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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení aktuálního stavu hotelového informačního 

systému a řeší jeho případné nedostatky včetně návrhu vhodné varianty nasazení změn 

pro danou společnost. Na problém je nahlíženo z pohledu optimálního hardwarového a 

softwarového složení vzhledem k organizační struktuře společnosti. Výstupem práce je 

finanční vyčíslení jednotlivých řešení. 

Abstract 

The thesis focuses on evaluation of current hotel information system and brings solution 

to its inadequacies, including proposals for adequate variations of changes for particular 

company. The problem is viewed from the position of optimal hardware and software; 

its structure according to organization of the company. The purpose of this work is to 

calculate the individual financial solutions. 

 

 

 

 

Klí čová slova 

IS, informační systém, podnikové informační systémy, informace, síť, sociální síť 

komunikace, analýza HOS8, ERP, CRM, BI, inovace informačních systémů, podnikový 

proces 

Key words 

IS, information system, enterprise information systems, information, network, social 

network, communication, HOS8 analysis, ERP, CRM, BI, innovation of information 

systems, business process 



Bibliografická citace VŠKP 

PASTOR, J. Návrh databázového modelu pro informační systém sociální sítě. . Brno: 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009. 113 s. Vedoucí bakalářské 

práce Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. 

 



Čestné prohlášení 

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

pod vedením Ing. Petra Dydowicze, Ph.D. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je 

úplná, že jsem v práci neporušil autorská práva (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o 

právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, ve znění pozdějších 

předpisů). 

V Brně, dne…………….. ………………………. 
 Podpis 

 



Poděkování 

Na tomto místě bych rád poděkoval Ing. Petru Dydowiczovi, Ph.D. za jeho odborné 

vedení, konzultace a čas, který věnoval mé bakalářské práci. Zároveň bych rád 

poděkoval panu Robinu Papšíkovi, za poskytnutí konzultací k hotelovým informačním 

systémům a zaměstnancům firmy Hcentrum.cz, a.s. za spolupráci a potřebné informace, 

které mi poskytli. 

 



Obsah 

1 ÚVOD ........................................................................................................................ 11 

2 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE .................... .................................... 12 

3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE ............................................................. 13 

3.1 INFORMAČNÍ SYSTÉM ............................................................................................ 13 

3.1.1 FUNKCE IS ...................................................................................................... 13 

3.1.2 PRINCIP IS ....................................................................................................... 14 

3.1.3 TECHNOLOGIE IS ............................................................................................. 14 

3.1.4 ARCHITEKTURA IS .......................................................................................... 14 

3.2 VÝZNAM SOUČASNÝCH PODNIKOVÝCH INFORMA ČNÍCH SYSTÉMŮ ..................... 15 

3.3 SOCIÁLNÍ SÍ Ť ......................................................................................................... 16 

3.3.1 SOCIÁLNĚ SÍŤOVÝ GRAF .................................................................................. 16 

3.3.2 POPULÁRNÍ SOCIÁLNĚ SÍŤOVÉ SLUŽBY ............................................................ 17 

3.4 PODNIKOVÉ PROCESY A JEJICH PODPORA V  IS .................................................... 20 

3.4.1 IS Z POHLEDU ŘÍDÍCÍ STRUKTURY PODNIKU ..................................................... 20 

3.4.2 IS Z HLEDISKA SLUŽEB PRO ZÁKAZNÍKY .......................................................... 22 

3.4.2.1 ERP (Enterprise Resource Planning) ......................................................... 22 

3.4.2.2 BI (Business Intelligence) ......................................................................... 23 

3.4.2.3 CRM (Customer Relationship Management) ............................................ 23 

3.4.2.4 ECM (Enterprise Content Management) ................................................... 23 

3.4.2.5 SCM (Supply Chain Management) ........................................................... 24 

3.4.2.6 MIS (Management Information System) ................................................... 24 

3.5 PORTRŮV MODEL PĚTI SIL ROZŠÍ ŘENÝ PRO OBLAST IS ....................................... 25 

3.6 METODA HOS ....................................................................................................... 26 

