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Abstrakt 

Má diplomová práce je zaměřena na celkovou analýzu informačního systému ve 

společnosti Vema, a.s.. Informace, které jsem v této společnosti získal, jsem využil 

k celkové analýze těchto systémů a následně k návrhům na změnu a zlepšení těchto 

informačních prostředků. Byl bych rád, kdyby tato práce sloužila jako východisko pro 

změnu a zlepšení firemního informačního systému, který by přispěl k vyšší efektivitě 

práce a eliminaci zbytečných ztrát. 

 

Klíčová slova 
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Abstract 

My master‘s thesis is focused on the overall analysis of the information system in the 

company Vema, Ltd. The information that I have in this company collect, I became 

used to the overall analysis of these systems, resulting in proposals for change and 

improvement of information resources. I would be delighted if this work served as the 

basis for change and improve the company's information system, which would 

contribute to increased work efficiency and eliminate inefficiency. 
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Úvod 

Ve své diplomové práci se budu zabývat hodnocením informačního systému společnosti 

Vema, a.s., návrhem na zlepšení funkčnosti a efektivity tohoto systému. K tomu využiji 

informace, ke kterým mám přístup díky zaměstnání v této společnosti, kde pracuji již 

šestým rokem na pozici testera v oddělení vývoje. Ze své pozice mám typicky kritický 

pohled na věc, a proto tento systém rozhodně nebudu šetřit a budu se snažit navrhnout 

co nejkvalitnější změny, které by vedly k lepší organizaci práce a zmírnění 

administrativní zátěže spojené s používáním informačního systému. Některé části totiž 

nejsou navrženy úplně ideálně, na ty se budu snažit zaměřit a následně navrhnu jejich 

úpravu s možným řešením. Výstupem by měla být úspora práce spojená s obsluhou 

systému, zefektivnění činnosti systému, nové výstupy informací pro management a 

především ekonomický profit, spojený s v dnešní době tak stěžejním tématem, jako je 

úspora nákladů.  
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Cíle práce, metody a postupy zpracování 

Cílem mé diplomové práce je zhodnotit informační systém společnosti Vema, a.s., 

analýza slabých stránek systému, jejich vyhodnocení a nakonec návrh změn, které 

povedou ke zlepšení stávajícího stavu. Budu posuzovat informační systém zabývající se 

řízením lidských zdrojů a systém řídící organizaci a plánování práce. 

Tyto systémy jsou značně rozsáhlé, a proto se budu snažit posuzovat jejich zpracování 

v jednotlivých konkrétních částech z různých úhlů pohledu pomocí několika analýz. 

Proto použiji notoricky známou analýzu SWOT, která se dá uplatnit na jakoukoliv 

oblast, tak i analýzu HOS 8, která byla vyvinuta speciálně pro posouzení informačních 

systémů. 

Po zpracování analýz shrnu výsledky a porovnám je s nároky kladenými na tyto 

informační systémy z pozice managementu. Do této části zapojím i svůj pohled na věc, 

jakožto uživatele, který se s těmito systémy každý den setkává, pracuje s nimi a využívá 

jejich funkce ke zkrácení a zefektivnění svých pracovních činností. V této části se budu 

snažit uplatnit i pohled moderního pojetí informačních systémů, který by byl určitě 

přínosem po zapracování do stávajícího konceptu. Nové trendy mohou přinést zvýšení 

produktivity práce s informačními systémy a i zvýšit uživatelský komfort, který je 

v posledních trendech pořád důležitější a je na něj kladen velký důraz.  

Výstupem této práce by měl být soubor změn, které by mohly být po zapracování do 

stávajícího systému přínosem pro společnost Vema, a.s.. Pokud budou změny navrženy 

v souladu s novými trendy, můžou tyto výstupy společnosti posloužit ke zvýšení 

efektivity práce a tím i zmenšení nákladnosti práce z čehož plynou nejen ekonomické 

výhody, ale i úspory prostředků, které společnost nevynakládá zcela efektivně.  
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1 Teoretická východiska práce
1,2

 

 

1.1 Informační systém (IS)  

Informační systém je aplikace nebo soubor aplikací, které pomůžou spravovat, třídit a 

analyzovat informace týkající se projektu či celé firmy. Bez kvalitního informačního 

systému dnes nemůže větší firma nebo projekt efektivně existovat. Informační systém 

může umožnit příjem a správu objednávek, zakázek, řídit zásoby a firemní procesy, 

dávat informace managementu potřebné pro vedení. Může zajišťovat komunikaci 

zaměstnanců, řízení práv i analýzu potřebných dat pro různé potřeby a mnoho dalších 

funkcí, které dopomůžou firmě k dosažení lepších výsledků a úspoře času. 

 

1.1.1 Funkce IS  

Funkce a možnosti informačního systému závisí především na požadavcích. V dnešní 

době téměř neexistuje potřeba, která by už nebyla řešena některým softwarem. V 

případě potřeby je však možné vytvořit informační systém na míru, který řeší specifické 

požadavky firmy. Pomocí informačního systému můžete například řídit interní 

záležitosti firmy, ale i spravovat webové stránky nebo obchod. Důležitou funkcí může 

být i napojení na účetní systém, dodavatele nebo jiné potřebné služby. 

 

1.1.2 Princip IS  

Informační systém je aplikace, popřípadě skupina aplikací, které navzájem spolupracují 

pomocí společné databáze. Jinak bude navržen informační systém banky a jinak 

informační systém pro dopravní společnost. Dá se říci, že IS bude mít vždy alespoň dvě 

vrstvy. První vrstva bude datová, založená na databázovém serveru a druhá vrstva 

aplikační, která zajišťuje funkce mezi uživateli a datovou vrstvou pomocí uživatelského 

rozhraní.  

                                                 
1
 CHASÁK, P. Analýza informačního systému firmy a návrh změn. [online].  

  Dostupné z: < https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=27345 > 

  [citováno 1.3.2011]. 

2
 DROZD, M. Tvorba informačního systému malé firmy. [online]. 

  Dostupné z: < https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=27345> 

  [citováno 13.5.2011] 

https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=27345
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=27345
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1.1.3 Technologie IS  

Technologie IS je velmi variabilní a volí se podle složitosti použitého informačního 

systému. Pro jednodušší projekty se často využívá pouhého internetového prohlížeče, 

kde uživatelské rozhraní je naprogramováno pomocí skriptovacího jazyka PHP a 

databáze běží na serveru na platformě MySQL. U složitějších řešení se nejčastěji 

používá programovací jazyk C případně jeho modifikace a databáze běží na serveru na 

platformě MSSQL, nebo PostgreSQL.  

 

1.2 Význam současných podnikových informačních systémů 

V dnešní době je informační systém jedním z pilířů každé moderně smýšlející firmy. 

Tyto systémy dnes podporují nejen všechny důležité podnikové funkce, jakými jsou 

například finance, personalistika, plánování, prodej, nákup, logistika včetně e-businessu 

a m-businessu. IS musí v současnosti umět držet krok s businessem a jeho potřebami - 

tj. například s různými podnikovými fúzemi a trvalými požadavky na podporu 

efektivnosti a flexibility důležitých podnikových procesů.  

V současnosti podnikové informační systémy tak již neřeší jen úlohy spojené s 

automatizací a racionalizací podnikových činností a procesů.  Zásadním způsobem se 

totiž změnil názor na výsledek, resp. užitek plynoucí ze zavedení podnikového IS. 

Jestliže v minulosti dominoval spíše technologický náhled, který se projevoval v důrazu 

na uvedení IS do provozu v rámci času a rozpočtu stanoveného projektem, situace dnes 

bývá odlišná. 

Dominantní se stává "business" přínos aplikací IS podniku. Toho je dosahováno jednak 

snižováním nákladů v rámci integrovaných a optimalizovaných podnikových procesů, 

ale stále více i podporou a rozšiřováním příjmů z prodejů nových, resp. inovovaných 

výrobků a služeb. Navíc "životní cyklus" podnikového IS se striktně neuzavírá tak jako 

v minulosti jeho symbolickým uvedením do provozu, ale neméně podstatné jsou i jeho 

efektivní provozování, údržba a další rozvoj, resp. opětovná inovace.  

Nové trendy v podnikových IS tak se stále větší intenzitou podmiňují a vyžadují nové 

modely podnikání.  K tomu je podněcují i nové business modely dodavatelských IT 

firem, které se rovněž snaží o využití nových možností ICT při dodávce svých produktů.  

Vhodným příkladem mohou být různé podoby informatických služeb, provozování 

aplikací podnikových IS nebo jejich přímé poskytování formou služeb (např.  SaaS  -  
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Software as a service). Další změny nově iniciují i fenomény, jako je například 

informační systém postavený na open source principech.  

Klasické rozdělení aplikací podnikových IS, vycházející z kontextu ERP a tzv. ERP II 

(tj. rozšířených ERP), které vedle vlastních ERP zahrnují zejména řešení typu CRM 

(Customer Relationship Management), SCM (Supply  Chain Management) a BI 

(Business Intelligence), jsou natolik zásadní pro podnikové informační systémy, že 

představují základní kategorie používané pro zpracování publikovaných přehledů nebo 

při členění produktů na významných veletrzích. 

V současné době nastává v podnicích postupně čas náhrady první generace ERP řešení 

uvedených do provozu v polovině devadesátých let.  To mimo jiné potvrzují i studie 

společnosti Gartner, v nichž vedoucí informatiky k analytickým aplikacím typu  BI, 

které tradičně v posledních letech zaujímají první  místo zájmu  s  ohledem na prioritu 

investic do ICT, nově pro rok 2009 na druhém místě umístili právě podnikové aplikace 

kategorie ERP, SCM a CRM. 

Změny a rozvoj informačních systémů v podnicích (zejména malých a středních) budou 

aktuálně navíc podporovat i finanční prostředky rozvojových operačních programů 

vyčleněných pro ČR z fondů EU pro léta  2007-2013, které spravuje Ministerstvo 

průmyslu a obchodu spolu s firmou CzechInvest.  

 

1.3 Architektura IS  

Aplikační architektura IS je schematické vyjádření hlavních funkcí informačního 

systému a jejich podstatných vazeb, včetně dokumentace klíčových charakteristik 

aplikací. Tato aplikační architektura je při řešení rozsáhlých informačních systémů 

významná, především z těchto hledisek: 

 architektura vytváří stabilní rámec, do něhož se v průběhu doby vývoje IS 

začleňují další aplikace a to podle potřeby a technologických, ekonomických a 

dalších možností, avšak s již předem definovanými základními vazbami na 

ostatní aplikace IS.  

 architektura IS je významným komunikačním prostředkem mezi vedením 

společnosti, projektanty a návrháři při formulaci základních představ o 

informačním systému a prioritách jednotlivých aplikací. Architektura zajišťuje 

vzájemné porozumění různých skupin pracovníků uvnitř organizace ohledně 
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toho, která aplikace, data a rozhraní budou v daném čase implementovány a 

minimalizuje tak případné duplicity v řešení IS.  

 architektura, jestliže je navrhnuta jako dostatečně otevřená, předpokládající 

určité změny, zajišťuje stabilitu vývoje IS i při rychlém technologickém vývoji 

IT.  

 architektura umožňuje již v počátku řešení IS zohlednit hlavní požadavky na 

vlastnosti aplikací IS a z nich pak odvíjet konzistentní specifikace jednotlivých 

projektů.  

 aplikační architektura IS je významná i z ekonomického pohledu, neboť 

umožňuje organizaci minimalizovat náklady na chybně zadané projekty nebo 

dokonce náklady na rekonstrukci celého IS v důsledku jeho další 

neudržovatelnosti. Chyby v návrzích architektury IS vedly již v celé řadě 

případů k prodloužení projektu nebo jeho zastavení, a to i přes dosud vynaložené 

vysoké částky.  

 aplikační architektura IS reaguje rovněž na trendy směřující k řešení IS na bázi 

hotových produktů a na jejich stále vyšší heterogenitu. V současných 

aplikačních architekturách IS je patrný rychlý vývoj od podpory interního řízení 

firmy podle jeho jednotlivých úrovní (strategická,…) až po aplikace realizující 

vazby firmy na externí okolí, řízení vztahu k zákazníkům a podobně.  

 

1.4 Podnikové procesy a jejich podpora informačními systémy 

U podnikových procesů platí, že čím více se dělají častěji a vícekrát určité procesy, jako 

zanesení jedné informace do tří různých informačních databází, tím více je dokáže 

informační systém urychlit a zefektivnit, když tyto multiplikační zápisy provede sám a 

jeho uživateli tím pádem stačí provést pouze jeden zápis a ostatní se doplní 

automaticky. Informační systém taky dokáže za určitých okolností i předpovídat další 

kroky, které jeho uživatel požaduje, a tím tedy dochází k další úspoře času. Dá se říci, 

že bez kvalitního informačního systému by efektivnost práce v oblasti administrativy 

poklesla až několikanásobně a v určitých specifických případech by tento pokles mohl 

být i výrazně větší než desetinásobný.  

Jak tedy bylo řečeno, z hlediska nasazení podnikových IS je důležité dělení procesů 

podle jejich automatizovatelnosti, protože IS jsou využitelné zejména pro podporu 
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dobře automatizovatelných procesů. V případě ERP to mohou být například činnosti 

spojené s přijímáním a vydáváním objednávek, příjmem a výdejem materiálu, 

vydáváním a přijímáním faktur nebo plánováním podnikových zdrojů. Na druhé straně 

IS mohou pomoci také při podpoře kreativních činností, jako je tvorba nových výrobků, 

marketingových plánů apod.  

Většina aplikací podnikových IS je však mnohdy charakterizována spíše ještě funkčním 

přístupem, pro který je typické uspořádání v podobě hlavních modulů, jež pokrývají 

obvykle hlavní oblasti jako prodej, nákup, výrobu a finance. Z pohledu například při 

komplexním zpracování obchodní zakázky jsou pak jednotlivé funkce různých modulů 

IS využívány postupně.  

 

1.5 ERP (Enterprise Resource Planning) systémy 

1.5.1 Popis ERP  

ERP systém se snaží integrovat všechny podnikové funkce do jednoho rozhraní tak, aby 

nevznikala duplicita informací a s tím spojené problémy synchronizace, dochází k 

úspoře místa. Další velmi významnou výhodou je jednotnost uživatelského rozhraní, 

což umožňuje uživatelům rychlou orientaci ve všech používaných modulech. 

ERP (Enterprise Resource Planning) představuje obvykle jádro aplikační architektury 

informačních systémů a pokrývá největší rozsah jeho funkcí a procesů.  

