úspěšného zaměstnance.  

Aby bylo docíleno patřičné motivace obchodních zástupců je mým dílčím návrhem 

kosmetická změna v odměňování. Tři zaměstnanci s nejlepším prodejem za měsíc 

(vyčísleno ve výši nákupu obchodů, které jsou v jejich oblasti) budou odměněni 

jednorázovým měsíčním bonusem. Finální částka je samozřejmě zcela v kompetenci 

zaměstnavatele, navrhuji však následující formu:   
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1. místo – 2 500,-- Kč 

2. místo – 2 000,-- Kč 

3. místo – 1 500,-- Kč 

Díky modulu statistika se také velmi zjednoduší systém výpočtu mezd jednotlivých 

pracovníků. Kromě obratů a zisků můţe modul rovnou vypočítat i přímo výplatu 

daného obchodního zástupce na základě předem nadefinovaných kritérií.  

V neposlední řadě je návrh přínosný v oblasti vyuţívání těchto dat pro účely prezentací, 

školení a reportů v rámci společnosti. Modul nabízí komplexní vyobrazení dat 

v několika formách grafů a tabulek. Lze z něj jednoduše vyexportovat grafický vývoj 

objednávek podle týdnu, měsíců či let.  

Jedná se o startovací ceny, takţe je zde předpoklad, ţe jejich finální výše bude odlišná. 

Vzhledem k současnému vztahu mezi dodavatelem jiţ fungujícího IS a společností, lze 

počítat s věrnostní slevou. Jelikoţ je na výpočet mezd momentálně vyuţíván druhý 

informační systém K2, je zapotřebí zaplatit zmiňovanou částku za import těchto dat do 

nového navrhovaného modulu. Celková cena by ovšem neměla přesáhnout částku 

15.000,-- Kč. Jde o jednorázový výdaj, jehoţ schválení je v kompetenci vedení 

společnosti. Samotný průběh implementace a zajištění jejího bezproblémového chodu a 

vyuţívání poté v kompetenci správce IS.  

Příjmy se samozřejmě těţko vyčíslují, podobně jako u prvního návrhu. Návrh však 

vidím jako jednoznačný přínos v oblastí zvýšené motivace zaměstnanců, z čehoţ 

v budoucnu plyne jejich větší produktivita a navýšení celkového obratu společnosti. 

Konkrétní výše objemu objednávek jednotlivých obchodních zástupců odhaduji v řádu 

několika procent.  

Harmonogram činností  

Konzultace s dodavatelem IS  

Objednání modulu statistika 

Implementace modulu  

Školení zaměstnanců v oblasti práce s modulem  

Vyhodnocení přínosů  
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Celý proces zavedení návrhu se odehraje v horizontu několika týdnů, jelikoţ je jiţ 

objednávkový systém vyuţíván a komunikace s jeho dodavatelem probíhá. Jde o pouhé 

rozšíření zavedeného informačního systému, proto ani samotné školení nebude nijak 

komplikované či zdlouhavé.  

 

4.1.3. Využívání dvou nespolupracujících informačních systémů  

Jedním z hlavních zjištěných nedostatků je vyuţívání dvou samostatných informačních 

systému, z nichţ kaţdý se pouţívá na jiné procesy, které jsou naopak málo ne-li vůbec 

vyuţívané druhým IS. Nejde ani tak o problém, jako spíše o zbytečné překáţky 

v plynulosti a efektivnosti vyuţívání podnikového informačního systému. Jelikoţ 

povaţuji tento fakt za velmi rozsáhlý a jeho náprava přinese značnou přidanou hodnotu, 

zvolil jsem několik variant, kterými by se dalo dojít k řešení.  

V ideálním případě se dá tento návrh koncipovat jako určitá paleta moţností, ze kterých 

si vedení společnosti vybere a bude ji aplikovat. První varianta spočívá v podstatě 

v pokračování současného stavu, druhá varianta je vyuţívání pouze jednoho stávajícího 

IS a třetí a nejnákladnější je rozhodnout se pro naprosto jiný a nový informační systém.  

Pokračování v současném stavu  

Současný stav probíhá způsobem, který je popsán v analytické části diplomové práce. 

Informační systém K2 byl koupený jako první a plní hlavní roli co se týče všech 

procesů, které ve společnosti probíhají. Jeho rozsah zahrnuje skladování, veškeré 

administrativní záleţitosti a procesy, které nesouvisí přímo s objednávkami, mzdový a 

docházkový systém, systém sledování firemních aut formou GPS, plánování atd. Tento 

systém však neumí přímou komunikaci z obchodu, respektive neumí zpracovat 

objednávku, která je zaslaná přímo od zákazníka prostřednictvím obchodního zástupce. 

Proto se pořídil informační objednávkový systém Ordis.  

Varianta č. 1 je tedy zůstat u tohoto způsobu, který má ovšem mnoho nedostatků a 

zaměstnanci jsou často nespokojení. Jelikoţ zde logicky existují dvě uţivatelské 

rozhraní. Většina zaměstnanců pracuje pouze s jedním nebo druhým IS, ale existují i 

tací, kteří musí vyuţívat oba dva. Tento způsob samozřejmě generuje další výdaje, které 

souvisí s provozem dvou nezávislých informačních systémů. Hlavním přínosem je 
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zaběhnutý způsob. Zaměstnanci neradi přistupují na jakékoliv změny a jsou mnohdy 

neochotni učit se novým věcem. Ovšem z této značné pohodlnosti plynou určité 

problémy a nedostatky.  