3.7 METODA HOS 8 .................................................................................................... 27 

3.7.1 DEFINICE JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ .................................................................. 27 

3.7.2 VÝSTUPY METODY HOS 8 ............................................................................... 28 

3.8 MOŽNÉ VARIANTY NASAZENÍ IS ........................................................................... 30 

3.9 ZAVÁDĚNÍ IS DO PODNIKŮ .................................................................................... 32 

3.10 NÁKLADY SPOJENÉ SE ZAVEDENÍM IS .................................................................. 33 



4 ANALÝZA PROBLÉMU A SOU ČASNÉ SITUACE .......................................... 34 

4.1 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI ................................................................................ 34 

4.1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ................................................................... 34 

4.1.1.1 Činnosti provozované touto společností .................................................... 35 

4.1.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI ........................................................ 36 

4.1.2.1 Ekonomický útvar ..................................................................................... 36 

4.1.2.2 Útvar služeb pro zákazníky ....................................................................... 37 

4.1.3 SWOT ANALÝZA SPOLEČNOSTI ....................................................................... 38 

4.2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU IS VE SPOLEČNOSTI ........................................... 40 

4.2.1 SOUČASNÝ STAV IS ......................................................................................... 40 

4.2.1.1 Hardwarové vybavení ................................................................................ 40 

4.2.1.2 Softwarové vybavení ................................................................................. 42 

4.2.2 ANALÝZA RIZIK IS .......................................................................................... 42 

4.2.3 ANALÝZA SOUČASNÉHO IS A VZTAHŮ VE SPOLEČNOSTI .................................. 44 

4.2.4 PORTRŮV MODEL PĚTI SIL ROZŠÍŘENÝ PRO OBLAST IS ..................................... 48 

4.2.5 SWOT ANALÝZA SOUČASNÉHO IS .................................................................. 49 

4.2.6 HOS ANALÝZA SOUČASNÉHO IS ..................................................................... 50 

4.2.7 HOS 8 ANALÝZA SOUČASNÉHO IS ................................................................... 52 

4.2.8 ANALÝZA PROCESŮ BĚHEM PROVÁDĚNÍ REZERVACE ....................................... 53 

4.2.9 SHRNUTÍ ANALÝZ A POŽADAVK Ů NA IS ........................................................... 55 

5 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ ŘEŠENÍ ............................ 56 