Zkratka ERP vyjadřuje v překladu plánování podnikových zdrojů. Hlavní myšlenkou 

těchto aplikací je především sjednotit dílčí podnikové funkce na úrovni celého podniku, 

což se zdůrazňuje slovem Enterprise. Proto se také někdy ERP aplikace označují 

termínem celopodnikové, který vyjadřuje snahu jejich tvůrců integrovat jednotlivé 

programy uspokojující informační potřeby jednotlivých oddělení nebo pracovníků v 

podniku do jedné aplikace sdílející společnou datovou základnu.  

Při existenci mnoha dílčích aplikací, resp. aplikačních software, není např. možné 

sledovat průchod zákaznického požadavku přes různá oddělení (marketing, prodej, 

výroba, logistika), dochází k nutnosti stejné informace zadávat opakovaně a udržovat je 

vícenásobně v často navzájem neslučitelných databázích. Pravděpodobnost 

nekonzistence, chybovosti a neefektivnosti podnikových dat a operací tím tak 

nepříjemně stoupá. Úkolem ERP je tedy vytvořit takovou informační podporu 

podnikovým procesům, která bude realizována efektivně jednou konzistentní aplikací.  
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Za ERP jsou považovány jednak aplikace, které představují softwarová řešení užívaná k 

řízení podnikových dat a pomáhající plánovat celý logistický řetězec od nákupu přes 

sklady po výdej materiálu, řízení obchodních zakázek od jejich přijetí až po expedici, 

včetně plánování vlastní výroby a s tím spojené finanční a nákladové účetnictví i řízení 

lidských zdrojů. ERP ovlivňuje podnikové procesy, které podporuje a v mnoha 

případech automatizuje, je také úzce spjat s reengineringem podnikových procesů 

(Business Process Reengineering - BPR) a s projekty kvality ISO.   

Systém ERP ale může být chápán i jako parametrizovatelný, tj. hotový software, který 

podniku umožňuje automatizovat a integrovat jeho hlavní podnikové procesy, sdílet 

společná podniková data a umožnit jejich dostupnost v reálném čase (real time 

enviroment).  

ERP může také představovat podnikovou databázi, do které jsou zapisovány všechny 

důležité podnikové transakce. V této databázi jsou data zpracovávána, monitorována a 

na jejím základě reportována.  

V neposlední řadě pak ERP představuje jádro podnikového informačního systému. 

Některé definice zdůrazňují význam automatizovatelnosti dané oblasti, která je z 

pohledu ERP nezbytná (mj. to je jeden z hlavních důvodů, proč současná ERP řešení 

přinesla největší přínosy při automatizaci činností v rámci například účetnictví, 

skladování nebo plánování).  

 

1.5.2 Účel a postavení ERP v aplikační architektuře  

Je zřejmé, že v případě ERP se poskytuje uživateli funkcionalita ve všech hlavních 

oblastech řízení podniku. Termínu ERP a aplikacím tohoto typu však předcházelo 

několik vývojových stádií, pro něž byl příznačný právě trend ke stále silnější integraci 

funkcí podnikového řízení a tomu odpovídajících programových modulů. Každá z 

těchto vývojových fází byla charakteristická zaměřením na určitou oblast řízení 

podniku.  

Aplikační software na úrovni ERP je charakterizován silnější integrací výrobních a 

finančních modulů, to znamená, že umožňuje lépe posuzovat a řídit ekonomické efekty 

a případně rizika jednotlivých zakázek, zajišťovat lepší provázanost výrobního a 

finančního plánování, včetně vazeb na řízení prodeje, nákupu, řízení personálních 

zdrojů a řízení majetku. ERP software tak pokrývá rozhodující část podnikového řízení, 
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a to především na taktické a operativní úrovni řízení. V praxi jsou ERP aplikace 

nasazovány od počátku 90. let a v podnikové praxi dosáhly značného rozšíření.  

ERP je charakterizován jako typ aplikačního software, který umožňuje řízení a 

koordinaci všech disponibilních podnikových zdrojů a aktivit. Mezi hlavní vlastnosti 

ERP patří schopnost automatizovat a integrovat klíčové podnikové procesy, funkce a 

data v rámci celé firmy. 

 

1.5.3 Typické možnosti uživatelů v ERP systému 

 vytvářet a aktualizovat rozsáhlé datové báze  -  zboží, dodavatelů, zákazníků, 

pracovníků, majetku, účtů apod. 

 realizovat procesy operačního charakteru, tj. zpracování obchodních případů - 

nákupu materiálů, prodeje zboží, … a s tím souvisejících obchodních 

dokumentů (objednávek, kontraktů, faktur, celních deklarací, …). 

 vytvářet a prezentovat požadované přehledy, statistiky a základní analýzy 

(přehledy zákazníků, zboží, prodejů, stavů zásob na skladě apod.). 

V závislosti na své pozici jádra informačního systému je ERP zdrojem dat i pro ostatní 

typy aplikací. Vytváří a udržuje tak základní databáze produktů prezentované jako 

katalogy zboží na www stránkách společnosti pro aplikace e-Businessu, SCM, databáze 

zákazníků pro účely CRM aplikací, podstatné číselníky prakticky pro všechny typy 

aplikací. Ve vazbě na aplikace Business Intelligence (BI) je ERP obvykle hlavním 

zdrojem dat, na nichž se pak v rámci BI aplikací realizují nejrůznější obchodní, 

marketingové, personální, kapacitní a další analýzy. Tok dat však není pouze 

jednosměrný od ERP k ostatním aplikacím, ale na druhé straně aplikace e-Businessu 

zajišťují data pro aktualizace databází objednávek, fakturace, dodávek materiálů, ale i 

zákazníků, dodavatelů a řadu dalších, a to např. na základě vstupů z www aplikací 

společnosti. Obdobně je tomu v případě CRM aplikací, které jsou zdrojem dat pro 

aktualizace databází zákazníků, jejich požadavků, reklamací apod. 
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1.6 SWOT analýza produktů ERP na českém trhu  

Vedle funkční charakteristiky a souvisejících služeb k jednotlivým ERP produktům 

nabízejí zajímavý pohled na podnikové IS u nás názory dodavatelů těchto produktů, 

které poskytli formou SWOT analýzy. O současnosti a budoucnosti podnikových IS tak 

sdělili následující:  

 

1.6.1 Silné stránky stávajících ERP  

ERP stále představují jádro IT řešení podniku, nabízejí komplexní řešení a maximální 

integraci v rámci jednoho business řešení na bázi integrace a provázanosti dat. 

Podporují většinu podnikových procesů a umožňují integraci s dodavateli a odběrateli 

podniku prostřednictvím portálů. Nabízejí výstupy v reálném čase kdykoli a odkudkoli 

a poskytují eliminaci chybovosti lidského faktoru.  

 

1.6.2 Slabé stránky stávajících ERP  

Technologická zastaralost a malá otevřenost ERP řešení. Častá vazbu ERP na vybrané 

technologie nutné pro jeho provoz. Stabilně a rychle se zvyšující nároky ERP na HW 

pak zvyšují i cenu ERP řešení. S rostoucí funkčnosti ERP často roste i složitost 

ovládání. ERP jsou málo odolné vůči chybám uživatelů.  Absence optimalizačních 

algoritmů. 

 

1.6.3 Příležitosti stávajících ERP  

Modernizace technologie a přechod na komponentovou architekturu služeb - SOA 

(Service Oriented Architecture). Pokračující integrace - integrace s CRM (Customer 

Relationship Management) a ECM (Enterprise Content Management). Vývoj směrem 

ke strategickému řízení (BI - Business Intelligence). ERP jsou vhodný nástroj 

racionalizace podnikových procesů přinášející snižování nákladů a navazující na front 

office řešení spojený s efektivitou business procesů.  

 

1.6.4 Obavy spojené se stávajícími ERP  

Globalizace ERP trhu, která by mohla přinést jen několik málo silných ERP produktů.  

Tato monopolizace trhu by mohla přinést snížení flexibility dodavatelů a nabízených  

řešení. Malá otevřenost ERP řešení a nerespektování potřeb uživatelů. Nové technologie  
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mohou často nabízet namísto zlepšené funkcionality spíše zajímavá uživatelská  

rozhraní.  

 

1.6.5 Shrnutí 

Provedené analýzy nabídky podnikových IS na českém trhu v letech 2008/2009 

potvrzují, že jednu ze základních aplikací IS v podniku a zároveň i službu poskytovanou 

podnikovou informatikou uživatelům představují právě produkty ERP. Potvrzuje se, že 

ERP stále intenzivněji prostupují do malých a středních podniků. Postupně jim 

pomáhají ve zlepšování jejich podnikových procesů, a to jak uvnitř tak i vně podniku.  

 

1.7 BI (Business Intelligence)  

Business Intelligence je sada procesů, aplikací a technologií, které jsou stvořeny za 

účelem účinné podpory řídící aktivity firmy. Podporují analytické a plánovací činnosti 

organizací a jsou postaveny na principech multidimenzionálních pohledů na podniková 

data. Aplikace BI pokrývají analytické a plánovací funkce většiny oblastí podnikového 

řízení, tj. nákupu, prodeje, marketingu, controllingu, finančního řízení, výroby a řízení 

lidských zdrojů. 

 

1.8 CRM (Customer Relationship Management)  

CRM, neboli „Řízení vztahů se zákazníky“ je komplex základního a aplikačního 

softwaru, technických prostředků, podnikových procesů a personálních zdrojů, 

určených pro řízení a průběžné zajišťování vztahů se zákazníky firmy, a to v oblastech 

podpory obchodních činností, zejména prodeje, marketingu a zákaznických služeb. 

 

1.9 ECM (Enterprise Content Management)  

ECM, česky řízení podnikového obsahu. Pod pojmem obsah si můžeme představit 

všechny typy elektronických strukturovaných i nestrukturovaných dat. Jedná se tedy 

například o fotografie, texty, zprávy, videa, zvuky, kódy, katalogy atd. Je to 

technologie, která poskytuje prostředky pro vytváření/sběr, správu/zabezpečení, 

ukládání/uchovávání/likvidaci, publikování/distribuci, prohledávání, personalizaci a 

prezentaci/prohlížení/tisk veškerého digitálního obsahu.  
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1.10 SCM (Supply Chain Management)  

SCM se zabývá logistikou neboli řízením dodavatelského řetězce. Je to řízení 

(plánování, realizace a kontrola) spolupráce mezi podniky dodavatelského řetězce za 

účelem zefektivnění všech vnitropodnikových i vnějších materiálových a s nimi 

souvisejících informačních a finančních toků. Cílem SCM je snížení nákladů, úspora 

času, zvýšení spokojenosti zákazníků, zlepšení transparentnosti a varování o neplnění.  

 

 

Obr. č. 1 Rozšířený model ERP systému 

Zdroj: KOCH, M., ONDRÁK, V. Informační systémy a technologie . Brno : Akademické nakladatelství 

CERM, 2004. 166 s. ISBN 80-214-2725-6. 

 

1.11 ERP II, Komplexní řešení IS 

Systém ERP II je založen na systému ERP, ale navíc má v sobě integrovány další 

aplikace, jako např. BI, CRM, ECM a vytváří tím komplexní řešení informačního 

systému podniku. Tato integrace různorodých aplikací přináší pohodlí a uživatelský 

komfort pro uživatele a navíc díky jednotnému uživatelskému rozhraní celý systém 

klade menší nároky na obsluhu, přináší úsporu času a lépe vypadá. Tyto komplexní 

systémy se dají vytvořit jak na objednávku, tak už existují hotová řešení, jako např. 

Axapta od společnosti Microsoft, nebo Oracle e-Business Suite od společnosti Oracle. 

V každém případě se jedná o nákladnou záležitost. 
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1.12 Návrh informačního systému a jeho fáze 

Problematikou návrhu informačního systému se zabývá mnoho autorů u nás i 

v zahraničí a na trhu se nachází nepřeberné množství firem zabývajících se touto 

problematikou. Díky těmto skutečnostem existuje i nepřeberné množství možností, jak 

k problému informačního systému takovéto organizace přistupovat.  

Ať už z jakéhokoliv pohledu na tuto problematiku nahlížíme, je návrh informačního 

systému věcí komplexní, která zahrnuje několik základních fází. 

 

1.12.1 Fáze zjišťování požadavků budoucího uživatele 

Informační systém musí vyhovovat požadavkům organizace, která jej bude používat. 

Musí být přehledný, musí obsáhnout všechny funkce systému stávajícího, měl by být 

uživatelsky přístupný, aby se pracovníci byli schopni v rozumné době se systémem 

seznámit a začít jej využívat. Požadavky se zjistí pomocí dotazníků, nebo třeba 

prostřednictvím osobních pohovorů s pracovníky. Existuje-li již v organizaci informační 

systém, je nutné zjistit jeho funkce a vazby a tyto v novém informačním systému 

zachovat. 

 

1.12.2 Fáze návrhu informačního systému 

Na základě zjištěných údajů v předchozí fázi se přistoupí k navrhování samotného 

systému a aplikací v něm obsažených. Pomocí metod modelování se vytvoří vize, jenž 

je dále s zainteresovanými pracovníky konzultována, rozšiřována a optimalizována. 

 

1.12.3 Fáze skutečné tvorby systému 

V této fázi dochází k fyzické tvorbě aplikací, databází a dalších součástí informačního  

systému. 

 

1.12.4 Fáze implementace systému 

Zde se systém uvádí do chodu, dochází k seznamování pracovníků s vlastními funkcemi 

nově nainstalovaného informačního systému. Někdy je vhodné ponechat stávající  

informační systém ještě funkční, než se nový systém vyladí a nabude takto skutečné  

finální podoby. 
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1.12.5 Fáze skutečného užívání 

V této chvíli již dochází k plnohodnotnému využívání nového informačního systému,  

který je plně funkční a původní systém může být natrvalo odstaven z provozu. 

 

1.13 Strategie zavádění informačních systémů 

1.13.1 Souběžná strategie  

Po definovanou dobu využívá pokračování starého IS souběžně s novým, a to tak 

dlouho, dokud nový IS nepracuje spolehlivě. Jedná se o relativně bezpečnou strategii, 

ale velmi náročnou na kapacity, neboť vzniká nutnost dvojí práce, která se obvykle 

projeví i v negativním naladění pracovníků. 

 

 

Obr. č. 2 Souběžná strategie zavádění IS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

1.13.2 Pilotní strategie  

Nový IS se zavede pouze v jedné organizační jednotce a teprve po jeho ověření se  

zavede naráz v celé organizaci. 

 

Obr. č. 3 Pilotní strategie zavádění IS 

 

1.13.3 Postupná strategie 

Doporučuje se především u rozsáhlých IS. Zpravidla se zahajuje úlohami, které jsou 

podmiňující pro ostatní úlohy, a postupuje se v zavádění v souladu s životním cyklem 

služby. Zde je nezbytně nutné dobré naplánování a sladění všech kroků. Tento typ 

strategie je časově náročný, neboť je vázán na délky životních cyklů jednotlivých služeb 

systému. 