Popisovaná první varianta je logicky nejpřijatelnější pro mnoho účastníků jeho 

případného řešení. Je nejlevnější, takţe vedení společnosti kvitovat, ţe nemusí 

investovat další peníze do zlepšení současného stavu. Je spojeno s nejmenším úsilím ze 

všech stran a zaměstnanci nebudou nuceni do ţádné změny, jak je zmíněno výše v textu.  

 

Výhody Nevýhody 

- Nedojde ke změně  

- Zaměstnanci jsou zvyklí na současné 

procesy  

- Snadnější přístup k objednávkám  

 

- Komplikované pouţívání dvou 

odlišných IS  

- Zbytečné náklady na provoz dvou IS  

- Zdvojnásobená problematika při 

vniklých problémech 

 

 

Jeden informační systém pro všechny procesy  

Druhá moţnost nápravy problému spočívá ve vyuţívání jednoho ze stávajících 

informačních systému a obejít problém s objednávkami způsobem, jakým se řešil dříve. 

Není zase tak sloţité rozhodnout se, který IS zvolit. Zastřešující informační systém K2 

je pořízení z dřívější doby a řeší se v něm ve své podstatě 90% všech procesů, které ve 

společnosti probíhají a IS Ordis řeší pouze zasílání objednávek přímo z obchodů. Mým 

návrhem je tedy soustředit veškerou pozornost na systém K2.  

Dalo by se říct, ţe tímto návrhem by šlo vedení společnosti přímo proti svých 

předchozím rozhodnutím, jelikoţ se jedná v podstatě o návrat zpět k předchozímu stavu, 

který byl vlastně nevyhovující. Proč bychom rozšiřovali stávající informační systém, 

pokud by tu nebyl ţádný problém, popřípadě pokud by nová aplikace nebo rozšíření 

nemělo přinést nějaké zlepšení současného stavu. Toto rozšíření ovšem značně 

zkomplikovalo činnost některých pracovníků a zvýšilo i náklady, které jsou spojené 

s naprosto novým informačním systémem. Jinými slovy tento návrh (varianta č. 2) 
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odbourá náklady, které jsou spojeny s provozem a se správou tohoto informačního 

systému. Investice, která proběhla na faktické pořízení se, však nevrátí, ale kaţdé 

rozhodnutí stojí nějaké peníze a ne vţdy se do společnosti navrátí.  

I přes všechny přínosy, které objednávkový systém bezesporu přináší, druhá varianta 

spočívá v postupném přechodu na jeden jediný informační systém K2, který vyuţívá 

většina pracovníků a který, jak jiţ bylo zmíněno, zpracovává většinu firemních procesů. 

Hlavní nedostatek, který plyne z tohoto způsobu práce, je v objednávkách, kvůli kterým 

se Ordis pořídil. Momentálně obchodní zástupce projedná u zákazníka v obchodě jeho 

poţadavky a objednávku zašle přímo do společnosti, kde ji mohou automaticky začít 

chystat tak, aby byla druhý den k dispozici pro ranní rozvoz. Tento způsob bohuţel 

systém K2 neumoţňuje, ale dá se s objednávkami pracovat jinak ovšem s menší 

efektivitou a rychlostí jejich zpracování. Ovšem investice, náklady a problémy spojené 

s vyuţívání dvou IS tyto nedostatky převyšují. K2 samozřejmě objednávky zpracovávat 

také umí, ale jinačí formou. Na tento způsob si zaměstnanci budou muset zvyknout, a 

pokud bude zvolena tato varianta, práce s objednávkami bude probíhat na jiné 

informační vlně. Jakmile obchodní zástupci splní všechny své povinnosti spočívající 

v jednotlivých zastávkách v obchodech, které spadají do jejich kompetencí, přijde čas 

na zpracování objednávek najednou. Tento návrh spočívá ve změně současného zvyku, 

kdy jsou objednávky zpracovávány jedna podruhé. Zaměstnanci zpracují všechny 

objednávky najednou a pomocí emailu, telefonu či internetu obeznámí firmu s nově 

vzniklými zakázkami, dá-li se to takto nazvat. Současný model se sice hájí tím, ţe 

zvýšil efektivitu a rychlost práce obchodních zástupců, ale realita je značně odlišná. Tito 

zaměstnanci jsou nadšení, jelikoţ nemusí objednávky zpracovávat odpoledne po 

objeţdění všech obchodů, ale přímo na místě. Těmito procesy si ušetří mnoho hodit 

pracovní doby a končí okolo poledne. Jelikoţ nedojíţdějí do sídla firmy kaţdý den, 

nikdo nemá ucelenou a úplnou představu o tom, kolik hodin denně ten a ten konkrétní 

zaměstnanec pracuje. Rozhodnutím se pro variantu č. 2 dojde k tomu, ţe kompetentní 

zaměstnanci naplní zcela zákonem stanovenou denní pracovní dobu.  

Varianta je výhodná z hlediska nákladů, které se uspoří na straně provozu druhého 

informačního systému. Na druhou stranu můţe dojít k faktu, ţe se zvýší přesčasy 

pracovníkům skladů, kteří budou chystat zboţí na následující den aţ v odpoledních 
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hodinách. Pokud toto opravdu nastane, dá se to relativně snadno a levně vyřešit úpravou 

stávající pracovní doby těchto zaměstnanců.  

Je zapotřebí zmínit, ţe jedním z dalších mých návrhů je rozšíření informačního systému 

o modul statistika. Navrhuji v něm rozšíření informačního systému Ordis, který tato 

varianta ruší. Můţe se tedy zdát, ţe jdu sám proti sobě a moje návrhy nemají hlavu a 

patu. Kaţdá změna s sebou přináší řadu problému, které je zapotřebí za běhu efektivně 

vyřešit. Tento modul je přímo závislý na práci obchodních zástupců a dá se o něj rozšířit 

i informační systém K2. Tato překáţka by se tedy řešila velmi jednoduchým způsobem, 

kdy dojde k naprosto stejnému rozšíření, pouze se změní výběr informačního systému.  