5.1 NÁVRH HARDWAROVÉHO ŘEŠENÍ ......................................................................... 56 

5.1.1 HARDWAROVÉ SLOŽENÍ SPOLEČNOSTI............................................................. 56 

5.1.1.1 Základní hardwarová struktura .................................................................. 57 

5.1.1.2 Předpokládaná hardwarová struktura ........................................................ 60 

5.1.2 VÝBĚR ŘEŠENÍ ................................................................................................. 60 

5.1.2.1 Nabídka jednotlivých řešení ...................................................................... 60 

5.1.2.2 Cenová nabídka jednotlivých řešení .......................................................... 71 

5.2 NÁVRH SOFTWAROVÉHO ŘEŠENÍ .......................................................................... 75 

5.2.1 MOŽNOSTI ŘEŠENÍ ........................................................................................... 75 

5.2.1.1 Rozvoj stávajícího řešení ........................................................................... 75 

5.2.1.2 Návrh informačního systému na zakázku .................................................. 76



5.2.1.3 Nákup hotového řešení .............................................................................. 76 

5.2.1.4 Outsourcing ............................................................................................... 76 

5.2.2 VÝBĚR ŘEŠENÍ ................................................................................................. 77 

5.2.2.1 Nabídka jednotlivých řešení ...................................................................... 77 

5.2.2.2 Hodnocení jednotlivých řešení .................................................................. 80 

5.2.2.3 Cenová nabídka jednotlivých řešení .......................................................... 82 

5.3 NÁVRH ŘEŠENÍ SPECIFICKÝCH POŽADAVK Ů ........................................................ 85 

5.3.1 ZVÝŠENÍ PODPORY MANAGAMENTU ................................................................ 85 

5.3.2 ZAVEDENÍ EFEKTIVNĚJŠÍ KOMUNIKACE MEZI ZAMĚSTNANCI ........................... 87 

6 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ, P ŘÍNOS NÁVRHŮ ŘEŠENÍ ...................... 92 

6.1 DRUHY NÁKLAD Ů .................................................................................................. 92 

6.2 FINANČNÍ VYČÍSLENÍ JEDNOTLIVÝCH VARIANT  .................................................. 93 

6.3 DOPORUČENÉ ŘEŠENÍ ........................................................................................... 96 

6.4 PŘÍNOSY NÁVRHŮ .................................................................................................. 99 

6.4.1 SWOT ANALÝZA NAVRHOVANÉHO IS ............................................................ 99 

6.4.2 HOS 8 ANALÝZA NAVRHOVANÉHO IS ........................................................... 100 

6.4.3 ZHODNOCENÍ PŘÍNOSŮ .................................................................................. 102 

7 ZÁVĚR .................................................................................................................... 103 

8 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY .................................................................. 104 

9 PŘÍLOHY ............................................................................................................... 108 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ....................................................................... 110 

REJSTŘÍK .................................................................................................................. 112 

 

  



11 
 

1 Úvod 

Moderní pojetí komunikace mezi lidmi je čím dál více postaveno na internetových 

technologiích. V dnešní době se čím dál více prosazují informační systémy ve všech 

odvětvích lidské činnosti. Nelze si již představit některé úkony bez počítačové podpory 

a význam počítačů čím dál více roste. 

Téměř veškerá papírová forma dokumentů se převádí do elektronické podoby a 

s použitím internetu je dostupná širokému světu. Jen vzdálená síťová komunikace by 

byla v nedávné době považována za nemyslitelnou, ale dnes je běžné probírat věci bez 

většího omezení pomocí internetu na jakékoli vzdálenosti. Tuto a další výhody 

využívají nejen běžní uživatelé, ale čím dál více firemní sektor. 

Informační systémy se stávají postupem času nepostradatelným prvkem pro 

firemní sektor a jejich nasazení se začíná prosazovat i v malých podnicích. Vhodně 

zvolený informační systém přináší společnosti mnoho přínosů, což by v konečném 

důsledku mělo znamenat vyšší zisky a konkurenční výhodu. 

V práci se zaměřuji na nasazení informačního systému do hotelu střední 

velikosti. Jedná se o propojení technického a softwarového vybavení pro toto odvětví 

vzhledem k jeho organizační struktuře. Výstupem by měl být návrh vhodné varianty 

k nasazení v dané společnosti. 
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2 Vymezení problému a cíle práce 

V práci se zaměřuji na tvorbu návrhu modelu řešení pro zavedení informačního 

systému, který bude aplikovatelný do skutečných podmínek v rámci podnikové kultury. 

Hlavní cíl práce je zavést informační systém, který bude znamenat přínos z hlediska 

zefektivnění skupinové spolupráce a zvýšení konkurenceschopnosti na trhu. 

Vymezení problému provedu pomocí analýzy současné situace interních vztahů 

podnikové sociální sítě, respektive vztahů uvnitř podnikové hierarchie. Na základě této 

analýzy a výsledků zjištění provedu návrh vlastního modelu řešení databáze 

informačního systému pro danou firmu. Navržené řešení by mělo vést k lepšímu 

propojení podnikových procesů v rámci skupinové spolupráce a přenosu informací 

v rámci podnikové struktury. 
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3 Teoretická východiska práce 

V části práce teoretických východisek se zaměřím na základní pohled k problematice 

informačního systému a jeho možné inovaci. Tato část práce je důležitá hlavně z 

pohledu následné analýzy a návrhů, kde se všechny části odkazují na teoretická 

východiska a metodiku, kterou v práci využívám. 