 

Obr. č. 4 Postupná strategie zavádění IS 
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1.13.4 Nárazová strategie 

Zmrazuje se funkčnost současného IS a k témuž okamžiku se nahrazuje novým. Celý 

proces je velmi náročný na dokonalou přípravu. 

 

 

Obr. č. 5 Nárazová strategie zavádění IS 

 

1.14 SWOT analýza
3
 

Jedná se o komplexní metodu kvalitativního vyhodnocení veškerých relevantních 

stránek fungování firmy (popř. problémů, řešení, projektů atd.) a její současné pozice. 

Je silným nástrojem pro celkovou analýzu vnitřních i vnějších činitelů a v podstatě 

zahrnuje postupy technik strategické analýzy.  

Jádro metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou 

rozděleny do 4 základních skupin (tj. faktory vyjadřující silné nebo slabé vnitřní stránky 

organizace a faktory vyjadřující příležitosti a nebezpečí jako vlastnosti vnějšího 

prostředí).  

Analýzou vzájemné interakce jednotlivých faktorů silných a slabých stránek na jedné 

straně vůči příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat nové kvalitativní 

informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu. 

                                                 
3
 MILÁČEK, M. SWOT analýza. [online]. [citace z 16.3.2011] 

Dostupné z: <http://www.stavebnitechnologie.cz/view.php?cisloclanku=2002041701>  

http://www.stavebnitechnologie.cz/view.php?cisloclanku=2002041701
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1.14.1 SWOT je zkratkou slov z angličtiny:  

 Strengths (přednosti = silné stránky)  

 Weaknesses (nedostatky = slabé stránky)  

 Opportunities (příležitosti)  

 Threats (hrozby) 

 

SWOT analýza tedy představuje kombinaci dvou analýz, S  - W a O  - T. SWOT 

analýza vychází z předpokladu, že organizace dosáhne strategického úspěchu 

maximalizací předností a příležitostí a minimalizací nedostatků a hrozeb. 

 

SWOT analýza je pro tvůrce strategických plánů užitečná v mnoha směrech: 

 Poskytuje manažerům logický rámec pro hodnocení současné a budoucí pozice  

jejich organizace. 

 tohoto hodnocení mohou manažeři usoudit na strategické alternativy, které by  

mohly být v jejich situaci ty nejvhodnější. 

 Může být prováděna periodicky, aby manažery informovala o tom, které interní  

nebo externí oblasti nabyly nebo naopak ztratily na významu vzhledem  

k podnikovým činnostem. 

 Vede ke zlepšené výkonnosti organizace. 

 

1.14.2 Schéma SWOT analýzy: 

 S – Silné stránky W – Slabé stránky 

O – Příležitosti Strategie SO Strategie WO 

T – Hrozby Strategie ST Strategie WT 

Tabulka č. 1 Swot analýza 

 

Legenda: 

SO - využít silné stránky na získání výhody 

WO - překonat slabiny využitím příležitostí 

SW – využít silné stránky na čelení hrozbám 

WT – minimalizovat náklady a čelit hrozbá 
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1.14.3 Analýza příležitostí a rizik - O –T 

O – T analýza umožňuje rozlišit atraktivní příležitosti, které mohou firmě (projektu)  

přinést výhody. Současně též nabádá k zamyšlení nad problémy, se kterými bude firma  

(projekt) zápasit. Příležitosti by měly být posuzovány z hlediska jejich atraktivnosti a  

pravděpodobnosti úspěchu. Naopak rizika z hlediska vážnosti a pravděpodobnosti  

nastání rizikové události. 

 

1.14.4 Matice příležitostí 

Atraktivita 

Pravděpodobnost úspěchu 

1 2 

3 4 

Tabulka č. 2 Matice příležitostí 

 

Legenda: 

1 - příležitost nabízející nejvyšší užitek 

2 a 3 - zajímavé jen v případě možnosti zvýšení jejich atraktivity nebo   

pravděpodobnosti úspěchu 

4 - malé, nebo nevyužitelné příležitosti 

 

1.14.5 Matice rizik 

Váha 

Pravděpodobnost události 

1 2 

3 4 

Tabulka č. 3 Matice rizik 

Legenda: 

1 - nejvážnější riziko 

2 a 3 - potřeba důkladnějšího zkoumání, zda nepředstavují vážnější riziko 

4 - malá rizika - možno ignorovat 

 

1.14.6 Analýza silných a slabých stránek (S – W) 

Při hodnocení silných a slabých stránek je potřebné každý faktor odstupňovat podle 

důležitosti (rozhodující silná stránka, marginální silná stránka, neutrální faktor, 
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rozhodující slabá stránka, marginální slabá stránka) a podle intenzity jeho vlivu – 

výkonu (vysoký, střední, nízký). 

 

Potom tedy výsledek spojení stupně výkonu a důležitosti představuje čtyři možné  

alternativy: 

 

1.14.7 Matice vlivu (výkonu) a důležitosti: 

  Výkon 

  Vysoký Nízký 

Důležitost 
Vysoká Soustředit snahu Udržet snahu 

Nízká Udržet snahu Nízká priorita 

Tabulka č. 4 Matice vlivu výkonu a důležitosti 

 

Na základě této analýzy je zřejmé, že silné stránky se nemusí vždy změnit ve výhodu. 

Důvodem může být například nízká důležitost. Obdobně i soustředění na překonání 

slabých stránek nemusí přinést očekávaný efekt, jestliže náklady na jejich změnu 

převýší celkový užitek. 

 

1.15 Metoda HOS
4
 

Metoda HOS byla vytvořena na Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě 

podnikatelské. Autorem metody je Koch. Tuto metodu dále podrobněji rozpracoval 

Kříž. Název metody je odvozen od prvních písmen prvků informačních systémů, které 

metoda zkoumá (Hardware, Orgware, Software). 

V metodě HOS se vycházelo z výsledku dlouhodobého zaměření vědeckého zkoumání 

autorů na vyváženost a jeho vztah na efektivnost informačních systémů. Tato metoda 

byla publikována v roce 1998, rozpracování původního návrhu metody bylo provedeno 

Jiřím Křížem a publikováno v jeho disertační práci v roce 2001. 

 

                                                 
4
 DROZD, M. Posouzení informačního systému organizace a návrh jeho změn. [online]. 

Dostupné z: <https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=29385>  

[cit. 16.3.2011] 

https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=29385
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2 Analýza problému 

 

V této části práce se budu zabývat analýzou informačního systému a IT prostředků 

společnosti Vema, a.s.. Budu se zabývat hlavně systémem evidence a vykazování 

pracovních činností. Další věc, kterou budu hodnotit je docházkový systém, který je sice 

poměrně vyspělý, avšak již delší dobu nebyl vyvíjen a tak mohl již značně zastarat a 

nereflektuje moderní trendy v oblasti evidence docházky do zaměstnání. V neposlední 

řadě zhodnotím oblast organizace práce a pravidel společnosti. Tyto oblasti chci 

zhodnotit a navrhnout možná vylepšení, která budou reflektovat moderní trendy v této 

oblasti.  

 

2.1 Popis společnosti 

Jedná se o společnost spíše menší až střední velikosti, která se zabývá IT oblastí. V této 

oblasti vyvíjí a dodává širokému spektru zákazníků software pro zpracování lidských 

zdrojů, ekonomiky podniku a logistiky.  

 

2.2 Popis využívaných součástí IS 

2.2.1 FIS (Firemní Informační Systém) 

Jedná se o vnitřně vyvíjenou aplikaci pro interní použití, která slouží k zobrazení 

příchodů a odchodů zaměstnance do práce a z práce. Zachycuje údaje, které posílá 

terminál serveru ze čtecího zařízení, které je umístěné u vchodu do budovy. Toto 

zařízení snímá čipové karty, které mají zaměstnanci přiděleny a jsou povinni při každém 

průchodu přiložit čipovou kartu ke snímači příchodu, nebo odchodu. Zde spatřuji jednu 

nedokonalost v umístění dvou snímacích terminálů, které jsou určeny a patřičně 

označeny jeden jako „Příchod“, druhý jako „Odchod“. Nedokonalost je dle mého 

názoru v způsobu zapisování údajů do FIS, protože nezáleží, který z těchto dvou 

snímačů použiji a jediné na čem záleží, je poslední předchozí záznam, který FIS 

zaznamenal. Z toho vyplývá, že když systém nezaznamená příchod zaměstnance do 

práce (může se jednat o dočasný výpadek) a následně jde zaměstnanec třeba na oběd, 

který už systém zaznamená, tak přestože zaměstnanec použije snímač „Odchod“, tak 

aplikace vzhledem k absenci předchozího příchodu zaznamená čas jako příchozí a ne 

odchozí. Výsledkem pak může být to, že zaměstnanec vůbec nemá započítanou ranní 
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pracovní dobu a na konci směny si systém myslí, že zaměstnanec ještě neodešel. 

Výsledkem jsou nepřesné informace o zaměstnanci a pracovník, který zamyká a kóduje 

budovu proti vykradení, si nemusí být jistý, jestli se zaměstnanec opravdu ještě zdržuje 

v budově nebo ne. Aby takový zaměstnanec nepřišel zkrátka a odpracovanou dobu si 

mohl započítat do odpracovaného časového fondu, je ve FISu možnost opravy 

docházky ručním zásahem. Ovšem pokud si zaměstnanec tuto docházku nekontroluje 

příliš často, je možné, že sice zjistí absenci záznamu o příchodu do práce, ale už přesně 

neví, kdy byl jeho příchod na pracoviště a tak uvede přibližný čas příchodu. To může 

znamenat s větším časovým odstupem nepřesnosti a vcelku i výrazné odchylky (např. 

neuvědomí si, že byl v ten den u lékaře a nepřišel tak v obvyklých 8:00, ale až v 9:30). 

Následující obrázek zobrazuje náhled na osobní kartu zaměstnance za daný 

měsíc.

 

Obr. č. 6 FIS – Osobní karta zaměstnance za vybraný měsíc 

Zdroj: vlastní 
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Vykazování pracovní činnosti 

Již výše jsem popisoval aplikaci FIS, kde jsem popsal spolupráci s docházkovými 

terminály. Tato funkčnost je pouze špička ledovce, protože v aplikaci jsou zachyceny 

veškeré informace o pracovnících, jako osobní informace, bydliště, kontakt na 

zaměstnance, hodnocení pracovníka za uplynulý rok (momentálně se již nevyužívá, což 

je problém) a další informace, které už nebudu uvádět.  

Hlavní funkčností a využití tohoto programu je v rozpisu docházky jednotlivých dní a 

odpracovaných časových fondů. Na tyto pracovní fondy je následně navázáno 

vykazování činností na ten který pracovní den. Každý den musí mít vykázanou pracovní 

činnost a rozepsanou přesnou dobu práce na konkrétní zakázky a konkrétní činnosti.  

Systém si také všímá nepřítomnosti na pracovišti. Pokud zaměstnanec není v práci, 

systém vyhodnotí, že si pracovník vybírá dovolenou a odečte tuto skutečnost z fondu 

dovolené. Systém se stará i o přesčasové hodiny, které pokud je má zaměstnanec 

povoleny převádět na náhradní volno, tak po splnění určitých podmínek, systém vytvoří 

náhradní volno, které si může zaměstnanec v ten daný měsíc vybrat, nebo má tuto 

možnost ještě následující měsíc. Pak toto náhradní volno propadá a zaměstnanec nemá 

nárok na náhradu. V případě nepřítomnosti pracovníka v zaměstnání a existence 

náhradního volna, se první odečítá náhradní volno a následně až není náhradní volno 

k dispozici, nastupuje na krytí nepřítomnosti dovolená. Z toho plyne, že náhradní volno 

je nadřazeno dovolené a má přednost při krytí nepřítomnosti. 

V systému jsou zachyceny všechny produkty, které společnost vyvíjí i které vyvíjela 

v minulosti. V tomto tabulkovém zobrazení je zachyceno vše potřebné jako např. datum 

ukončení vývoje toho kterého produktu, datum distribuce zákazníkům, závislosti mezi 

produkty atd. Tyto informace jsou potřeba k vykazování právě pracovní činnosti na 

produktech, a proto je žádoucí, spojení tohoto systému v jediném produktu s takovým 

propojením, aby systém tvořil jeden funkční celek.  
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2.2.2 PSV (Produkty a služby Vema) 

Produkty a služby Vema je aplikace, která je zaměřená na agendu pracovníků a 

zachycují se v ní především požadavky zákazníků a úkoly na konkrétní produkty. 

 

Obr. č. 7 PSV – Mé aktuální úkoly 

Zdroj: vlastní 

 

Požadavky zadávají zákazníci elektronicky přes zákaznický web, kde po přihlášení 

mohou zapsat svůj požadavek na funkčnost určité problematiky. Mohou požadovat 

třeba zapracování nové funkčnosti, která by jim usnadnila práci, ale především se tento 

systém využívá jako zpětná vazba zákazníků. Jelikož systémy, které společnost nabízí, 

jsou velmi rozsáhlé a někdy bývá problém s naplánovanými termíny realizace změn, 

může se stát, že distribuce aplikace proběhne s neodchycenou chybou. Tuto chybu 

zaznamená v krajním případě až zákazník a ten na ni upozorní touto cestou. Tyto 

požadavky se řeší prioritně a mají přesně stanovené lhůty, kdy musí být tyto problémy 

vyřešeny a zákazník informován o způsobu a termínu řešení. Po zhodnocení 

relevantnosti požadavku je zákazník informován o verzi, kde bude opravené řešení a 

současně vzniká úkol, kterým se zabývá pověřený zaměstnanec. Následně probíhá 

standardní proces realizace, který z velké části začíná analýzou, následně se přesouvá 

úkol k realizaci a na konci tohoto procesu je ověření správnosti řešení. Následující 
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obrázek Vám přiblíží náhled na osobní panel zaměstnance, kde jsou odkazy na různé 

části systému. 

 

Obr. č. 8 PSV – osobní panel 

Zdroj: vlastní 

 

Ovšem ne vždy je tento proces jednoduchý a průběh zpracováním tak hladký jak se 

může na první pohled zdát. Nastávají situace, kdy si ze začátku programátoři přehazují 

úkol jako horký brambor, protože nespadá do jejich kompetence. Tato situace může být 

způsobena tím, že zadavatel úkolu (např. tester, nebo vedoucí projektu) zadá úkol na 

zaměstnance, který vyhodnotí, že úkol nepatří jemu, ale někomu jinému. Proto může 

následovat téměř okamžité přesměrování úkolu na dalšího řešitele. Typická další situace 

kdy tato situace nastává, je při vysoké vytíženosti konkrétního programátora, a proto se 

domluví na realizaci s někým, kdo tomuto problému také rozumí, aby vzal realizaci za 

něj. Z toho plyne občasný kolotoč, který může připomínat přehazování horkého 

bramboru. To se může stát i při nepřesném určení realizátora, kterému problém nepatří a 

řešení tudíž nerozumí. Tento problém vzniká u zadavatele. Efekt je nakonec stejný, a 

sice přehazování úkolu mezi zaměstnanci. 