 

Výhody Nevýhody 

- Všechny procesy ve stejném rozhraní 

jednoho IS   

- Úspora paušálních nákladů na provoz 

druhého IS  

- Sníţení komplikací  

- Změna současného stavu je vţdy 

problémem  

- Sloţitější zpracovávání objednávek  

- Ztráta investované částky  

 

 

Zcela nový informační systém  

Poslední z variant je ukončit spolupráci se současnými dodavateli informačních systémů 

a zvolit zcela nový a komplexní informační systém, který pokryje veškeré poţadavky, 

které budou nastaveny od vedení a IT oddělení. Je logické, ţe by se jednalo o nejdraţší 

variantu spojenou s největšími překáţkami a riziky na jedné straně. Na straně druhé, 

kaţdý návrh a změna musí vést k lepšímu a řešit problémy, na které současný stav 

nedokáţe adekvátně reagovat. Pokud by se pořídil nový IS, který splňuje všechny 

podmínky a poţadavky, vyřešil by tak bez pardonu všechny stávající problémy a 

nedostatky a povede k prospěchu, zvýšení efektivity práce a v neposlední řadě úspoře 

nákladů. Na tento fakt, je ovšem zapotřebí nahlíţet s rezervou a především 

s dlouhodobější perspektivou.  
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Není nakonec úplně důleţité navrhovat konkrétní podobu tohoto informačního systému, 

nebo rozhodovat za kompetentní a vzdělané lidi z oboru. Jedná se pouze o nástin 

moţností, které jsou k dispozici. Nabídka informačních systémů, které jsou ideální pro 

obchodní společnosti s podobným podnikatelským záměrem, a kaţdodenními procesy je 

mnoho. Zaměstnanci firmy, konkrétně vedoucí IT oddělení mají jistě o nabídce přehled, 

popřípadě si ho udělají, dojde-li k naplnění scénáře varianty č. 3.  

Vyvstává zde otázka, jak přistoupit k faktickému zavedení zcela nového IS. Literatura a 

teorie poskytuje několik moţností, jak se s tímto značně komplikovaným procesem 

vypořádat. Následuje výčet několika moţných způsobů postupu.   

Souběžné zavádění 

Informační systém je zaveden souběţně na všech pracovištích najednou. Tento postup je 

vhodné pouţít při zavádění jednodušších IS, které nevyţadují náběhovou fázi zavádění 

(sloţitá školení, konverzi dat z předchozích IS). 

  

 

Obrázek 14 - Souběžné zavedení informačního systému (11) 

  

  

Pilotní zavádění 

Informační systém se zavede na jednom pracovišti, které je na tuto činnost připraveno. 

Po zavedení probíhá ověřovací provoz a posléze zde probíhá zacvičování pracovníků 

ostatních pracovišť. Tento způsob je vhodný pro zavádění kvalitativně odlišných IS, 

které vyţadují rozsáhlé testování nového IS v provozních podmínkách. Toto pilotní 

zavádění umoţňuje postupnou transformaci dat z předchozích IS. V závěru pilotní fáze 

dochází k zavádění IS na ostatní pracoviště, které jsou jiţ připravena. 

 

Obrázek 15 - Pilotní zavádění informačního systému (11) 
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Postupné zavádění 

Zavádění IS na jednotlivá pracoviště probíhá postupně, bez pilotní fáze. Rychlost 

zavádění je závislá na připravenosti jednotlivých pracovišť a na sloţitosti IS. Tento 

způsob je vhodný pro takový systém, u kterého není nutné provozní ověřování 

(komerčně dodávaný IS, IS převzatý z podobně fungujících pracovišť). 

 

Obrázek 16 - Postupné zavádění informačního systému (11) 

  

  

Nárazová strategie zavádění 

Strategie zavádění, kde najednou ukončíme činnost jednoho IS a po nezbytně nutné 

pauze spustíme nový informační systém. Tento postup je riskantní, pouţívá se tak, kde 

souběh IS není moţný. 

  

 

Obrázek 17- Nárazová strategie zavedení informačního systému (11) 

   

V praxi však nastává nutnost kombinovat jednotlivé postupy. Nejčastější je kombinace 

postupu nárazového a postupného. 

 

Jak jiţ bylo zmíněno, tato varianta je nákladově zcela jinde, neţ předchozí dvě 

moţnosti. Na jedné straně by zcela vyřešila současné problémy, ale za cenu 

mnohonásobně vyšší. Jde tu řádově o desetitisícové ne-li stotisícové rozdíly v nákladech 

a to je fakt, na který vedení společnosti neslyší. Jedno však jedna z moţností a z mého 

pohledu je velmi důleţité ji zmínit a uvaţovat o ní.  
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Výhody Nevýhody 

- Kompletní vyřešení současných 

nedostatků  

- Jeden zastřešující informační systém  

 

- „Naučit“ se zcela nový IS  

- Vysoká investice  

- Sloţité smluvní podmínky  

- Ostatní návrhy nelze zcela realizovat  

 

 

 

Je zcela na kompetentních osobách, pro kterou moţnost se nakonec rozhodnou. Kaţdá 

z nich má řadu pozitiv a negativ, které jsou spojeny ať uţ se stránkou nákladů a výnosů, 

efektivity a produktivity práce, ochotu ke změnám, problematiku nových moţností atd. 