Teoretické východiska jsem rozdělil na tři samostatné části. V první části se 

zaměřuji na informační systémy, jejich rozdělení a úlohu, kterou mají ve firmě, 

současně zde rozebírám také definici sociálních sítí. Druhá část je zaměřena na 

metodiku hodnocení, kterou používám následně v další části práce. Poslední část se 

zaměřuje na možné varianty nasazení informačního systému. 

3.1 Informační systém1 

Informační systém je aplikace pro sběr, udržování a zpracovávání informací a dat, které 

se týkají určitého projektu či celé firmy. Jako příklady informačního systému můžeme 

uvést kartotéku, různé seznamy či účetnictví firmy. 

Informační systém nemusí být pouze ve formě automatizovaného systému a 

může se jednat pouze o papírovou formu zápisu, ale zde se budu zabývat pouze 

automatizovanými informačními systémy ve firmě, protože bez kvalitního systému dnes 

nemůže větší společnost efektivně fungovat. 

3.1.1 Funkce IS 

Funkce informačního systému závisí převážně na jednotlivých požadavcích firmy, která 

jej využívá. Informační systém může spravovat interní záležitosti společnosti jako 

například komunikace zaměstnanců nebo analýzu dat, ale může být přímo napojen i na 

externí záležitosti, jako třeba správa webových stránek, kde může běžet rezervační 

                                                 
1 CHASÁK, P. Posouzení IS a návrh změn. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 

2008. 53 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. 
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systém apod. V dnešní době je jednou z možných funkcí přímé propojení s dodavateli, 

účetním softwarem a jinými službami. 

3.1.2 Princip IS 

Princip informačního systému je založen na vzájemné spolupráci a koordinaci různých 

skupin aplikací. Zjednodušeně můžeme říci, že informační systém bude tvořen 

minimálně dvěma vrstvami, z nichž první vrstva je tvořena datovou vrstvou, která je 

uložena na datovém serveru. Druhá vrstva je vrstva aplikační, kde je zajištěn přístup 

uživatelů pomocí aplikací k datové vrstvě. 

3.1.3 Technologie IS 

Technologie použité při tvorbě informačního systému závisí na jednotlivých 

požadavcích od zadavatele, další důležitý ukazatel je cena výsledného řešení. 

Jednodušší řešení tkví ve spojení MySQL databáze a skriptovacího jazyka PHP. Při 

řešení složitějších projektů se využívá náročnějších metod a také jiný programovací 

jazyk, např.: C# s napojením na vhodný druh databázového řešení. 

3.1.4 Architektura IS 

Volba architektury informačního systému je všeobecně jedna z nejdůležitějších částí. 

Téměř ve všech případech je využíváno třívrstvé architektury. První vrstva je presenční, 

ve které probíhá interakce s uživatelem, další vrstva je funkční, kde běží vlastní aplikace 

a třetí vrstva je datová, kde se nachází vlastní data. 

Architektura by měla zajistit bezproblémový chod a vzájemné propojení různých 

zaměstnanců ve společnosti, bez ohledu na to, kterou aplikaci jednotlivý uživatel 

potřebuje. Tyto problémy se řeší již na začátku návrhu každého informačního systému. 

V současné době lze vidět posun od interního řízení firmy směrem k externímu řízení a 

přímému vztahu k zákazníkovi. 
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3.2 Význam současných podnikových informačních systémů 

Dnešní informační systémy ve firmách pokrývají většinu základních procesů a funkcí, 

kde patří například nákup, prodej, finance, personalistika, plánování apod. Všechny 

moderní IS drží krok s vývojem podnikání a komplexním nástupem informatizování 

celé společnosti. 