Občas je třeba mít možnost náhledu do osobní karty jiného zaměstnance. Tato možnost 

je samozřejmě přístupná pro všechny pro všeobecný přehled. Není důvod tuto funkci 
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jakkoliv omezovat, a proto má každý zaměstnanec přístup do úkolů každého jiného 

zaměstnance. Pro tyto účely je v tomto systému funkce pro prohlížení úkolů „Ostatních“ 

zaměstnanců. Slouží pro informovanost všech zaměstnanců. Níže uvádím náhled, který 

se liší od mých úkolů pouze v hlavičce, kde je uvedeno jméno zobrazeného. 

 

Obr. č. 9 PSV – náhled na úkol kolegy 

Zdroj: vlastní 

 

Pro představu tyto požadavky a úkoly mají strukturu přirovnatelnou k mailu. Každý 

zaměstnanec má přístupnou tuto aplikaci ze svého pracovního počítače nasměrovaného 

do sítě a systém ví, který zaměstnanec jej spouští. Výsledkem je tabulkový seznam 

úkolů a požadavků (odděleně), které je třeba řešit. Struktura obsahuje historii úkolu, kdo 

a kdy jej zadal, kdo je analytik, realizátor, ověřovatel, stejně jako množství dalších 

informací, které jsou důležité pro orientaci jako např. název úkolu, jednoznačné 

označení úkolu (obdoba ID) a další parametry a informace. 
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2.2.3 SLP (Sledování přítomnosti) 

Jde o informativní aplikaci vyvíjenou vnitrofiremně a je určená ke čtení záznamů z FISu 

o příchodech a odchodech zaměstnanců. Je zde zobrazeno graficky kdo je na pracovišti 

a kdo ne, přitom vychází ze záznamů ze snímacích terminálů, kde, jak jsem psal již 

výše, mohou být ne úplně kompletní informace způsobené technickým selháním, 

výpadkem sítě, nebo třeba i lidským faktorem. Výsledkem tak mohou být pochybnosti, 

zda ještě v budově jsou nějací zaměstnanci, nebo ne. To může způsobit problémy 

zaměstnanci, který je pověřený zabezpečením budovy. Výhodou této aplikace je 

jednoduchý přístup k příchodům a odchodům, rychlá kontrola údajů na serveru a 

přehled všech zaměstnanců, což většinou slouží k ověření přítomnosti zaměstnance na 

pracovišti. Toto se hlavně využívá při nepřítomnosti pracovníka v kanceláři a napomáhá 

při jeho vyhledání. 

 

Obr. č. 10 SLP – náhled na přítomnost zaměstnanců 

Zdroj: vlastní 
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2.2.4 SPM (Směrnice Pravidla Metodika) 

Tato část informačního systému je podpůrným nástrojem, vlastně takovým manuálem 

pro jakoukoliv pracovní činnost. V pravidlech je zaznamenáno vše od otevírání budovy 

po odměňování pracovníků. S každým pravidlem je třeba se seznámit a potvrdit ho 

tlačítkem na konci dokumentu – Seznámen. Je to velice důmyslný systém, kterým na 

sebe pracovník přebírá zodpovědnost, pokud tyto pravidla příliš nečte a také se jimi 

neřídí. V případě problému má společnost „krytá záda“, protože pracovník se musí se 

všemi pravidly seznámit a odsouhlasit přečtení každého těsně po svém nástupu. 

Pokaždé, když je nějaké pravidlo změněno, nebo přibude nové, je zaměstnanec 

informován mailem, kde má odkaz na intranetovou stránku se seznamem pravidel, které 

nemá odsouhlasené a přečtené, viz následující obrázek a obr. č. 12. 

 

Obr. č. 11 Mailové upozornění na změnu v systému SPM 

Zdroj: vlastní 
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Odkazem je zaměstnanec nasměrován do samotného systému SPM, který se otevře jako 

intranetová stránka v prohlížeči, kde se zobrazí náhled na dokumenty s pravidly, které 

ještě nebyly zaměstnancem odsouhlaseny. Systém vyobrazuje následující obrázek. 

 

Obr. č. 12 Seznam neodsouhlasených pravidel 

Zdroj: vlastní 

 

V tomto systému je pak v detailu pravidla zobrazen původní text (pokud se stane, že je 

již existující pravidlo upravováno), který je vyznačen červenou barvou a přeškrtnutý na 

znamení změny a neplatnosti tohoto starého textu. Je tam pravděpodobně z důvodu 

uvědomění si nového textu v kontrastu se starým textem pravidla. Nově platný text, 

který je zaveden a prezentován je vyznačen modrou barvou v té části textu, kam 

kontextově zapadá. Snaha o rozlišení je výborně patrná, avšak dokument se tak mnohdy 

stává těžko čitelný a je těžké se pak v takovém textu zorientovat. Nebylo by na škodu, 

kdyby se tímto společnost také zabývala a systém upozornění na změnu upravila. 

Další funkcí tohoto systému je náhled na úplnou organizační strukturu společnosti, kde 

jsou v detailu popsány všechny pracovní pozice, rozdělení do oddělení s náhledem na 
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fotku pracovníka a popisem pracovní pozice. Zobrazení organizační struktury je 

názorně viditelné na dalším obrázku, kde je vidět strukturovanost organizace, pozice ve 

společnosti jako je Ředitel společnosti a další dělení na divize, které mají svého 

zobrazeného vedoucího.  

 

Obr. č. 13 SPM – organizační struktura 

Zdroj: vlastní 

 

Jedná se o velice sofistikovaný systém, který je také na velmi vysoké úrovni. Je těžké 

tomuto systému něco vytýkat. Snad leda jediné nedostatky jsou závislost na browseru 

Internet Explorer, v jiných browserech se např. nezobrazují nápovědy nad zkratkami. 

Druhá výtka je zastaralý design, ale vzhledem k výhradně vnitrofiremnímu použití tento 

nedostatek není momentálně podstatný. Poslední, ale nejdůležitější výtka tomuto 

systému je nepřehlednost modifikovaných pravidel, ale o tom se zmíním podrobně 

později. Ovšem po zlepšení těchto nedostatků by mohl být nabízen tento systém i 

zákazníkům. Nevidím v této možnosti jediný problém, naopak to je příležitost pro 

rozšíření nabízených řešení. 
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2.3 Popis komunikačních prostředků 

2.3.1 Automatizované prvky komunikace 

Společnost Vema, a.s. používá ke své vnitrofiremní komunikaci mnoho elektronických 

komunikačních prostředků, kterými si předávají zaměstnanci informace mezi sebou. 

Tyto prostředky lze rozřadit do dvou skupin, a sice automatické a personálně řízené. 

Automatickými prostředky je myšleno automatické generování emailů při jakékoliv 

akci s úkoly ze systému PSV. Pokaždé, když se provede jakákoliv akce s úkolem, nebo 

požadavkem v systému PSV, je vygenerován automatický email s obsahem vzkazu, 

který se zapisuje do protokolu daného úkolu/požadavku. Ty odráží provedené akce 

s určeným modulem, nebo částí zpracovávané části daného systému z různých fází 

jejich zpracování. Protokol zajišťuje přehled všech operací, které byly navrhovány, 

zpracovány a realizovány. To zajišťuje přehled o problematice pro každého účastníka 

procesu realizace, který třeba ani nebyl do dané chvíle s problémem obeznámen. 

Takový zaměstnanec nepotřebuje být zbytečně obeznamován o situaci svými 

předchůdci, protože si může přečíst zápisy v těchto protokolech, které odráží „život“ 

těchto problémů až se jej skutečně týkají. Smyslem těchto zápisů je co nejmenší potřeba 

dodatečných informací jednotlivých článků řetězu. Z toho vyplývá důležitost informací 

zapsaných do těchto protokolů, které by měly být stručné, jasné a jednoznačné. Každá 

nejednoznačnost, nepřesnost musí být později komunikována s předchozími články 

realizačního řetězu a tím se plýtvá časovým fondem jednotlivých zaměstnanců. Bohužel 

toto není možné ovlivnit jinak než tím, že na dané pozici sedí kvalifikovaný člověk, 

který si je vědom této problematiky. Vysoká míra sofistikovanosti a přesnosti je pro 

pochopení požadovaného řešení velice důležitá, až téměř fatální. Pokud není tzv. 

Bugreport dobře zpracovaný, druhá strana problém nepochopí, následně ani nenavodí, 

což vede ke snaze zametat problém pod koberec a bagatelizovat problém se slovy „to je 

nějaký divný“, nebo „máš to asi rozhašený, zkus to navodit i někde jinde“ apod. 

Z těchto důvodů je velice důležité, aby tato automatizovaná komunikace byla co 

nejpřesnější a co nejvíc jednoznačná. 

 

2.3.2 Neautomatizované prvky komunikace 

Druhá možnost komunikace je komunikace pomocí neautomatizovaných prostředků. Ty 

se z pravidla používají pro upřesnění zadání, potřebu „osobní“ konzultace s předchozím 
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článkem řetězu zpracování, z důvodu nepředvídaných problémů, nebo prostě jen 

potřebě si sdělit informace, které nemusí být nikde zaznamenány. To může být třeba 

dílčí výsledek testů, vyžádání dodatečných informací atd. Tato komunikace bývá 

zprostředkovávána většinou komunikačním systémem Jabber.  

 

Obr. č. 14 Jabber prostřednictvím klientu Spark 

Zdroj: vlastní 

 

Tento systém funguje na stejném principu jako komunikační systém ICQ a další. Těchto 

systémů je velké množství, avšak výhoda Jabberu je jeho vysoká zabezpečenost díky 

šifrované komunikaci. Tento komunikační systém se spouští z pravidla po startu 

operačního systému a tudíž je každý zaměstnanec dostupný téměř okamžitě po zapnutí 

pracovní stanice. Tento systém má i tu vlastnost, že rozezná delší dobu nepřítomnosti na 

pracovišti a dokáže uveřejnit status po předem nastavené době na „nedostupný“, nebo 

„dlouho pryč“ s informací o době, po kterou je uživatel neaktivní. Tento systém má 

svou historii, která je výborná při hledání starých komunikací. Lze se dotázat na klíčové 

slovo a funkce vyhledávání nám zobrazí výsledek hledání v konkrétní zprávě 

komunikace. Tomuto komunikačnímu systému nelze téměř nic vytknout a hodnotím jej 

jako velice dobře zvolený. Jediná nedokonalá věc je, že každý zaměstnanec používá 

trochu jiný klient, např. JAJC (just another jabber client), Miranda, Spark atd. To může 

způsobit nesoulad mezi stavovými zprávami ohledně času nečinnosti a další drobnosti. 
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Jinak rozdílnost klientů ničemu nevadí, až na odlišnosti v detailech. Osobně jsem 

vyzkoušel všechny 3 klienty a poslední zmiňovaný je snad nejméně známý, ale mým 

požadavkům vyhovuje. Bohužel Mirandu jsem musel opustit kvůli neznámé chybě, 

která se nedala odstranit. Základní požadavky můj současný klient splňuje a nemám 

důvod zkoušet změnu. Tímto systémem se tedy nebudu zabývat při navrhování změn. 

 

2.3.3 Emailová komunikace pomocí Outlook 

Jak jsem již zmiňoval výše, pomocí emailů se uskutečňuje automatická komunikace a 

v neposlední řadě i oficiální hromadné zprávy. Pravidelné informace dostává každý 

zaměstnanec do své schránky o týdenní poradě, která se koná každý pátek v 10 hodin 

dopoledne. Vždy je pověřen jeden účastník porady, který vytvoří zápis z porady od 

jednotlivých členů meetingu, seskupí záznamy do dokumentu, který následně posílá 

emailem do všech firemních schránek. 

 

Obr. č. 15 Zápis z porady 

Zdroj: vlastní 

 

Tím je zajištěna alespoň elementární informovanost každého zaměstnance o dění ve 

společnosti. Je pak na každém zaměstnanci, jestli si čte celý zápis, nebo jen část, která 
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se týká jeho oddělení, nebo jej nečte vůbec. Já si pravidelně čtu alespoň zápis ze svého 

oddělení, což je určitě přínos pro orientaci v tom co je prioritní, na čem je potřeba 

pracovat a co se chystá do budoucna. Zápis každého oddělení je totiž rozdělen na dvě 

kapitoly, a sice Hodnocení uplynulého týdne a Plán na následující týden. Je pak 

zajímavé sledovat plnění plánů, které si dané oddělení zadalo. Rozhodně je to dosti 

vypovídající o výkonnosti každého oddělení, i když se nedá úplně přesně srovnávat 

každé oddělení s jakýmkoliv jiným. Realita je taková, že některé oddělení má agendy 

víc, po menších částech a na venek pro nezasvěceného pozorovatele to může působit, že 

se stihlo velké množství práce. Jiné oddělení může pracovat rok na velmi rozsáhlém 

projektu a výsledky nejsou vidět dlouhou dobu, přitom práce na tomto projektu bylo 

odvedeno stejně, ne-li více. Ze statistického hlediska jsou spíše zajímavé informace o 

počtech aktualizací aplikace, která vlastně znamená, že v aplikaci byly chyby a bylo 

třeba je opravit. Celkově tento způsob informačního toku hodnotím jako dostatečný a 

nepotřebuje podle mého názoru zásadnější změny. 

 

Distribuce verzí 

Tímto se dostávám k další části automatizované komunikace pomocí Outlook a tou je 

informace o distribucích jednotlivých aplikací. Distribuce produktu je konečná fáze 

vývoje, kdy je výsledný program uvolněn na internetové zdroje a zákazníci, pokud jej 

mají zakoupený, si ho začnou instalovat na své pracovní stanice. O této novince je 

každý zaměstnanec, ale i zákazník informován automaticky generovaným emailem o 

distribuci nové verze aplikace a její umístění na aktualizační server, tzv. Support. To je 

přesně to místo, kam mají zákazníci nasměrován svůj automatický aktualizační systém 

(tzv. Instalační plán) a odtud se okamžitě po uvolnění můžou zákazníci rozhodnout o 

instalaci této nové verze, nebo aktualizaci. Možná by se hodilo zmínit na tomto místě 

rozdíl mezi verzí a aktualizací. Verzí se ve společnosti nazývá velká aplikační novinka, 

která má za následek velkou změnu, např. legislativní změny před 1. lednem nového 

roku. Aktualizací se myslí pouze oprava této velké verze, což je mnohdy také velice 

důležité, aby měli zákazníci nainstalovány. Je to v jejich vlastním zájmu, a proto čas 

hraje důležitou roli. Z toho důvodu byl zaveden systém informování zákazníků pomocí 

mailu a automatický systém instalace nových aktualizací.  
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Těmto emailům předchází celá řada dalších, které souvisí s vývojem konečné verze, 

ovšem ty jsou pouze vnitrofiremní, jako např. oznámení o vygenerování nového 

instalačního balíčku. Náhled na tento mail zobrazuje následující obrázek, kde je vidět 

celková informace nesoucí se ke všem zaměstnancům. 