Všechny návrhy, které jsou obsahem této diplomové práce, vychází z podobné 

myšlenky. Tou je hledat chyby a problémy a následně je co nejlevněji napravovat. 

Z tohoto tvrzení vychází dvě konkrétní věci. Jako nejméně pravděpodobnou variantu 

vidím jednoznačně nákup a zavedení zcela nového informačního systému. A jelikoţ se 

jedná o návrh, existuje tu konkrétní problém. Tento by se tedy měl řešit, a proto není 

úplně vhodné zůstávat na současném stavu. Z toho plyne, ţe se přiklání k druhé 

variantě, které přináší úsporu nákladů na relativně minimální úsilí.  

4.1.4. Postupná obměna kancelářské techniky  

Všechny předchozí návrhy prezentované v této části diplomové práce jsou zaměřeny 

především na oblasti software peopleware a management IS, pokud budeme mluvit 

v terminologii analýzy HOS 8, která tvoří podstatnou část analytické práce. Naproti 

tomu nynější návrh se plně zabývá hardwarem společnosti, potaţmo obecně technikou, 

která je vyuţívána zaměstnanci v kancelářích a na cestách.  

V kaţdé společnosti postupně dochází k pravidelně obměně techniky. Staré PC se mění 

za nové, doznívající licence vyuţívaných programů se aktualizují či se doplňuje 

informační systém o přídavné a rozšiřující moduly. Můj návrh se tedy nevztahuje na 

momentální období, spíše radí společnosti, jak postupovat ve chvíli, kdy se opět 

rozhodně aktualizovat svou hardwarovou výbavu. Závěrečná část analytické části 

diplomové práce je věnována právě oblasti hardwaru společnosti a je zde uveden 

přehled o vybavení jednolitých úseků firmy. Z tohoto vyplývá, ţe pouze obchodní 

zástupci (celkem 7 zaměstnanců na této pozici) a vedení společnosti vyuţívá k práci 
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sluţební notebook. Coţ je ve své podstatě logické, jelikoţ jejich náplň práce se 

odehrává na různých místech, ke kterým je notebook nezbytný. Ostatní počítačové 

jednotky ve společnosti jsou standardní počítače, kterých je celkem 17, tyto samozřejmě 

umoţňují pracovat pouze z kanceláře a sniţují tak celkovou efektivitu práce určitých 

zaměstnanců. Navrhuji tedy postupně nahradit tyto standardní počítače notebooky. 

Návrh není nijak stěţejní, ale jeho vyuţití opět vede k vyšší efektivitě práce a moţnosti 

práce v terénu. Je zapotřebí vyuţívat veškerý potenciál zaměstnanců a díky jejich 

flexibilitě a moţnosti například práce z domu toho bude docíleno.  

Notebooky jsou dnes cenově na srovnatelné úrovni s běţnými počítači a jejich funkce je 

pro potřeby a běh procesů ve společnosti dostačující. Jedná se o obchodní společnosti 

operující na bází nákupu a prodeje, proto zde neexistuje poţadavek na vybavení, pro 

které by případně notebook nemusel být dostačující. Výkonově notebooky nijak 

nezaostávají za stolními počítači. Navíc tento návrh vyuţívá všechny přídavné 

komponenty současných počítačů (monitor, klávesnice, myš, tiskárna atd.). Návrh tedy 

spočívá v postupné obměně většiny stolních počítačů, ze které plynou pro společnost 

následující přínosy:  

- zaměstnanci jsou mobilní a flexibilní  

- bezdrátová síť  

- moţnost práce z domu a vyuţití jinak „hluchého“ času  

- úspora místa  

- vyuţití stávajících komponent  

- větší flexibilita při jednáních a prezentacích na poradách  

Největší přínos je samozřejmě ve flexibilitě a mobilitě zaměstnanců, kteří mohou 

vyřizovat pracovní záleţitosti i z domu, kde jinak nejsou k dosaţení. Ţijeme ve velmi 

hektické a na práci náročné době. Nezaměstnanost se pohybuje okolo 10% a kaţdý 

potenciální uchazeč o zaměstnání musí počítat s tím, ţe jeho pracovní povinnosti 

nekončí odchodem z kanceláře. Vyuţije se tak plně potenciál všech zaměstnanců, 

kterých se tato obměna bude týkat. Termínem „hluchý“ čas mám na mysli situace, kdy 

zaměstnanci nemohou z nejrůznějších důvodů trávit celou pracovní dobu v kanceláři 

(návštěva lékaře, nutnost zůstat doma kvůli určitým pracím, hlídání dětí, atd.). Na tyto 

situace si zaměstnanci musí brát dovolenou. Tzv. home office, kdy zaměstnanci pracují 
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částečně z domu je výhodná pro obě strany. Zaměstnanec není nucen vybírat dovolenou, 

kdyţ nemusí a pro firmu je mnohem efektivnější, kdyţ se určitá část práce udělá na 

dálku.  

Existují zde samozřejmě i určité nevýhody plynoucí z takovéto změny. Jedná se 

především o nemoţnost doplňování a změny dalších hardwarových komponent či niţší 

výkon. Bylo však jiţ poznamenáno, ţe tyto poţadavky nemají ve společnosti v podstatě 

ţádnou váhu.  

4.1.5. Elektronizace administrativních procesů  

Ze všech předchozích návrhů je patrné, ţe přímo souvisejí s reprezentovanými 

nedostatky, které jsou uvedeny v úvodu této kapitoly. Poslední návrh tedy reaguje na 

problém značné administrativní a byrokratické náročnosti v kancelářích společnosti. 