V dnešní době se již nedívá na IS z pohledu zavedení automatizace a 

racionalizace procesů v podniku, ale důraz je kladen na užitek, který plyne ze zavedení 

IS. V minulosti panoval převážně technologický náhled, který měl za následek zavést IS 

v podniku v čase a rozpočtu, který byl stanoven, ale nyní je situace spíše odlišná. 

Větší důraz je kladen na podnikání a přínos IS do podniku. Hlavní důvod je 

snižováním nákladů v podniku, ale také se v současné době podniky zaměřují na 

podporu a rozšiřování příjmů a přínos IS k tomuto procesu. Podniky se již zaměřují i na 

„životní cyklus“ vlastního IS a ten nekončí uvedením do provozu, ale dále se rozvíjí a 

udržuje po celou dobu od jeho nasazení. 

Stále nové trendy v podnikání tlačí na podnikové IS a neustále se vyžadují 

inovace v obou oblastech. „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 - Software as a service nebo SOA - Service Oriented Architecture). Další 

změny nově iniciují i fenomény jako je Web 2.0, resp. Enterprises 2.0, wiki a blogy, 

případně řešení podnikových IS postavená na open source principech.“2 

  

                                                 
2 CHASÁK, P. Posouzení IS a návrh změn. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 

2008. 53 s., s. 14. Vedoucí bakalářské práce Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. 



16 
 

3.3 Sociální síť 

Sociální síť je struktura, která se skládá z jednotlivých vzájemně propojených uzlů do 

příslušných vazeb. Pomocí těchto uzlů a vazeb lze určit výsledné vztahy, které jsou 

vyjádřeny sociálním grafem. 

Existuje mnoho druhů vazeb mezi uzly. Výzkumy v řadě akademických oborů 

dokázaly, že sociální sítě pracují na mnoha úrovních, od rodiny až po úroveň v rámci 

jednotlivých států. Tyto vazby hrají klíčovou roli při určování způsobu, jakým se řeší 

problémy a do jaké míry může jednotlivec dosahovat svých cílů v rámci celé 

organizace. V mé práci se zaměřuji na sociální síť z pohledu vnitropodnikové kultury a 

propojení vzájemných vztahů v rámci podniku. Mým cílem je analyzovat a navrhnout 

optimální strukturu společnosti vzhledem k novému informačnímu systému. 

Ve své nejjednodušší podobě je sociální síť mapa všech relevantních vazeb mezi 

uzly, které jsou studovány. Tato síť může být využita při určení sociálního statusu 

jednotlivých aktérů. Tyto skutečnosti jsou často zobrazeny v diagramu sociální sítě, kde 

body jsou uzly a linky mezi body jsou vazby.3 

3.3.1 Sociálně síťový graf 

Sociálně síťový graf neboli také diagram je grafické znázornění jednotlivých vazeb 

v rámci sociální sítě. Mapu, kterou tvoří diagram, můžeme názorně vidět na obrázku 

níže. 

Další část, která je nyní zřejmá, je individuální mix jednotlivých složek pro 

každého člověka. Sociálně síťový graf, který zde uvádím, je zaměřen na propojení 

vazeb mezi lidmi, ale ve skutečnosti jde o propojení jakýchkoliv vazeb mezi věcmi se 

stejným či podobným okruhem. Jednoduše lze vyjádřit, že každý člověk ve společnosti 

využívá tří základních rovin sociálního grafu. Jednotlivé části jsou rozděleny do 

                                                 
3 Wikipedia. Social network [online]. [2004] , 06-05-2009 [cit. 2009-05-06]. Dostupný z WWW: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network>. 
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aplikační roviny, obsahové roviny a roviny, která zahrnuje skupinové zařazení 

uživatele.4, 5 

Zkoumané složky ovlivňují výsledný mix na uživatele a jeho individualitu, 

kterou využívá v rámci informačního systému ve společnosti. Manažer tedy má jiný 

výsledný mix a požadavky než recepční. Tyto skutečnosti lze vypozorovat ze 

základních sociálních grafů, které zahrnují všechny zmíněné zkoumané složky. 