 

Obr. č. 16 Sestaven vývojový balíček 

Zdroj: vlastní 

 

Takových emailů chodí celá řada různých druhů, navíc ve velkém množství, proto se 

není čemu divit, když někteří přistupují k automatickému filtrování správ s obsahem, 

který je charakteristický pro tyto maily. V určitých obdobích by člověk pak nedělal ani 

nic jiného, než jen označoval maily za přečtené. Tím je tento informační tok bohužel 

silně degradován a omezuje se jeho povaha informovat zaměstnance o mnohdy důležité 

události. Pokud by tyto informace neměly smysl, tak by nemělo ani smysl jejich 

zavádění. Proto mě dosti zaráží tato situace, kdy neplní svůj účel a jsou degradovány na 

úroveň nějakého nevyžádaného mailu, jako jsou spamy. Původní záměr byl nepochybně 

naprosto jiný a tento neutěšený stav je podle mého názoru třeba řešit. Je třeba zavést 

větší míru adresnosti, větší volnost v rozhodování komu budou maily poslány a budou 

tedy přínosem pro automatickou komunikaci na pracovišti, což určitě povede 
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k odbourání zbytečných konzultací a debat na toto téma. Bohužel v nynější situaci tomu 

tak není. Dalším příkladem jsou maily typu „Aktualizace aliasu“, které jsou směřovány 

všem programátorům. Ovšem pozice testera spadá do této skupiny a nejsem si jistý, 

jestli jim tato informace je k něčemu dobrá. Opět je výsledek filtrování zprávy dle 

klíčových slov „Alias“, „aktualizován“ apod. Náhled strohého mailu zobrazuje 

následující obrázek. 

 

Obr. č. 17 Alias byl aktualizován a sestaven 

Zdroj: vlastní 

 

Uzavření verze 

Další typ zpráv související s vývojem nových verzí je generovaná zpráva o uzavření 

verze dané aplikace, která informuje o stavu aplikace těsně před distribucí, kdy jsou 

všechny úkoly do verze hotové, jen se testuje a ověřuje, zda je aplikace v pořádku a 

způsobilá k distribuci zákazníkům. 

Posledním typem automatických mailů je oznámení o akci spojené s úkolem, nebo 

požadavkem. Při založení úkolu, nebo požadavku se úkol prvně odešle prvnímu článku 

realizačního řetězce. Ten je po obdržení obeznámen mailem o identifikačním čísle, 

názvu, popisu chybové situace, nebo požadovaného chování, které je vyplněno 
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v položce úkolu popis. Další náležitosti jsou informace o modulu, kterého se úkol, či 

požadavek týká, a verze modulu, která je taky velice důležitou informací. Tyto maily 

jsou proti předchozí skupině podle mého názoru velice užitečné, protože informují o 

situaci, která zajímá každého zaměstnance především. Jedná se vlastně o příchozí 

pracovní náplň, což je bez pochyby nejdůležitější automatický mail s nejvyšší 

vypovídací hodnotou. Bohužel nejsou úplně rozpoznatelné na první pohled od vzkazů, 

které jsou rozesílány všem zúčastněným článkům řetězu (a že jich mnohdy není málo). 

Vzkazy zapisuje z pravidla momentální držitel úkolu nebo požadavku, proto aby 

informoval o stavu situace, návrhu možného řešení situace, nebo si jen zapsal 

poznámku o stavu a úrovni pokročilosti jeho práce. Často se také používá zápis textu do 

protokolu pouze pro vlastní myšlenky, které nemusí úplně všechny zúčastněné zajímat. 

Typicky je to v situaci kdy tester ověřuje kvalitu a správnost realizované části a zapíše 

si (pro velké vytížení) poznámku o provedených testech a dalších akcích, které plánuje. 

Pokud tester nenajde problém, tak úkol ukončuje a řetězec tím končí. V této situaci kdy 

si zapíše svoji poznámku, ohledně svých provedených operacích, tyto informace 

předchozí články řetězu nezajímají a z pravidla jsou pro ně naprosto zbytečné. 

 

2.3.4 Osobní komunikace 

V neposlední řadě patří ke komunikačním prvkům osobní konzultace mezi pracovníky. 

Nikdo neví všechno, a proto je třeba čerpat informace i od kolegů. Z těchto konzultací 

většinou vznikají lepší řešení, než ty, které by pracovníka napadly, pokud by osobní 

konzultaci nepodstoupil. Konec konců verbální komunikace je nejsilnější nástroj pro 

řešení složitých problémů a žádný elektronický komunikační prostředek nemá vlastnosti 

osobního kontaktu a osobní konzultace. Bez tohoto faktoru komunikace nemůže 

existovat žádné lidské uskupení dlouhodobě a není radno jej opomíjet a snažit se jej 

nahradit moderními prostředky. Telefonát taky není úplně „to pravé ořechové“. Každý 

komunikační prostředek je, ať chceme, nebo nechceme, ochuzen o nějakou část 

osobního kontaktu. Téměř vždy jde o gesta, mimiku a další neverbální komunikační 

prvky. Proto je podle mého názoru osobní komunikace také velmi důležitá a neměla by 

být v žádném případě opomíjena.  
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2.4 Analýza HOS 8 

2.4.1 Hardware 

Pracovní stanice 

Před necelými dvěma lety byl proveden velký upgrade firemních pracovních stanic na 

Brněnské centrále z důvodu zastaralosti předchozích sestav. Dřívější stanice 

s jednojádrovými procesory byly nahrazeny čtyřjádrovými, dřívější 1GB operačních 

pamětí typu DDR1 byly nahrazeny pamětmi DDR2 o velikosti 3GB. Každý kdo měl PC 

starší, než dva roky dostal nový, který pracovníkům zajišťuje plynulý chod aplikací, 

především vývojových nástrojů jako VisualStudia a balíčkovacích programů apod., 

které jsou náročné na výpočetní výkon. To, co dříve trvalo půl hodiny, se tímto krokem 

zkrátilo na polovinu trvání i méně. Z toho plyne velká úspora pracovního fondu, kdy si 

zaměstnanci mohli zajít lidově řečeno „na kafe“. Tento krok byl sice nákladný, ale byl 

to významný posun kupředu, vzhledem k využívání kapacit a efektivity práce.  

 

Servery 

Společnost provozuje velké množství serverových stanic, které má uloženy 

v serverovně v budově sídla společnost v Brně. Tato místnost je klimatizovaná, 

napojená na vysokorychlostní síť a plně zabezpečena UPS zařízeními, které chrání 

servery před výpadkem proudu, nebo kolísáním napětí v síti, což by mohlo způsobit 

dočasnou nedostupnost serverů a v neposlední řadě i ztrátu neuložených dat. Z těch, 

které firma často využívá, vyjmenuji pro tuto práci dva nejdůležitější. 

 

Server Dochazka – na tento server se odesílají data z docházkových snímacích 

terminálů, kde pracovníci pomocí čipové karty přiložené ke snímači, si vyznačí čas 

příchodu nebo odchodu. Data pak zpracovává systém FIS, kterým se zabývám podrobně 

níže. Tento server je proto velmi důležitým článkem systému docházky.  

 

Server Backup – Jak název napovídá, zrcadlí se na něj všechny důležité dokumenty a 

materiály, které jsou pro společnost velice důležité jako např. docházka zaměstnanců. 

 

Servery jsou rozvrženy tak, aby jejich výkon byl dostatečný pro funkci, kterou mají 

určenou a výkonnostní možnosti jsou logicky přiděleny podle možností a potřeby. O 
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tyto serverové stanice se stará technické oddělení, které řeší i zálohy na magnetické 

pásky apod.  

 Pozitiva Negativa 

Pracovní stanice 

Moderní hardware. 

Vyšší efektivita práce než se 

starým hardware. 

Nemožnost přenášení jak u 

notebooku. 

Servery 

Moderní hardware. 

Rychlá odezva. 

Vysoká bezpečnost dat 

Nutnost odstávek pro 

nasazení nových verzí. 

Tabulka č. 5 Vyhodnocení analýzy hardware 

Zdroj: vlastní 

 

2.4.2 Software 

Společnost využívá především své programátorské kapacity k řešení problematiky 

informačních systémů. Proto vznikly aplikace FIS (zpracování docházky a její 

rozúčtování na zakázky), PSV (podpora pro pracovní proces), SLP (sledování 

přítomnosti pracovníka v zaměstnání) a SPM (podpora managementu), které jsou 

určené primárně pro vnitrofiremní využití.  Zkušenosti z těchto oblastí se snaží 

společnost využívat i ve zpracování řešení na míru konkrétním zákazníkům.  

Tabulka č. 6 Shrnutí pozitiv a nedostatků, sledovaných systémů 

Zdroj: vlastní 

 Pozitiva Negativa 

FIS 
Velké množství užitečných 

informací. 

Pracnost rozúčtování pracovní doby. 

Nepřesnosti vlivem opožděného zápisu. 

PSV 
Bezchybnost. 

Stabilita. 

Neadresnost informačních mailů. 

Nepoužívání odhadu doby práce. 

SLP 
Jednoduchost. 

Přehlednost. 

Zastaralá funkčnost. 

Zastaralý design. 

SPM 
Jednotné místo s pravidly práce. 

Přehledná organizační struktura. 

Nepřehlednost modifikací pravidel. 

Zastaralý design. 
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2.4.3 Orgware (Pravidla práce s IS) 

Tato část analýzy se zabývá pravidly provozu informačních systémů a doporučované 

postupy práce s nimi. Tato kapitola je celá obsáhle shrnutá v pravidlech společnosti, 

které má vystavené na intranetu na adrese http://pravidla.vema.cz. Jak jsem zmiňoval již 

výše, každý pracovník při nástupu do firmy je povinen tyto pravidla všechna pročíst a 

potvrdit každé jednotlivé pravidlo tlačítkem „Seznámen/a“. Tím stvrzuje, že pravidlo 

četl a bere jej na vědomí. Dle mého názoru je tato funkcionalita dobře popsána a 

základní znalosti si z tohoto systému zaměstnanec určitě odnese a je schopen je přenést 

do praxe. Ovládání informačních systémů není nijak zvlášť složité a ovládání se zažije 

během relativně krátké doby. Bohužel některé klávesové zkratky jsou nestandardní a tak 

např. pro vyhledávání přes ID úkolu se provádí klávesovou zkratkou Ctrl+T místo 

obvyklého a v operačním systému Windows rozšířeného Ctrl+F. Nicméně uživatel má 

možnost volby a klávesové zkratky si může přeuspořádat na rozložení obvyklé 

v systému Windows.  

 

2.4.4 Peopleware (Uživatelé) 

Způsob užívání aplikací informačního systému je vcelku intuitivní a myslím si, že není 

větší problém s osvojením jejich ovládání. Důležitost používání těchto informačních 

systémů je postavena na nejvyšší úroveň, protože bez orientace v nich zaměstnanec 

nemůže dostat ani výplatu, nebo nemůže provádět základní pracovní úkony jako příjem 

úkolu/požadavku, jeho nastudování, následné zpracování, zapsání výsledku a 

postoupení k další fázi procesu realizace. Z toho plyne, že ve společnosti Vema, a.s. bez 

výše zmiňovaných informačních systémů nelze fungovat a jejich používání je nezbytné 

k pracovní činnosti a odměňování výsledků jejich pracovní činnosti. Míru potřeby 

vzdělanosti uživatelů proto hodnotím jako nejvyšší. 

 

2.4.5 Dataware  (Data a jejich zpracování) 

Data jsou spravována automaticky a jejich využití je intuitivní. Co se týče docházky, tak 

využití shromažďovaných dat je nepochybné, protože je základem pro zpracování 

měsíční mzdy zaměstnance. Pokud je řeč o systému zpracovávajícím a zachycujícím 

pracovní činnosti zaměstnanců, je jejich využití také na vysoké úrovni. Informace 

z úkolů, nebo požadavků jsou nezbytné k pochopení problematiky a jedná-li se o velmi 

http://pravidla.vema.cz/


51 

 

složitý problém, je třeba detailně zachytit popis situace, aby mohla být úspěšně 

navozena, úspěšně vyřešen problém, nebo kvalitně zpracováno určité řešení. 

  

2.4.6 Customers (Zákazníci) 

Pokud se jedná o část informačního systému, který se zabývá náplní pracovní činnosti, 

tak zákazníci v něm hrají neodmyslitelnou roli. Mohou totiž přes zákaznický web 

společnosti, kam se musí přihlásit přiděleným jménem a heslem, zadávat svoje návrhy 

na vylepšení, novou funkčnost, ale také opravy vzniklých problémů. Jedná se tedy o 

výrazný prvek zpětné vazby od zákazníků a této skutečnosti je věnována velká 

pozornost. Proto se dbá na rychlost odpovědi, informace o stavu „žádosti“ a zda je toto 

zadání relevantní a proveditelné. Pak se přistupuje k samotné realizaci zároveň 

s odpovědí pro zákazníka. Obsahem nejčastěji bývá, že problém bude řešen další verzí 

produktu a tato odpověď je do vysoké míry závazná. Funkčnost hodnotím na vysoké 

úrovni. 

 

2.4.7 Suppliers (Dodavatelé) 

Dodavatelé informačních systému jsou vlastně podnikoví pracovníci, kteří se starají o 

funkčnost a vývoj těchto aplikací. V poslední době vývoj spíše stagnuje a jen velmi 

zřídka se objeví nějaká novinka, či vylepšení. Poslední takové zlepšení bylo ve formě 

odhadu očekávané doby řešení jednotlivých úkolů. To mělo posloužit k informování 

vedoucích týmů, zda je termín distribuce reálně dosažitelný, nebo je předpokládaná 

doba realizace delší než vymezený časový úsek před plánovanou distribucí. Vzhledem 

k tomu, že společnost si vyvíjí IS sama, není závislá na žádných dodavatelích, ale pouze 

na vytíženosti programátorů, kteří mohou být vytíženi jinou prioritní činností. 

 

2.4.8 Management IS 

Vnímání informačního systému koncovými uživateli je po zaučení dle mého názoru 

pozitivní. Pravidla jsou nastaveny dosti striktně, a proto neexistuje moc odlišností, které 

si může uživatel dovolit vzhledem k standardně určené použitelnosti. Řada úkonů byla 

časem zakázána jako třeba mazání úkolů z důvodu zneužívání tohoto institutu ke 

zbavení se povinnosti daný problém řešit. Toto excesivní chování bylo proto zakázáno a 

mazání má povoleno jen pár pověřených osob, kteří s tímto systémem nemají až tak 



52 

 

úzkou pracovní návaznost. Systém je již v provozu mnoho let, a proto je jeho funkční 

část zpracována na vysoké úrovni. Bohužel technologie, kterými byl informační systém 

zpracováván, jsou již zastaralé a tak již po této stránce velmi zastaral. To ovšem nemění 

nic na jeho funkčnosti. 