Těţko říci, zda tento bod povaţovat za nedostatek či příleţitost. Jedná se o neduh, který 

je patrný v mnoha firmách a je podle mne jen otázkou času, kdy se jeho řešení začne 

radikálně rozšiřovat a firmy jej budou stále více ochotny vyuţívat. Haldy papírů, které 

se denně produkují, stojí nemalé finanční prostředky a navíc musí být někde 

skladovány, coţ bývá dost často ještě větší problém, finanční náročnost. Navíc velmi 

často dochází ke ztrátě nějakého dokumentu a jeho sloţitému hledání. Jak jednoduché 

by bylo a levné by bylo, kdyby se tyto dokumenty daly najít v informačním systému a 

nemusely vůbec tisknout.  

Mým návrhem je tedy určitá forma bez-dokladové kanceláře a snaha o 

elektronizaci administrativních procesů, jak jen to bude moţné. Většina objednávek a 

faktur a dokumentů, které do společnosti přicházejí, mají svou elektronickou formu a 

záznam. Najdou se tu však i faktury, dodací listy, objednávky, faxy a jiné dokumenty, 

které se vyskytují pouze v papírové podobě. Z mého pohledu velice jednoduchým 

řešením je scanování těchto dokumentů a vytvoření jasně definované databáze 

elektronických dokumentů. Stejně jako v současné době fungují kartotéky a papírová 

fyzická evidence, navrhuji, aby se v rámci nového projektu nadefinovala a postupně 

vytvořila velmi podobná elektronická evidence.  
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Velmi zjednodušeně řešeno by mohla mít podobnou formu, jakou mají jednotlivé 

šanony na obchodním oddělení, které se stále zaplňují a stále pro ně vytváří nové a nové 

místo.  

- Faktury (dodavatelské, odběratelské) 

- Dodací listy (celková dokumentace o přijatém zboţí) 

- Výdejky materiálu  

- Výpisy z bankovního účtu  

Takto by mohla vypadat elektronická databáze, která přesně koresponduje s její 

fyzickou podobou. Finální podoba je samozřejmě zcela v kompetenci vedení a IT 

oddělení, za předpokladu, ţe o tomto návrhu budou vůbec uvaţovat.  

 

Výhody plynoucí z uskutečnění návrhu:  

- Sníţení nákladů  

- Zlepšení efektivity  

- Zjednodušení a zrychlení procesů  

- Rychlá návratnost investice  

- Eliminace ztrát dokumentů  

- Snadný přístup  

- Zlepšení komunikace  

V úvodním stádiu implementace návrhu samozřejmě dojde ke zvýšení nákladů. Bude 

zde vyţadována určitá investice, podle rozhodnutí majitelů, jakým způsobem k návrhu 

přistoupí a do jaké míry budou ochotni změnit současný stav. Z dlouhodobého hlediska 

ovšem dojde k prokazatelnému snížení provozních nákladů, které jsou spojeny právě 

s tiskem, uskladňování dokumentů, správa tiskáren atd. Zlepšení komunikace, zvýšení 

pracovní efektivity a produktivity je dalším jednoznačným přínosem, kdy nebude 

docházet k současnému zmatečnému jednání zaměstnanců, kdy běhají s papíry po firmě 

a shání kompetentní osoby ke konzultaci. V budoucnosti bude docházet 

k jednoduchému řešení těchto procesů pomocí telefonu a vyuţití informačního systému, 

ve kterém budou tyto potřebné dokumenty uloţeny a kdykoliv k dispozici. Pokud se 
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stane, ţe dojde ke ztrátě, či okamžité potřebě nějakého dokumentu, není problém ho 

odkudkoliv vytisknout.  

Je samozřejmě na místě rozhodnout se o přístupu k tomuto návrhu. Dá se totiţ opět řešit 

několika moţnými způsoby. Jedním z nich je vytvoření vlastního projektového týmu, 

který bude mít jasně vymezené kompetence a stanovené odpovědnosti. Druhou 

variantou je vyuţití outsourcingu těchto sluţeb některou z mnoha společností, které se 

podobnou problematikou zabývají. Výhody, které by mohly plynout z kaţdé varianty, 

jsou nastíněny v následující tabulce.  

Vlastní projektový tým Outsourcing 

- Niţší náklady  - Profesionální zpracování  

- Vytvoření databáze přesně na míru a 

podle představ vedení  

- Rychlost  

- Získání zkušeností s tématem  - Správa a reklamace v kompetenci 

dodavatelské firmy  

 - Snazší moţnost rozvoje  

Tabulka 13 - Výhody jednotlivých variant (vlastní) 

Obě dvě moţnosti mají samozřejmě své výhody i nevýhody, které plynou z podstaty 

věci. Ostatně jako je tomu u všech variant, mezi kterými se firmy rozhodují. Osobně 

bych v tomto případě doporučoval vyuţití odborné outsourcingové firmy. Náklady na 

pořízení takového projektu se pohybují v řádech desetitisíců a je zde neoddiskutovatelná 

záruka profesionálního provedení a zkušeností. Návratnost zmiňované investice, 

finanční a číselné vyhodnocení je zpracováno v ekonomické části diplomové práce.  
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4.2. Ekonomické zhodnocení  

Jelikoţ se nacházíme na půdě Fakulty podnikatelské, je zapotřebí zasadit navrhované 

změny a zlepšení do určitého finančního rámce a vyhodnotit všechny navrhované 

varianty z klasického pohledu výdajů a následných příjmu z nich plynoucích. Následuje 

tedy tabulka nákladů, která jednak rekapituluje navrhované moţnosti a představuje také 

přehled výdajů, se kterými se bude muset společnost vypořádat, pokud se pro ně 

rozhodne.  