Graf 1 – Sociálně síťový graf 

 

Pramen: http://bokardo.com/images/social-network.gif 

3.3.2 Populární sociálně síťové služby 

Protože sociální sítě jsou v poslední době spojovány převážně s populárními sítěmi na 

internetu a weby druhé generace, tak zde uvedu pár příkladů nejpopulárnějších 

nabízených služeb. Výhoda těchto sociálních sítí je hlavně ve využití reklamy z pohledu 

podniků a vysledování zájmu uživatelů v jednotlivých regionech či oblastech. 

Mnohé společnosti již dnes velmi aktivně využívají tyto nové produkty buď 

k oslovení potencionální klientely, nebo k podpoře svých vlastních informačních 

systémů. Například společnost IBM plně využívá vlastní vyvinuté sociální sítě k tomu, 

aby zrychlila přenos informací k důležitým článkům ve společnosti. 
                                                 

4 ANTONIOU, G., HARMELEN, F. A Semantic Web Primer. 2nd edition. Cambridge, Massachusetts : 
The MIT Press, 2008. 264 s. ISBN 978-0-262-01242-3. 

5 CARDOSO, J, LYTRAS, M. Semantic Web Engineering in the Knowledge Society. Hershey, New York 
: IGI Global, 2008. 410 s. ISBN 978-1-60566-112-4. 
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� Facebook6 

Facebook patří mezi nejdiskutovanější služby poslední doby. Jedná se o obrovský 

fenomén, který má na kontě již přes 200 milionů uživatelů. Jde o internetový portál, 

který slouží k propojení vztahů mezi kamarády, ale třeba i oblíbenými značkami. 

Je velmi oblíbený u společností, které mají zájem propagovat svou značku a 

přímo ji cíleně nabízet uživatelům, kteří o ni mají zájem. Spousta zahraničních 

společností využívá reklamu právě na tomto portále, aby se dostali blíž ke svým 

zákazníkům. Díky této službě vznikl nový druh marketingu, takzvaný sociální 

marketing. 

� LinkedIn7 

LinkedIn je velmi podobný svým konceptem již zmiňovanému facebooku, ale 

konceptuálně je spíše zaměřen na profesionální využití. Jeho uživatelé si tvoří 

životopisy a jde o web, který se stará o zprostředkování práce. Uživatel si vytvoří svůj 

životopis a firmy, pokud mají zájem, tak jej kontaktují. Tato služba se rovněž může 

využívat na tvorbu profesionálních kontaktů mezi jednotlivými společnostmi a jejími 

zaměstnanci. Momentálně má okolo 35 milionů uživatelů. 

� YouTube8 

Služba, která se během rekordně krátké doby stala fenoménem a synonymem pro 

přehrávání a sdílení videa na internetu. Velmi mnoho společností ji využívá pro svou 

PR reklamu a také k propagaci svých produktů a reklam. Jako příklad lze uvést 

společnost T-Mobile, která výrazně snížila výdaje na reklamu jen tím, že část svých 

reklam šikovně umístila na tyto stránky a podporovala je reklamou v klasických 

médiích. 

  

                                                 
6 Facebook [online]. c2009 , 07-05-2009 [cit. 2009-05-07]. Dostupný z WWW: 

<http://www.facebook.com/>. 
7 LinkedIn [online]. c2009 , 07-05-2009 [cit. 2009-05-07]. Dostupný z WWW: 

<http://www.linkedin.com/>. 
8 YouTube [online]. c2009 , 07-05-2009 [cit. 2009-05-07]. Dostupný z WWW: 

<http://www.youtube.com/>. 
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� Wikipedia9 

Wikipedie byla jednou z prvních služeb, které dnes označujeme jako web 2.010. Celkově 

se nejedná o nějaký obrovský převrat, ale jde o největší internetovou encyklopedii, 

kterou spravují a upravují jednotliví uživatelé. Má několik desítek mutací a nalezneme 

zde spoustu důležitých věcí z okolí daných trhů, ale třeba i popisy některých 

významnějších firem nebo produktů. Taktéž se hojně využívá při PR marketingu. 