 

2.5 SWOT analýza 

2.5.1 Silné stránky 

 Systém lze rozšiřovat a zdokonalovat za minimální prostředky 

 Dobrá strukturovanost IS 

 Systém není náročný na uživatelské znalosti PC 

 

2.5.2 Slabé stránky 

 Místy je ovládání neobratné a často je třeba opakovat zbytečně některé akce 

(např. při vykazování pracovní činnosti) 

 Místy je vidět priorita funkčnosti před vzhledem a jednotou řešení 

 Vzhledová stránka by zasloužila revitalizaci 

 

2.5.3 Příležitosti 

 Pokud společnost zlepší celkové nedostatky systému, vzhledovou stránku a 

zjednoduší neobratné ovládání, mohla by informační systém také nabízet 

zákazníkům. 

 Systém by se mohl stát novou konkurencí již nabízeným informačním 

systémům. 

2.5.4 Hrozby 

 Zastaralé jádro systému, které stále vychází z 20 let starého konceptu, který již 

dávno zastaral. 

 Obcházení problémů způsobených zastaralostí jádra může způsobit ztrátu času, 

což znamená i ztrátu peněz. 

 Může se stát, že jednoho dne společnost Microsoft vydá operační systém, na 

kterém bude nereálné tyto systémy provozovat bez jednoduchých úprav. 
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2.6 Zhodnocení SWOT analýzy 

Zdokonalování systému je neustálý proces a vždy je možnost systém funkčně vylepšit a 

zdokonalit. V oblasti jádra systému jsou značné rezervy a společnost by se tomuto 

problému měla věnovat, nebo nastane nezávisle na společnosti situace, kdy bude 

potřeba obětovat velké množství prostředků na sanaci problému. Tato situace 

pravděpodobně přijde náhle a společnost může být donucena vyvinout velké úsilí a tím i 

peněz na řešení tohoto problému. Kdyby jednotlivé části řešila již teď, nemusí se 

v budoucnu stát, že bude potřeba nárazově řešit velký problém. Na druhou stranu, 

kdyby byly tyto problémy a další nedostatky vyřešeny již dnes, mohla by společnost 

z tohoto systému vytěžit nemálo výhod včetně ekonomického prospěchu. 

 

2.7 Nároky kladené na IS 

Z výše uvedeného vyplývá, že společnost má dostatečně zpracovanou funkční úroveň 

informačního systému a nároky, které jsou na něj kladeny, bez problémů zvládá. 

Konkrétně se jedná o zpracování docházky, kde je primárně určený k uchovávání dat 

docházky jednotlivých zaměstnanců a přidělování ke konkrétním časům jednotlivé 

pracovní úkony. Přesto mají jednotlivé složky systému mnohdy vážné nedostatky, které 

podrobně shrnují následující kapitoly, které se budou zabývat postupně jednotlivými 

součástmi systému. 
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2.8 Systém FIS (Firemní Informační systém) 

Pracovní úkony mají další následující specifikace. První fáze se týká konkrétní zakázky, 

na které pracovník dělal. Je zde k dispozici číselník, kde jsou uvedeny veškeré zakázky, 

které firma zpracovávala v historii, tak i nově založené. Tyto zakázky jsou navíc děleny 

do verzí software, takže číselník neustále s vývojem nových verzí narůstá. Plnění 

číselníku mají na starosti vývojáři, a proto se může stát, že některá „z brusu nová“ 

zakázka ještě do číselníku nebyla doplněna. V tom případě je třeba kontaktovat 

pověřeného pracovníka, který se o daný produkt stará, aby do číselníku zakázek tuto 

novinku doplnil.  

Druhá fáze se týká specifikace práce na dříve určené zakázce a v tomto případě je 

číselník konstantní.  

 

Obsahuje tyto možnosti: 

 Konzultace 

 Programátorské práce 

 Analytické práce 

 Systémové práce 

 Administrativní práce 

 Technické práce 

 Řízení, koordinace 

 Ostatní práce 

 Konzultace (prostoj) 

 Programátorské práce (prostoj) 

 Analytické práce (prostoj) 

 Systémové práce (prostoj) 

 Administrativní práce (prostoj) 

 Technické práce (prostoj) 

 Správa sítí a serverů 

 Správa sítí a serverů (prostoj) 

 Expresní příplatek do 24 hod. 

 Expresní příplatek do 48 hod. 
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Výběr zobrazuje i následující obrázek rozúčtování pracovní doby na jednotlivé pracovní 

činnosti na konkrétní zakázky. 

 

Obr. č. 18 FIS – výběr pracovní činnosti na zakázce V4 verze 1.2 

Zdroj: vlastní 

 

2.8.1 Výběr pracovní činnosti 

Ke své práci většinou využívám pouze Programátorské práce a Konzultace (jen 

minimálně). Hlavní pro mě je zvolení správné zakázky, která se v mé pracovní pozici 

často mění, a proto je vhodné průběžné vyplňování úkonů na zakázkách. Bohužel toto 

není příliš šikovné, protože to zdržuje od práce a většina pracovníků toto nechává až na 

poslední dny, kdy se o tyto záznamy zajímá ekonomické oddělení, které podle tohoto 

rozpisu dělá výplaty.  

Další položka, která je důležitá pro vyplnění, je čas strávený na konkrétní zakázce 

konkrétním úkonem. U vývojových pracovníků, kteří mají na starosti více produktů, se 

může stát, že za den pracují na několika produktech po sobě. V takovém případě je třeba 

zapisovat i časy, které věnovali jednotlivým zakázkám, tudíž vznikne více záznamů pod 

sebou, jejichž časy se sčítají a celková hodnota musí dávat přesný čas od příchodu do 

odchodu. To je technicky mírně nedokonalé, protože pracovník, který u vchodu do 
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budovy zaznamená na docházkovém snímači příchod, mnohdy musí zdolat 2 podlaží po 

schodišti a než se usadí v kanceláři a zapne se mu pracovní stanice, tak uběhne 

minimálně 5-10 minut, přitom tento čas musí přidělit už na konkrétní zakázku, což se 

neshoduje s realitou. Jedná se řádově o jednotky minut, ale přesto se jedná o systémový 

nedostatek. Takových míst je ovšem více a nebudu se tímto problémem zabývat. 

Poslední zmíním věc, která se týká již probíraných prací na více zakázkách za jeden 

den. Při systému vyplňování docházky až na konci měsíce tak vzniká vždy nějaká 

nepřesnost vlivem toho, že si zaměstnanci nemohou přesně pamatovat tyto časy a 

přesně zapsat zakázky, na kterých dělali. Tuto situaci je dle mého názoru třeba řešit 

nějakým kompaktním, rychle přístupným, nástrojem, který bude mít snadné ovládání a 

zajistí tyto informace v reálném čase.  

 

2.8.2 Absence motivačních prvků 

Management nemá žádné relevantní výstupy a informace o výkonu jednotlivých 

zaměstnanců. To je třeba změnit, protože zde může docházet k velkým rozdílům a 

silným výkyvům vzhledem k fázi realizačního procesu. V počáteční fázi je výkonnost 

spíše podprůměrná a k jejímu konci se naopak výkonnost silně zvedá, protože je tlačeno 

z vyšších pater organizační struktury na splnění zadaného termínu. Tyto velké rozdíly je 

třeba eliminovat motivačními prvky v souladu s kontrolními prvky, které budou 

poskytovat relevantní výstupy vedoucímu oddělení, nebo pracovní skupiny. Jejich 

absenci hodnotím jako velice závažnou a rozhodně není ku prospěchu vzhledem 

k výkonnosti a efektivnosti práce. Tímto problémem se budu v kapitole Návrhy řešení 

podrobněji zabývat. 

 

2.8.3 Ruční zásahy do výkazu docházky 

Ruční zásahy do výkazů rozpisu docházky hodnotím také jako nedostatečně dořešený 

problém, který může sloužit k obcházení systému. Tato funkce je zde z důvodu 

výjimečného zapomenutí čipové karty, která brání elektronickému zapsání času 

příchodu a odchodu do systému. Tento institut je potenciální riziko pro neoprávněné 

zásahy do tohoto systému. Z tohoto důvodu by bylo dobré tyto doplněné časy nějak 

odlišit od ostatních, nebo nastavit nějaký kontrolní mechanismus, který tyto situace 

nějakým způsobem vyloučí.  
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Následný obrázek názorně zobrazuje prostřední pro správu jednotlivých dní. 

 

Obr. č. 19 FIS – detail měsíční docházky 

Zdroj: vlastní 

 

Sloupec s názvem „Opr“ je přesně ten sloupec, kde se dá vstoupit do režimu opravy 

docházky konkrétního dne a doplnit pracovní dobu v případě zapomenutí čipové karty. 

Poslední sloupec s názvem „Vyk“ je položka Vykonaná práce na zakázce a jak jsem již 

popisoval výše, zde se v podtabulce vyplňuje z číselníku číslo zakázky na konkrétní 

verzi se specifikací konkrétní činnosti (také bylo popsáno výše). 
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2.9 Systém PSV (Produkty a Služby Vema) 

2.9.1 Celkové zhodnocení 

Co se týče požadavkového a úkolového systému PSV, hodnotím jeho přínos a 

propracování také na vysoké úrovni. Každý pracovník, když zjistí nedostatek, nebo 

shledá se svým nadřízeným nějaký nedostatek (může se jednat i o podnět 

k implementaci zcela nové funkčnosti), v tomto systému může zadat nový úkol, nebo 

požadavek. Požadavky, jak jsem zmiňoval již výše, využívají většinou spíše zákazníci 

pro své návrhy a zjištěné nedostatky. 

 

Obr. č. 20 PSV Založení úkolu – náhled položek pro vyplnění 

Zdroj: vlastní 

 

Hlavní identifikátor je jednoznačné číslo ID, které je pojmenováno jako Identifikace 

úkolu. Podle tohoto označení se v systému jednoznačně vyhledává a slouží pro rychlou 

orientaci. Pokud začíná na U, je jasné, že se jedná o úkol, pokud začíná naopak na P, 

jedná se o požadavek. Další položky jsou Název úkolu, popis úkolu, protokol o 
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operacích prováděných s úkolem, který obsahuje všechny údaje o zadavateli, datu a 

času založení, prioritu apod. Další hlavní položky jsou název produktu, ke kterému se 

úkol vztahuje, jeho verze, priorita úkolu (na stupnici od jedné do tří přičemž standardní 

je úroveň dva a nejvyšší priorita je úroveň 1), zvolený analytik, realizátor a ověřovatel, 

přičemž do těchto tří kolonek se vyplňují osobní čísla zaměstnanců, kterým je práce 

s produktem přidělena.  

 

2.9.2 Fáze zpracovávacího procesu 

Úkoly a požadavky mají pak několik fází. První fází je založení a jeho zaslání k analýze 

(někdy se tato fáze přeskakuje, pokud je problém méně sofistikovaný). Druhou fází je 

realizace, přičemž v této fázi se může i několikrát měnit realizátor podle konkrétního 

zaměření (na začátku nemusí být správně odhadnuto komu problém přiřadit). Třetí fází 

je ověřování realizovaného výsledku na nové verzi. Často se stává, že úkol bývá vrácen 

k dopracování z důvodu zjištěných nedostatků, nebo chyb. Mezi těmito fázemi bývá 

nejčastější pohyb. Jakmile ověřovatel shledá problém vyřešeným, úkol se ukončuje a 

tím končí jeho úloha. Před konečným uzavřením verze se provádí ještě ověřovateli 

výstupní kontrola, která se zabývá všemi funkčními oblastmi produktu a má za úkol 

předejít chybovosti nových řešení u zákazníků. Tím končí proces vývoje a poslední 

úlohou tohoto systému je plánování verzí produktů. Každý produkt by měl mít 

naplánované datum ukončení, kdy se oficiálně končí programátorské práce a pak běží 

doba do distribuce, kdy je třeba vše ověřit a otestovat. Tato doba bývá z pravidla 

maximálně týdenní. Poté následuje distribuce zákazníkům. Tím se působnost systému 

uzavírá. 

 

2.9.3 Shrnutí nedostatků systému PSV 

Tento systém je velmi vyspělý a lze mu po funkční stránce máloco vytknout. Bohužel se 

ho týkají neduhy, které se prolínají všemi aplikacemi, které jsem zmiňoval již výše. 

Přesto lze systému vyčíst např. přehnané rozesílání všelijakých informačních mailů, 

které mají mít informativní charakter. Bohužel nejsou nijak cílené ani vypínatelné, takže 

mnohdy působí zcela opačně a to tak, že je téměř nikdo nečte, protože se jich třeba ani 

netýkají. 

 



60 

 

 Po průzkumu mezi kolegy jsem zjistil, že více než 50% z nich má tyto mailové zprávy 

vyfiltrovány, a proto naprosto neplní svůj účel. Tímto nedostatkem se jistě budu 

zabývat, protože je škoda tyto informační toky ignorovat.  

 

Viz následující obrázek mého nastavení pravidel v MS Outlook. Je z něj patrné, že 

filtruji všechny tyto automaticky generované informace, přitom by mě zajímaly 

informace, které se týkají mě a mého oddělení. Bohužel efektivní nastavení není nikdy 

úplně ideální a vždy buď přicházím o tyto informace (označením za přečtené, nikoliv 

smazáním), nebo přijímám všechny informace jednoho typu, i ty které se mě netýkají.  

 

Obr. č. 21 Často používaný filtr na klíčová slova v MS Outlook 

Zdroj: vlastní 
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2.10 Systém SLP 

Tento systém je tedy pouze podpůrný nástroj, který má pouze zjednodušit náhled na 

přítomnost jednotlivých zaměstnanců v daný den na pracovišti. Jednoduchost systému 

je žádoucí, avšak navrhoval bych sjednotit, nebo úplně zrušit funkce, které jsou 

nastaveny na tlačítka po pravé straně a sice „Přečíst průchody“ a „Auto čtení – Start“. 

Přijde mi zbytečné, aby byly tyto funkce nějak zvlášť definovány, protože funkce 

Přečíst průchody znamená jednorázové načtení dat z docházkového serveru a tím jeho 

funkce končí. Druhé tlačítko je pro nepřetržité čtení informací o průchodech ze serveru 

v nějakém časovém intervalu. Toto zpracování je na dnešní dobu nezvyklé a zasloužilo 

by modernizaci a automatizaci funkcí. 