 

 

Návrh  Náklady  

Nezastupitelnost vedoucího IT 120 000,-- Kč 

Pořízení modulu statistika  90 000,-- Kč 

Nové pojetí IS 50 000,-- Kč 

Bezdokladová kancelář  40 000,-- Kč 

Celkem  300 000,-- Kč 

Tabulka 14 - Přehled nákladů navrhovaných řešení (vlastní) 

 

4.2.1. Konkrétní vyhodnocení návrhů  

Ve většině případů ne-li vţdy se strana nákladů vyčísluje mnohem jednodušeji neţ 

budoucí výnosy a příjmy. Kaţdý konkrétní návrh je spojen s více či méně jasnou 

hodnotou výdajů, které bude muset společnost zaplatit, pokud se pro návrh rozhodne. 

Následující část rekapituluje postupně všechny návrhy, objasní, jakým způsobem 

vznikla konkrétní částka a především nastíní výnosy, které daný návrh přinese.  

 

Nezastupitelnost vedoucího IT 

 

Částka, kterou je zapotřebí investovat na řešení nezastupitelnosti vedoucího IT oddělení, 

vychází z jednoduchého vyčíslení, které je popsáno u konkrétního návrhu. Jedná se o 

roční náklady na nového zaměstnance, jejichţ výše se odvíjí od standardních hodnot na 

trhu práce. Hlavní finanční přínos, který by měl kaţdý nový zaměstnanec přinést, vidím 

v tomto případě odbourání nákladů, které plynou z poruchovosti a občasnému zastavení 

pracovních procesů ve společnosti. Finální částka se dost těţko odhaduje, jelikoţ 
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poruchovost počítačů a celkové výpočetní techniky je nárazová a nedá se zde 

vypozorovat ţádný opakující se trend. Dá se ovšem vyčíst skutečnost, ţe 80% procent 

běţných poruch je řešeno přes servis a vyuţívání třetí strany, která se stará o opravy a 

servisní sluţby. Tyto náklady jsou vyčísleny zaměstnanci firmy na cca 30 000 Kč/rok a 

zvyšují tak provozní náklady společnosti. Jinými slovy jediný pracovník IT nemá čas na 

opravy, na které bohatě stačí jeho kvalifikace. Zaměstnáním nové pracovní síly se podle 

mého názoru dá ušetřit aţ 70% této částky. Tedy jedním z kvantifikovatelných a 

hmatatelných přínosů je úspora cca 20 000 Kč za rok.  

Další přínos tkví ve větším pracovním nasazení samotného vedoucího IT, který musí 

tyto problémy řešit nyní a nemůţe se plně soustředit na důleţitější a hodnotnější aspekty 

plynoucí z jeho kvalifikace a pracovního zařazení.  

Pořízení modulu statistika 

Náklady spjaté s rozšířením současného IS o modul statistika jsou jasně definované 

dodavatelem informačních systémů a částka je dosti podobná u obou dvou variant, které 

jsou zmíněné výše. Částka se skládá ze tří částí, které jsou zapotřebí k zavedení tohoto 

návrhu.  

Náklady na pořízení popisovaného modulu je nutné rozdělit do tří částí (fází):  

- cena samotného modulu statistika     8 000,-- Kč 

- úprava pro potřeby odměňování     1 700,-- Kč 

- import dat ze stávajícího informačního systému   3 000,-- Kč 

Faktické a pracovní přínosy jiţ byly zmíněny, ovšem je zapotřebí více rozvést budoucí 

finanční výsledky. Byl naznačen motivační koncept tohoto návrhu a kaţdý proces 

motivace by měl vést k lepším pracovním výsledkům. Spolu s navrhovanou změnou 

systému hodnocení pro tři nejlepší zaměstnance kaţdý měsíc dojde ke zvýšení 

motivace, coţ bylo uţ ostatně několikrát popisováno. Náklady jsou vyčísleny v tabulce 

č. xxx a představují jednorázovou investici do modulu statistika 15 000,-- Kč a roční 

vyčíslení bonusů 72 000,-- Kč.  

Průměrná hodnota trţeb jednotlivých obchodních (ve společnosti jich pracuje 6 na této 

pozici) zástupců je cca 4 000 000,-- Kč na jednoho. Pokud se budu drţet velmi při zemi 
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a budu předpokládat zvýšení motivace ve formě 1‰ z těchto trţeb, tak kaţdý obchodní 

zástupce zvýší svou aktivitu o pouhé 4 000,-- Kč měsíčně. Celková hodnota vyjádřená 

touto jednoduchou formulí pak přinese společnosti 288 000,-- Kč. Rozdíl mezi výdaji a 

příjmy tohoto návrhu jsou tedy okolo 200 000,-- Kč za rok, přičemţ uvaţuji pouhé 

1‰ a troufnu si říci, ţe hodnota bude daleko větší. Čistě teoreticky se tento návrh 

bohatě zaplatí a ze zbylé částky vznikne prostor na úhradu mzdy zmiňovaného nového 

pracovníka, kterou odhadují v návrhu předchozím.  

Nové pojetí IS 

Rozhodnutí o jedné z variant, které řeší problém dvou informačních systémů, velmi 

výrazně ovlivní celkovou částku, která bude zapotřebí investovat. Tento rozdíl můţe být 

i několik set tisíc korun. Částka 50 000,-- Kč, kterou jsem zmínil v sumarizační tabulce, 

počítá s návrhem, ke kterému se nejvíce přikláním, coţ je varianta č. 2 – vyuţívání 

pouze jednoho IS. Náklady se tedy nenavýší nákupem nebo investicí do nového 

produktu, ale především ze začátku bude spojená se značnou administrativní zátěţí. 