  

                                                 
9 Wikipedia [online]. c2009 , 06-05-2009 [cit. 2009-05-06]. Dostupný z WWW: 

<http://www.wikipedia.org/>. 
10 ANTONIOU, G., HARMELEN, F. A Semantic Web Primer. 2nd edition. Cambridge, Massachusetts : 

The MIT Press, 2008. 264 s. ISBN 978-0-262-01242-3. 
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3.4 Podnikové procesy a jejich podpora v IS 

Pokud chceme v podniku plně využít informační systém, tak musíme dobře specifikovat 

procesy podle míry jejich automatizace. Řešení IS je využitelné právě pro podporu 

automatizovaných procesů, které ve společnosti probíhají. Při řešení ERP mezi procesy 

můžeme řadit zřizování rezervací, příjem a výdej zboží nebo například výdej a příjem 

faktur. 

Řešení IS ve společnostech je ve většině případů prostřednictvím modulů 

daného IS. Základní paleta vybavení každého IS pokrývá většinu hlavních oblastí, 

každého podniku. Při nestandardních procesech nebo při doplňkových procesech 

dochází buď k vytvoření nového modulu či přidání doplňkového modulu, který řeší 

problémový proces ve firmě. Jednotlivé procesy jsou následně plně propojeny v rámci 

celého IS. 

3.4.1 IS z pohledu řídící struktury podniku 

Každá skupina lidí je tvořena určitou hierarchií a nejlépe je to vidět asi na příkladu 

společnosti. Obecně má každá společnost určité stupně řízení. Čím je rozsáhlejší, tím 

má i složitější řídící strukturu. Důležité je však říci, že řídící struktura a její rozdělení je 

nutné pro rozdělení v informačním systému, protože ne všichni pracovníci využívají 

stejné části tohoto systému. Je tedy důležité, aby měl každý přístup ke správným 

informacím ve správný čas. 

Navrhovaný informační systém musí zohledňovat vztahy a hierarchii vazeb ve 

společnosti. Další důležitá věc je, že každý z uživatelů informačního systému má jiné 

požadavky na daný informační systém, a proto je nutné konzultovat jednotlivé části 

přímo s jejími uživateli. 
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� Top management11 

Management nejvyšší úrovně podniku usměrňuje jeho celý chod s tím, že manažeři 

částečně přebírají odpovědnost za vlastníky podniku a mají na ně velmi úzké vazby. 

Top management tvoří celkovou strategii firmy a její vize. 

Jeho hlavní potřeby spočívají v přehledných informacích o interních a externích 

událostech a trendech. Pro práci top managamentu se používají manažerské informační 

systémy a business inteligence, která zahrnuje soubor vykonaných analytických a 

vykazovacích nástrojů. 

� Middle management12 

Je odpovědný za různé části podnikové struktury, jako třeba personalistiky, zásobování 

apod. Pro svou potřebu využívají informační systém typu ERP. 

� Lower management13 

Management prvního stupně řeší vztahy přímo se zaměstnanci. Manažeři na tomto 

stupni dohlížejí na plnění práce a očekává se od nich určitá úroveň odbornosti. 

Pracovníci na této úrovni vyžadují především informace o stavu zásob a klientech 

podniku. Jako nejvhodnější je pro ně využití systému ERP. 

� Služby zákazníkům 

Tato úroveň je zaměřena na přímou komunikaci se zákazníkem a realizaci služeb pro 

zákazníky. Zaměstnanci této úrovně využívají především operativní část informačního 

systému. 