 

2.11 Systém SPM 

Systém se vyznačuje zastaralým designem a značnou nepřehledností v modifikovaných 

textech, kterými se má zaměstnanec řídit. Tato situace nastává ne při vytvoření pravidla, 

ale až při jeho změně. Text je poškrtaný, různobarevný a celková přehlednost se z něj 

tímto rapidně vytrácí. Řešením by bylo např. nechat nový text celistvý a někam umístit 

akorát odkázání na původní dokument s vyznačenými pasážemi, které byly přepsány a 

změněny. Řešení se může najít mnoho a v kapitole Návrhy řešení se jím budu dále 

podrobněji zabývat. 
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2.12 Celkové nedostatky plynoucí z analýz 

FIS 

Rozúčtování docházky na zakázky se provádí často až po 

skončení měsíce (vznikají nepřesnosti). 

Neprokazatelnost konzultací. 

Prodlevy u vykazovaných činností. 

PSV 

Nemožnost nasměrovat informační maily na konkrétní osoby, 

oddělení, či pobočky. 

Nerozlišení příchozího úkolu a vzkazu v předmětu mailu. 

Absence motivačního systému – reporty produktivity 

zaměstnanců vedoucímu. 

Položka „plánovaný čas“ není povinně vyplňovaná. 

SLP 
Zbytečné, zastaralé funkce, které se dají řešit efektivněji. 

Zastaralý vzhled. 

SPM 
Nepřehlednost v pozměněných pravidlech. 

Zastaralý vzhled. 

Tabulka č. 7 Shrnutí analýz - nedostatky IS 

Zdroj: vlastní 
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3 Vlastní návrhy řešení 

 

3.1 Systém FIS 

3.1.1 Systém kontroly ručních zásahů do docházky 

Tato část řešení by měla zabránit zneužívání tohoto artiklu, který je v systému 

z praktických důvodů. Každému se občas může stát, že zapomene svoje doklady doma, 

nebo je může i ztratit. V takové situaci je využívána možnost „oprava docházky“ pro 

případ, že si zaměstnanec nemohl zaznačit do systému čipovou kartou příchod a 

odchod. Tato docházka vyplňovaná ručně by měla být vyznačena barevně a tím by bylo 

zajištěno upozornění při kontrole docházky na ekonomickém oddělení na tuto 

výjimečnou situaci. Při dvou a více ručních zásazích pomocí tohoto nástroje by mělo 

následovat upozornění vedoucího oddělení mailem, aby mohl při tomto zvýšeném 

nadužívání zasáhnout a situaci řešit domluvou, nebo jinými manažerskými prostředky. 

 

3.1.2 Nástroj pro rychlý přístup do systému 

K dalšímu plýtvání pracovní dobou dochází při vyplňování docházky a přidělování 

pracovních činností na jednotlivých zakázkách k určitému času. Tato administrativa by 

mohla být zjednodušena programem, který by běžel na pozadí systému (nejlépe v 

system tray u systémových hodin vpravo dole). Tento nástroj by fungoval na principu 

přidělování reálného času ke konkrétní zakázce. Pracovník by vybral zakázku, na které 

momentálně pracuje a pokud by přešel na jinou, tak prostě akorát přepne tímto 

nástrojem zakázku a pokračuje v práci. Program by pak komunikoval s informačním 

systémem FIS a automaticky by vyplňoval tyto údaje do docházky. Tento nástroj by 

předešel zpětnému vyplňování při uzavírání docházky před výplatou. V této době už 

většinou ani pracovník přesně neví, na čem pracoval a musí nad tím dlouze přemýšlet, 

což někdy zabere značné množství času. Také zde musí zákonitě docházet 

k nepřesnostem z důvodu delší doby, která mezi prvním dnem měsíce a termínem 

uzavření docházky, uplyne. Tento nástroj systému by zajistil větší přesnost, záznamů a 

mohl by mít i další funkce, které by šetřily čas rychlým přístupem do systému FIS 

k zadání zakázky, na které pracovník právě dělá. 
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3.1.3 Kontrola pracovní činnosti na pracovní stanici 

Dále by se zde dalo vytvořit rozšíření pro kontrolu aktivity na pracovní stanici. Pokud 

nástroj nezaznamená delší dobu jakoukoliv aktivitu a v docházce není záznam o 

opuštění budovy, přepnul by se program do režimu konzultace s tím, že je nutné vyplnit, 

s kým konzultace probíhá. Tyto všechny artikly v systému již existují, avšak moc se 

nepoužívají, protože si to opět nikdo nepamatuje ani nezapisuje na papír (což by bylo 

zbytečně zdržující a obtěžující). Samozřejmě by se měla tato konzultace kontrolovat 

oboustranně, aby nedocházelo k jednostrannému zneužívání. Navrhoval bych tuto dobu 

nastavit na 10 minut. Další možností krom konzultace, by byla „ostatní činnost“, kterou 

by se řešily různé činnosti, které v každém pracovním procesu vznikají např. při 

osobních potřebách, přípravě na oběd, shánění lidí, se kterými máme v plánu odejít 

apod. Tato hodnota by byla sledována a při překročení určité hranice těchto ostatních 

činností by se začala hlásit minimálně vedoucímu oddělení. Při velkém množství těchto 

ostatních činností by bylo na každém vedoucím, jak tuto situaci posoudí a jak ji bude 

řešit. Systém by nemusel striktně řešit tuto situaci strháváním nadlimitního času. Tento 

nástroj by velmi přispěl k zabránění zneužívání nedokonalosti informačního systému. 

 

3.1.4 Upozornění na ručně zapsané časy 

Jak jsem již popisoval v analýze, lze tento artikl lehce zneužít. Proto by měl systém 

generovat informační mail nadřízenému, který bude mít cenou informaci o chování 

pracovníka. Dal by se využít jako nástroj k nápravě disciplíny pracovníka, který kartu 

pravidelně zapomíná, nebo i jako nástroj k odhalení zneužívání této položky. Minimálně 

přináší další informace manažerovi o chování pracovníka, což je v současném stavu 

složité, časově náročné, mnohdy i nemožné. 

 

3.2 Systém PSV 

3.2.1 Omezení nadbytečných informativních mailů 

Z předchozích analýz vyšly následující návrhy na změnu. Rozhodně by bylo užitečné 

mít v systému PSV možnost zvolit zda chceme o dané akci, kterou jsme s úkolem, nebo 

požadavkem udělali, informovat všechny účastníky realizačního procesu 

prostřednictvím emailové komunikace. Mnohdy jsou totiž tyto maily obtěžující, jak 

jsem psal již výše, může se stát, že nastavený systém informování emailem může 
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přinášet často zbytečnou informaci, kterou si pracovníci filtrují a označují za přečtené 

automatickým nastavením.  

Typicky se to děje při posledním kroku realizačního řetězce, a sice ověřování správnosti 

realizace. Tester si zapíše poznámku, která v celém konceptu úkolu má co říct a je 

správně, že tam je, ale realizátora většinou nezajímá. V této konečné fázi vývoje je taky 

pravidlem, že se generují instalační balíčky „jako na běžícím páse“. Před každým 

generováním balíčku se musí aktualizovat alias (generuje se mail), do kterého se vrací 

naprogramované změny, následně se generuje již zmiňovaný balíček a pak se opět 

posílá informační mail, viz výše. 

 Proto by bylo dobré mít možnost tuto informaci nezasílat, pokud to není potřeba a je to 

zbytečné. Tato možnost dosud v systému chybí.  

Dále tento systém generuje velké množství dalších jiných oznámení, které by tuto 

možnost neinformovat, měli také mít. Typicky by se tuto možnost hodilo využívat 

v situacích těsně před distribucí, kdy je generováno velké množství zpráv o vytvoření 

instalačního balíčku několika subsystémů. 

 V tomto případě je dobré mít dále možnost zvolit, komu chci tuto informaci o 

generování balíčků směrovat. Typicky by se dala zpráva omezit na konkrétní oddělení, 

popř. jmenovitě na určitá jména pracovníků. Ne všechny totiž zajímá to, co uzavírá 

vedlejší oddělení, protože mají své vlastní práce dost a toto se jich vlastně netýká. 

Nastavením filtru v mailu totiž nejde úplně ideálně nastavit to, aby se mi označovaly 

jako přečtené zprávy z vedlejšího oddělení, ale nedělo se to i u zpráv z oddělení, které 

se mě týká. Filtrováním tak vzniká situace, kdy nečtu tyto zprávy vůbec, nebo 

nefiltrováním mám k přečtení nachystány všechny. Tím buď přicházím o potenciálně 

užitečnou informaci, nebo na straně druhé můžu mít spoustu zbytečných informací, 

které nepotřebuji, ale mezi nimi občas i tu užitečnou.  

Z toho plyne, že by se hodilo mít tyto možnosti volby, kam chci tuto informaci 

směrovat. Myšlenka, kvůli které se začaly tyto emailové zprávy generovat, byla 

v zásadě dobrá, jen nebyla dotažena úplně do konce. Proto navrhuji toto rozšířit o 

možnost volby a ne vše apriori posílat zaměstnancům, i když jsou z 80% zbytečné a 

nezajímají je.  
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3.2.2 Rozlišení typů mailu v předmětu  

Další věc týkající se automatických emailů je odlišení situace příchozího úkolu, což je 

spojeno s informativním mailem, kde je popsána práce, která je na něm třeba vykonat.  

 

Obr. č. 22 Mail – příjem úkolu 

Zdroj: vlastní 

 

Bohužel tyto maily (příchozí úkol/vzkaz) nejsou od sebe žádným způsobem, na první 

pohled, odlišeny. Navíc tyto „vzkazy“ mnohdy ani nechce aktuální řešitel oznamovat 

ostatním. Jak jsem zmiňoval již výše, jedná se např. o poznámku z průběhu vykonaných 

činností, může se jednat o soupis provedených prací, které jsou již hotové, ale může se 

jednat taky o myšlenku, kterou chce jen řešitel zachytit, aby na ni nezapomněl. Všechny 

tyto vyjmenované situace předchozího řešitele vlastně nezajímají, ale stejně mu přijde 

mail s oznámením vzkazu, který vlastně ani není vzkaz.  
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Na následujícím obrázku je názorně vidět, že předmět mailu zůstává stejný, akorát se 

změnil obsah, který obsahuje klíčové slovo „Vzkaz:“. 

 

Obr. č. 23 Mail se vzkazem, nikoliv příchozí úkol 

Zdroj: vlastní 

 

Když už jsou tyto maily automaticky generovány, měly by být na první pohled 

rozlišeny (např. v předmětu by mělo být napsáno „Vzkaz k  úkolu U1111111 – Oprava 

systému zpracování docházky“) od mailů které mi aktuálně byly postoupeny a mám se 

jím v budoucnu zabývat. Důvod této změny je jednoduchý a tím je přehlednost. 

V současnosti se tyto dva druhy mailů pletou dohromady a pracovník si tak není jistý, 

jestli úkol obdržel k řešení, nebo jen někdo napsal do protokolu poznámku ke své 

pracovní činnosti. Tuto informaci se dozví až po otevření mailu, což není úplně 

jednoznačné. Změna by znamenala asi hodinu práce, ale výsledek by byl velmi 

užitečný. Rozhodně by tato změna přispěla k přehlednosti a předešlo by se nejasným 

situacím a pátrání „o co se jedná“. Rozhodně by to ušetřilo čas, který je zbytečně 

vynakládán v současnosti na přemýšlení o tom, zda mi úkol byl postoupen, nebo zda je 

to neprioritní informace. Když tuto změnu vezmu do detailu, tak si pak zaměstnanec 

může lépe nastavit filtr v poštovním klientovi. Může se pak svobodně rozhodnout, jestli 

ho tyto informace s charakterem vzkazu zajímají, nebo si je přečte až v protokolu, když 
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bude chtít s daným úkolem pracovat. Navíc text, který se posílá v mailu je zařazen až za 

zadání daného úkolu, takže chvíli trvá, než zjistíte co je zadání úkolu a co je vzkaz od 

řešitele. Tyto prvky vedou k celkové nepřehlednosti tohoto informačního toku a značně 

jej degradují. Proto navrhuji změnu přeformátování mailu na přehlednější strukturu, kde 

bude jasně uvedeno, která část je zadání a která je aktuální poznámka řešitele. Navíc, 

jak jsem psal výše, by mohl řešitel posoudit, zda má jím zapisovaná poznámka nějaký 

informativní význam pro předchozí řešitele, nebo nikoliv.  

 

3.2.3 Změna položky „předpokládaný čas činnosti“ na povinnou 

Nedávno vznikla nepovinně vyplnitelná položka v atributech úkolu, která má sloužit 

k plánování termínů a odhad doby, která je pro dokončení projektu pravděpodobně 

potřeba. Při založení úkolu je třeba vyplnit několik povinných položek jako modul, 

kterého se úkol týká, verze na kterou je úkol plánovaný, realizátor, ověřovatel, ale tato 

položka povinná není. Přitom její nevyplnění znamená nezapočítání do statistiky 

potřebného času pro dokončení verze, které používají vedoucí oddělení pro plánování 

pracovních činností na dané verzi produktu. Tím, že by měl pracovník vždy povinnost 

vyplnit svoji předpokládanou dobu práce na daném problému, by se zefektivnil systém 

plánování.  

Samozřejmě nepředejdeme tomu, že budou pracovníci tuto činnost zbytečně 

nadhodnocovat a místo předpokládané hodiny zapíší hodiny 2, aby měli rezervu, na 

druhou stranu je lepší předpokládat komplikace a plánovat schválně delší časové úseky, 

než menší. Naplánovaný termín by pak byl bez problému dodržen, protože by byl stále 

použitelný relevantní odhad předpokládané doby, po kterou budou ještě práce na verzi 

trvat. Momentálně je tato myšlenka nedotažena do konce a výsledky z ní plynoucí 

nejsou příliš použitelné. Podle mého názoru je to škoda a změna by byla rozhodně 

přínosem. 

 

3.2.4 Shrnutí 

Všechny tyto změny by rozhodně vedly k úspoře času a k zpřehlednění systému jako 

celku. Navíc by měly také poskytovat novou možnost rozhodování, zda informaci 

zasílat či nikoliv, které nyní chybí. V nynějším stavu toto rozhodnutí udělal někdo jiný, 
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který nastavil situaci tak, že se rozeslání informace provede pokaždé, i když je to 

evidentně zbytečné a obtěžující.  

 

3.3 Systém SLP 

Dle již zmíněného popisu tento systém spolupracuje s aplikací FIS a s docházkovými 

terminály. Tato aplikace nemá vážné funkční problémy, avšak co bych navrhoval 

v první řadě změnit, je vzhled a toho se týkají i některá funkční tlačítka. Kupříkladu 

bych změnil ikonu aplikace, která působí hodně zastarale. Dále navrhuji změnit barvu 

písma u přítomných pracovníků ze žluté v modrém poli na příjemnější variantu 

v podobě např. černého písma v zelenkavém poli. Dále by bylo vhodné změnit písmo na 

Times New Roman, nebo jiné standardní písmo, místo Courier New. 