Moţná bude také zapotřebí menší investice do rozšíření stávajícího IS o určitý modul, 

proto nadefinovaná částka. Kvantifikovaný finanční přínos, který je spjatý s tímto 

návrhem, se odhaduje snáze neţ u předchozích případů. Hlavní přesnost totiţ spočívá 

v odbourání nákladů spojených se správou a provozováním objednávkového 

informačního systému Ordis, který se tímto návrhem zruší. Bohuţel se mi nepodařilo 

zjistit, kolik společnost vydává na provoz tohoto informačního systému, který hodlám 

svým návrhem postupně zrušit. Je ovšem jasné, ţe tyto výdaje s odbouráním IS, skončí 

ve stejném intervalu. Budu tedy předpokládat, na základě znalosti ostatních produktů, 

které se momentálně pohybují na trhu takovou úsporu, která minimálně pokryje 

navýšení nákladů spojenou s vyšší komplikací. Tato komplikace nastane minimálně 

v začátcích, postupem času jistě dojde k určité formě standardizace a tyto náklady se 

budou taktéţ sniţovat.  

Částka, která byla vydaná na pořízení těchto několika modulů, se s největší 

pravděpodobní nevrátí, tím ţe se tato část IS. Ovšem finanční situace podniku není 

rozhodně špatná a proto bude tento výdaj nahrazen příjmy z prodejů. Obecně všechny 

investice spojené s výstavbou a budováním informačních systémů nepřináší tak jasně 

kvantifikované příjmy a výnosy na druhé straně, jako je tomu u jiných oblastí podnikání 



84 

 

a provozu podniku. Investice do dlouhodobého hmotného majetku přináší jednoznačněji 

odhadnuté výnosy, které jsou spjaty například s pořízením nového stroje, automobilu 

atp. Informační systémy většinou neprodukují výrobky, a proto se nedá přesně 

odhadnout jejich přínos v oblasti financí. Lépe se proto kvantifikuje úspora, která 

z těchto návrhů plyne.  

 

Obměna kancelářské techniky  

Návrh obměny kancelářské techniky má zatím zcela nekvantifikovatelný přínos. 

Nejedná se totiţ o faktický výdaj na investici, ale spíše o návrh, který má delší časový 

charakter. Postupná obměna komponent kancelářské techniky (výměna počítačů, 

redukce tiskáren atp.) přináší spíše zvýšení efektivity práce zaměstnanců a vyřešení 

problémů s časem a moţnostmi, které současný stav nedovoluje.  

 

Elektronizace administrativních procesů  

Posledním návrhem, který ve své diplomové práci uvádím, je určitá forma 

bezdokladové kanceláře a elektronizace administrativních procesů. Variant zpracování 

návrhu je více, ovšem sám se přikláním k outsourcingu těchto sluţeb a proto je 

v sumarizační tabulce uvedena výsledná částka okolo 50 000,-- Kč. Jedná se o trţní 

cenu takovéhoto produktu, který poskytuje několik společností na tuzemském trhu, a o 

který stále více roste zájem. Dá se tedy předpokládat, ţe jeho cena se bude zvyšovat.  

V návratnosti, úsporách a přínosech, které tento systém přinese, se dodavatelé jen 

předhání a je zapotřebí tyto informace brát s velkou rezervou. Není na místě nechat se 

zviklat návratností v řádu týdnů a sníţení nákladů v desítkách procent za rok. Je 

zapotřebí nahlíţet na investici s delším časovým ohledem a předpokládat její návratnost 

nejdříve do roka. Jelikoţ se zavedením kaţdé novinky se musí přičíst ještě další 

náklady, které jdou ruku v ruce s neznalostí tématu a občasnou nevědomostí.  

Tito dodavatelé deklarují návratnost menší neţ jeden měsíc, coţ povaţuji za značně 

nadhodnocené. Ovšem fakt, ţe přibliţně 16% pracovní doby tráví někteří zaměstnanci 

vyhledáváním dokumentu a ztratí takto drahocenný pracovní čas problémy, které jsou 
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nastíněny u konkrétního návrhu (komunikace, čekání na ostatní zaměstnance, 

komplikovaný přístup atp.), je dosti relevantní. Stejně jako fakt, ţe přibliţně 70% 

dokumentů je tisknuto opětovně a značná část dokumentů postupem času získá svou 

elektronickou podobu. Tyto aspekty si odhadnu kvantifikovat na cca 10 000,-- Kč 

ročně, které vidím především v úspoře těchto nákladů a v přidané hodnotě, kterou tito 

zaměstnanci firmě přinesou. Návratnost navrhované investice je tedy více neţ rok a 

především je návrh spojen s náklady, které vzniknou právě proto, ţe se jedná o jakousi 

novinku. Opakuje se tedy opět situace, kdy rostou provozní náklady právě proto, ţe 

dojde ke změně, která ovšem ve výsledku několika měsíců či let přinese kýţené 

výsledky.  

4.2.2. Vyhodnocení návrhů  

Na začátku oddílu ekonomického zhodnocení uvádím sumarizační tabulku, která má za 

úkol čtenáře informovat o celkové výši finančních prostředků, které bude společnost 

vynakládat, pokud se pro navrhované varianty rozhodne.  

Stejně tak povaţuji za velmi důleţité alespoň nastínit přehled potenciálních výnosů. 

Jinými slovy přehled dává čtenáři určitou představu o tom, jaká je návratnost 

zmiňovaných výdajů.  