 

Obr. č. 24 SLP – návrh změn 

Zdroj: vlastní 

 

Nevím přesně, ve které době byl nynější koncept funkčních tlačítek definován, ale podle 

výše zmíněného popisu v kapitole Analýza problému, pravděpodobně tento funkční 

model byl navrhován s ohledem na dobové hardwarové možnosti serveru a myslelo se 

především na možnou nízkou přenosovou kapacitu sítě a rozumnou odezvu. Myslím si, 
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že tato doba již dávno pominula, a proto není problém, aby tato aplikace, načítala 

informace ve dvou až pěti minutovém intervalu automaticky bez potřeby spouštění 

samostatné funkce a zásahu uživatele. Tím by odpadla potřeba těchto dvou 

samostatných funkcí a program by dostal kompaktnější funkčnost. Změny by 

modernizovaly tento užitečný nástroj a jeho nová podoba by byla použitelná i k nabídce 

zákazníkům. 

 

3.4 Systém SPM 

3.4.1 Vzhledová stránka systému 

Tomuto systému jsem již výše vytýkal zastaralý vzhled. Systém existuje již několik let a 

vizuální stránka zůstává pořád původní a nebylo s ním nijak vzhledově nakládáno. Po 

této několikaleté absenci zlepšení vzhledu by bylo vhodné již přistoupit k modernizaci, 

která by se jistě dotkla i funkční stránky, jak jsem již popisoval výše.  

 

3.4.2 Problém s nekompatibilitou v různých prohlížečích 

Bylo by dobré zprovoznit tooltipy, což jsou bublinkové nápovědy ke zkráceným 

pojmům jako Vedoucí oddělení divize analytiků EL (zkratka VAEL), Vedoucí divize 

analytiků HR (zkratka  VAHR). Někdy jsou tyto zkratky ale komplikovanější a je 

problém s jejich zpětným překládáním do původního nezkráceného tvaru. Z tohoto 

důvodu byly zavedeny tyto tooltipové nápovědy. Myslím si, že přednost tohoto systému 

je pohodlnost, kdy je určitě lepší a jednodušší souhlasit s pravidly tímto způsobem, než 

po každé změně podepisovat papír s textem „se změnou pravidla číslo XXXX jsem se 

seznámil a svým podpisem potvrzuji jeho pochopení“. Vnitrofiremní pravidla jsou 

samozřejmě základní záležitost každé firmy a od jistého počtu zaměstnanců přestává být 

efektivní a rentabilní mít pravidla psaná ručně. Z těchto důvodů si myslím, že by bylo 

ekonomicky určitě prospěšné tento systém zdokonalit a nabídnout jej i zákazníkům. 

 

3.4.3 Nepřehlednost modifikovaných pravidel 

Nepřehlednost dokumentů, které byly v čase upravovány a měněny tento systém také 

zbytečně shazují na nižší úroveň, protože nejsou přehledné. Navrhuji, aby byl místo 

označování starého textu červenou barvou s přeškrtnutým písmem a modrou barvou, 

označovaný nový text, pouze dostupný odkaz na původní, již neplatný, dokument. Tím 
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by se elegantně vyřešila přehlednost a pravidlo by se stalo rozhodně čitelnější. Další 

výhodou by byla nesporně nižší pracnost s přepisem těchto pravidel. Odpadla by řada 

formátovacích akcí a pouze by se nahradil text novějším, na staré pravidlo by se 

odkazoval odkaz ve spodní části, např. pod tlačítkem Souhlasím a systém by vypadal 

rozhodně lépe. Pokud by se přistoupilo k těmto krokům, rozhodně není problém 

nabídnout tento systém také k prodeji zákazníkům. Jistě by to přineslo další nemalé 

prostředky z prodeje licencí. 

 

3.5 Ekonomické zhodnocení navrhovaných změn 

Nyní se budu snažit vyčíslit mnou navržené změny z ekonomického hlediska 

v následující tabulce. Oddělím od sebe všechny 4 hodnocené systémy do samostatných 

kategorií, protože jsou na sobě mnohdy nezávislé a změna jednoho systému většinou 

neznamená zásah do druhého. Společnost se může rozhodnout provést jen některé 

změny, a proto je důležité tyto náklady vyčíslovat samostatně. 

 
Popis změny 

Vyčíslení nákladů na změnu 

IS 

Celkové 

náklady 

FIS 

Modul pro automatické 

vyplnění docházky a kontrola 

aktivity na pracovní stanici  

8 hodin práce analytika 

(1 200 Kč), 40 hodin práce 

programátora (8 000 Kč), 16 

hodin práce testera (2 160 

Kč) 

11 360 Kč* 

Generování informativního 

mailu manažerovi, při ručním 

zásahu do docházky 

0,5 hodin práce programátora 

(100 Kč) 100 Kč* 

Celkové odhadované náklady na změny systému FIS 11 460 Kč 

PSV 

Možnost nastavení zacílení 

mailů, nebo momentální 

vypnutí, rozlišení mailů 

v předmětu 

programátorské práce 4 

hodiny (800 Kč), testování 4 

hodiny (540 Kč) 
1 340 Kč* 

Motivační systém pracovníků analýza 1 hodina  

(150 Kč) + programování 3 

hodiny (600 Kč) 

750 Kč* 
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Povinné vyplňování 

plánované doby práce 

0,5 hodiny práce 

programátora (100Kč) 
100 Kč* 

Celkové odhadované náklady na změnu systému PSV 2 190 Kč 

SLP 

Změna funkčnosti 

automatické aktualizace 

docházkových údajů 

2 hodiny práce programátora 

(400 Kč), 0,5 hodiny práce 

testera (73 Kč) 

473 Kč* 

Změna designu 

1 hodina práce analytika 

(150Kč), 2 hodiny práce 

programátora (400Kč) 

550 Kč* 

Celkové odhadované náklady na změnu systému SLP 1 023 Kč* 

SPM 

Změna designu 

4 hodiny práce grafika  

(600 Kč) + 8 hodin práce 

programátora (1 600 Kč) 

2 200 Kč* 

Odladění ostatních browserů 

pro zobrazování tooltipů 

8 hodin práce programátora 

(1 600 Kč), 1 hodina práce 

testera (135 Kč) 

1 735 Kč* 

Změna přehlednosti 

modifikovaných pravidel 

2 hodiny práce programátora 

(400 Kč) 
400 Kč* 

Celkové odhadované náklady na změnu systému SPM 4 335 Kč 

* ve výpočtu byla použita průměrná mzda programátora 200Kč/h, analytika a grafika 150Kč/h a testera 

135Kč/h, což vychází z odhadovaných hodnot platových nákladů. 

Tabulka č. 8 Odhadované vyčíslení nákladů na navrhované změny 

Zdroj: vlastní 

 

Dle mého názoru je většina návrhů užitečná a rozhodně by přispěla k vyšší efektivitě 

práce. Rozhodně by se omezilo plýtvání pracovní dobou a nakládání s časovými 

kapacitami by bylo účelnější a užitečnější.  

 

Celkové odhadované náklady na všechny navrhované změny.  19 008 Kč** 

Tabulka č. 9 Celkové náklady navrhovaných změn 

Zdroj: vlastní 

**Jde o odhad na základě předpokládané doby práce, realita může být cca o 5-10% rozdílná, ovšem i 

v takové situaci by náklady na realizaci byly stále na velice nízké úrovni (20 909 Kč při 10% odchylce). 
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3.6 Přínosy zavedení změn 

Následující tabulka shrnuje přínosy navrhovaných změn, pokud se je povede zavést do 

praxe. Jejich zavedení bude mít pozitivní vliv na výkonnost, efektivitu práce a přinesou 

managementu nástroje a přesné informace pro kontrolu a motivaci pracovníků. 

FIS 

Přesné informace o vykazované pracovní činnosti zaměstnance. 

Lepší kontrola nad pracovníky - usnadnění práce managementu. 

Statistiky promrhaného času – zvýšení efektivity práce. 

PSV 

Vyšší efektivita práce pomocí pozitivní i negativní motivace. 

Zlepšení informačních toků ve společnosti. 

Zlepšené výstupy odhadovaných časů realizačního procesu 

potřebných pro plánování. 

SLP Modernizace funkčnosti, zvýšení efektivity ovládání. 

SPM Několikanásobné zvýšení přehlednosti. 

Celkový přínos Možnost nabídky informačního systému zákazníkům. 

Tabulka č. 10 Přínosy jednotlivých částí IS 

Zdroj: vlastní 

 

3.6.1 Zkvalitnění informačních toků 

V komplexním řešení mnou navrhovaných změn jsou pasáže, které mají zvýšit cílenost 

informačního toku a tím se omezí plýtvání časovým fondem, nebo filtrováním 

užitečných informací, což je současný velký neduh. Zacílením se zvýší informovanost 

zaměstnanců, což je základní stavební kámen každé prosperující společnosti.  

 

3.6.2 Motivace zaměstnanců ke zvýšení pracovních výkonů 

Systém motivace a kontroly pracovní činnosti se dá dále rozvíjet a nebyl by problém do 

budoucna jej také nabídnout zákazníkům jako součást systému FIS, což by znamenalo 

další ekonomický profit. Systémy monitoringu pracovních stanic jsou v posledních 

letech dosti žádaným zbožím a nabízených variant není velké množství. Proto v tomto 

modulu pro kontrolu a vykazování pracovní činnosti shledávám veliký ekonomický 

potenciál.  
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3.6.3 Shrnutí pozitivních faktorů navrhovaných změn 

Celkově navrhované změny mají za cíl dosáhnout skokového zvýšení efektivity práce, 

snížením administrativní zátěže zhruba o 50%. Tím se nepochybně zamezí plýtvání 

pracovní dobou, která se může alokovat na další užitečné pracovní úkony. Dále se 

navrhovanými změnami má nastartovat systém motivace, který se společnost již 

v minulosti snažila neúspěšně zavést a provozovat. Tento motivační systém nebyl 

navázán na žádné průběžné objektivní hodnocení, a proto jako systém zvýšení 

produktivity zcela selhal a společnost jej nakonec úplně zrušila. Absence tohoto 

systému pak dle mého názoru způsobuje značnou demotivaci pracovníků k vysokým 

pracovním výkonům a podle zkušeností není pracovní nasazení na našem oddělení 

rovnoměrně rozložené do celého vývojového procesu. Na začátku každého intervalu 

pracovníci nemusí mít pocit časového tlaku, z čehož plyne volnější pracovní tempo, 

které je z části způsobené také absencí výkonnostních výstupů jednotlivých členů týmu. 

Mnou navrhované změny mají tyto výstupy vedoucímu oddělení přinést a s jejich 

pomocí i objektivně hodnotit pracovní nasazení a výkonnost každého jednotlivce. Poté 

se může opět spustit proces motivace a výkonnostního hodnocení pracovníků, což se 

projeví u každého na jeho příjmu buď pozitivně, nebo negativně. Vše by pak záleželo na 

skutečné efektivní práci a ne na čase stráveném na pracovišti. 

 

3.6.4 Návratnost investice 

Mzdové náklady se tedy dají kvantifikovat jen velice nepřesně, proto bych se nechtěl 

pouštět do nepřesného počítání. Je však téměř jisté, že částka kolem 20 000 Kč 

vynaložených prostředků na tyto změny, které mají potenciál nastartovat nový přístup 

k práci a pracovním výkonům, zkvalitnění informačních toků a další změny, se 

společnosti velice rychle vrátí. Troufám si říci, že společnost ve střednědobém 

horizontu pocítí pozitivní důsledky těchto změn a po dvou letech od zavedení se tyto 

změny projeví i v ekonomických číslech, které jsou reálným zrcadlem ekonomického 

profitu. Zároveň se tím potvrdí moje úvahy a správnost myšlenkových postupů, což 

bych chápal jako výbornou satisfakci.   
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Závěr  

Moje diplomová práce měla za cíl analyzovat současný neutěšený stav informačního 

systému ve společnosti Vema, a.s., vyhledat problémy, které jsou v systému realitou a 

navrhnout jejich nápravu takovým způsobem, aby z toho měla společnost ekonomický 

profit a investice času a peněžních prostředků se pozitivně odrazila v celkových 

ekonomických číslech společnosti. Stejně tak jako v pozitivním nastartování řízení 

práce, informačních toků a celkovém zefektivnění pracovních procesů. Snažil jsem se 

obsáhnout nejdůležitější oblasti firemního systému, který řídí lidské zdroje a celkové 

pracovní vytížení kapacit. V neposlední řadě jsem se snažil dát managementu nástroje 

pro efektivní hodnocení a posouzení svých podřízených, což vede k objektivnějšímu 

hodnocení každého zaměstnance. 

Díky této práci, pokud se jejími návrhy bude společnost řídit, se nepochybně dosáhne 

k zefektivnění téměř všech oblastí činnosti každého zaměstnance a nepochybně bude 

mít přínos v každodenním vnímání těchto informačních systémů. Kvantifikace nákladů 

na zavedení nebyla v žádném případě nijak markantní, a proto nevidím důvod, proč by 

měl být návrh odmítnut jako neopodstatněné plýtvání prostředky. 
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Seznam použitých zkratek 

Zkratka/Pojem Význam 

Alias Přezdívka vnitřní části systému 

BI - Business Inteligence 
Soubor analytických nástrojů pro podporu  

konkurenceschopnosti 

BPR - Business Process Reengineering Podpora podnikových procesů 

Browser Internetový prohlížeč 

CRM - Customer Relationship Management řízení vztahů se zákazníky 

ECM - Enterprise Content Management Řízení podnikového obsahu 

ERP - Enterprise Resource Planning Komplexní podnikové informační systémy 

FIS Firemní informační systém 

HOS – Hardware, Orgware, Software Analytická metoda hodnocení IS 

HW Hardware 

ICQ Textový komunikační systém 

IS Informační systém 

Jabber 
Textový komunikační systém s vysokou 

mírou zabezpečení šifrováním 

MSSQL – Microsoft SQL Relační databáze společnosti Microsoft 

MySQL Předchůdce MSSQL – relační databáze 

Open source Veřejně dostupné programové posloupnosti 

PostgreSQL Objektově-relační databázový systém 

PSV - Produkty a služby Vema Systém pro podporu vnitřních procesů 

SLP – Sledování přítomnosti Jednoduchý program k prohlížení docházky 

Spark Program pro používání systému Jabber 

SPM – Směrnice pravidla metodiky Interní informace o procesech společnosti 

RAM Operační paměť počítače 

SCM – Supply Chain Managemet Řízení dodavatelského řetězce 

Service Služba zavedená systému windows 

System tray Oblast u systémových hodin windows 

Tooltip Bublinková nápověda 
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