Návrh  Náklady  Výnosy  

Nezastupitelnost vedoucího IT 120 000,-- Kč  20 000,-- Kč 

Pořízení modulu statistika  90 000,-- Kč 200 000,-- Kč 

Nové pojetí IS 50 000,-- Kč 50 000,-- Kč 

Bezdokladová kancelář  40 000,-- Kč 10 000,-- Kč 

Celkem  300 000,-- Kč 280 000,--Kč 

Tabulka 15 - Vyhodnocení navrhovaných možností (vlastní) 

Jak jiţ bylo naznačeno, náklady se odhadují relativně přesněji neţ výnosy, které budou 

díky těmto výdajům dosaţeny. Jedná se o jasné vyčíslení finančních poloţek, které jsou 

spjaté s jednotlivými návrhy (sloupec náklady). Oproti tomu výnosy představují jakýsi 

odhad, který je ve většině případů podloţený jasnými skutečnostmi a výpočty. 

Odůvodnění částek, které se nachází ve sloupci výnosy, je uvedeno u kaţdého 

konkrétního návrh v ekonomické části diplomové práce. Záměrně uvádím pouze částky, 

ke kterým jsem nějakým způsobem došel a tento princip a způsob se opět snaţím 
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vysvětlit na stejném místě. Na první pohled by se mohlo zdát, ţe jsou tyto výdaje a 

nápady nevýhodné, jelikoţ převyšují výnosy o 20 000,-- Kč. Ovšem některé z nich 

(pořízení modulu statistika, bezdokladová kancelář) uvaţují jednorázové výdaje, které 

budou v příštím roce o cca 80% procent niţší. Jak navíc níţe uvádím, jedná se pouze o 

výnosy, které jsou jasně vyčíslitelné.  

Další výnosy, které představují zvýšení efektivity práce, sníţení nákladů, které nejsou 

mým pohledem zaznamenatelné či vyšší výkony zaměstnanců, jsou velmi sloţitě 

odhadnutelné, zejména z mé role externího spolupracovníka. Proto jsou uváděny pouze 

částky, které mají více či méně odůvodnitelný charakter a existuje alespoň nějaké cesta, 

po niţ se k těmto finálním částkám došlo.  
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Závěr  

Předchozí stránky diplomové práce pojednávají o problematice informačních systémů, 

informačních technologií a komunikačních prostředků, bez kterých se moderní, 

konkurenceschopná firma v dnešním světě neobejde. Hlavní myšlenkou této diplomové 

práce bylo, seznámit čtenáře s touto problematikou a poté uvést konkrétní příklad, jak se 

dají tyto skutečnosti aplikovat do praxe v pohledu reálné společnosti.  

Celá diplomová práce má jasný a standardní koncept. Úvodní část byla věnována 

teoretickým východiskům a z mého pohledu nejdůleţitějším poznatkům, které potřebuje 

čtenář k celkové orientaci v práci. Jinými slovy v teoretické části jsou citovány ty 

oblasti, které jsou následně v práci pouţívány a o kterých padá často zmínka. V dalším 

oddílu je představena společnost, která mi poskytla půdu a prostor pro mé invence a 

návrhy. Tato společnost je následně podrobena analýze, při které bylo vyuţito jak 

osobních rozhovorů tak metodě HOS 8. Je nasnadě, ţe bylo zjištěno mnoho skutečností, 

jak pozitivních tak negativních. Pro účely mé diplomové práce byla důleţité zejména 

negativa. Pouţívané metody odhalily zejména nedostatečné vyuţívání informačního 

systému, značně kostrbaté pouţívání dvou rozdílných informačních systémů a dost 

velkou náročnost administrativních procesů, které ve společnosti probíhají. Toto je 

půda, která slouţí k tomu nejdůleţitějšímu tedy naplnění cílů práce. Tyto jsou v úvodu 

stanoveny a jejich výčet je následující. Za svůj hlavní cíl jsem si deklaroval zvýšit 

efektivitu informačního systému tak, aby přinášel co největší přidanou hodnotu. Dále se 

dají za dílčí cíle povaţovat zjednodušení toku informací, částečná elektronizace 

administrativy, či nastolení současných trendů v oblasti informačních systémů a 

technologií obecně.  

Tímto oslím můstkem se dostávám k závěrečné, návrhové části diplomové práce. Zde 

reaguji na zjištěné nedostatky a problémy. Obecně nejsem zastáncem faktu, ţe velká 

investice se navrací ve sníţení nákladů. Touto cestou jsem se nechtěl vydat a pojal jsem 

své návrhy spíše jako reakci na určitou SWOT analýzu informačního systému. Tedy 

z mého pohledu vyplynuly z analýzy informačního systému určité hrozby a příleţitosti, 

na které jsem v návrhové části reagoval. Existují tu určité hrozby, které je podle mého 

zapotřebí mými návrhy eliminovat. Na druhou stranu existuje část příleţitostí, které je 
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záhodno vyuţít a dostat z nich co největší přidanou hodnotu. Pokud se bude společnost 

drţet navrhovaných metod, cíle mé diplomové práce budou splněny.  

Nelze předpokládat, ţe po přečtení této práce bude vedení společnosti nadšeně souhlasit 

se všemi navrhovanými skutečnostmi. Pokud si ovšem vezmou myšlenku práce, tedy 

vyuţívat všech silných stránek a příleţitostí svého informačního systému, v horizontu 

několika měsíců, spíše let, dojde k zefektivnění vnitropodnikových procesů a 

informační systém bude společnosti přinášet mnohem větší přidanou hodnotu.  
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