                                                 
11 Wikipedia. Management [online]. [2004] , 06-05-2009 [cit. 2009-05-06]. Dostupný z WWW: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Management>. 
12 Wikipedia. Management [online]. [2004] , 06-05-2009 [cit. 2009-05-06]. Dostupný z WWW: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Management>. 
13 Wikipedia. Management [online]. [2004] , 06-05-2009 [cit. 2009-05-06]. Dostupný z WWW: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Management>. 



 

Graf 2 – Řídící struktura podniku

3.4.2 IS z hlediska služeb pro zákazníky

Graf 3 – Základní modulární složení informa

3.4.2.1 ERP (Enterprise Resource Planning)

Enterprise Resource Planning je obvykle základ architektury informa

který integruje a automatizuje p

činnostmi firmy. Většinou integruje 

apod.14 

                                        
14 Wikipedia. Enterprise resource planning

WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Enterprise_resource_planning>.
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ERP neboli také plánování podnikových zdrojů má za svůj cíl především 

sjednotit jednotlivé podnikové funkce v rámci celého podniku. ERP systémům se také 

díky tomu říká celopodnikové systémy. 

3.4.2.2 BI (Business Intelligence) 

Business intelligence jsou dovednosti, znalosti, technologie, aplikace apod. Jedná se o 

sadu procesů, aplikací a technologií, které pomáhají a podporují aktivity k řízení firmy, 

jako jsou analytické a plánovací činnosti. Cíl je zlepšit obchodní rozhodování ve firmě. 

Struktura BI je postavena na multidimenzionálních pohledech 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.“15 

3.4.2.3 CRM (Customer Relationship Management) 

Řízení vztahů se zákazníky označuje propojení technických prostředků, základních a 

aplikačních programů, podnikových procesů a personálních zdrojů ve společnosti. Je to 

přímé propojení zaměstnanců, kteří jsou určeni pro řízení a zjišťování vztahů se 

zákazníky firmy v oblastech podpory obchodních činností, do kterých patří prodej, 

marketing společnosti a zákaznické služby.16 

3.4.2.4 ECM (Enterprise Content Management) 

Řízení podnikového obsahu je zaměřeno na všechny typy elektronicky strukturovaných 

i nestrukturovaných dat. Můžeme si pod tím představit správu dokumentů, www 

stránek, záznamů, obrázků a různou spolupráci při vytváření obsahu. Tato technologie 

                                                 
15 GÁLA, Libor. Podniková informatika. Praha: Grada Publishing, a.s., 2006. ISBN 80-247-1278-4. 
16 Wikipedia. Customer relationship management [online]. 2008 , 27-04-2009 [cit. 2009-05-05]. 

Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/CRM>. 
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poskytuje prostředky pro sběr, správu, uchování, distribuci, prohledávání, personalizaci 

a prezentaci jakéhokoli digitálního materiálu.17 

3.4.2.5 SCM (Supply Chain Management) 

Řízení nebo logistika dodavatelského řetězce je zaměřena na řízení vztahů mezi 

podniky, které spolupracují s danou společností. Cíl je zrychlení procesů v rámci 

vnitropodnikových, ale i vnějších materiálních zásob, na které jsou přímo napojeny 

finanční a informační toky. Při zrychlení procesů by mělo dojít k očekávané úspoře 

času, snížení nákladů a s tím spojené spokojenosti zákazníků a zlepšení průhlednosti 

jednotlivých toků.18 

3.4.2.6 MIS (Management Information System) 

Manažerský informační systém zpracovává nesetříděné údaje z databází dle požadavků 

uživatele za účelem zkvalitnění vedení organizace. Výsledky jednotlivých dotazů se 

zobrazují v grafech, tabulkách nebo reportech.19 

  

                                                 
17 Wikipedia. Enterprise content management [online]. [2005] , 04-05-2009 [cit. 2009-05-06]. Dostupný z 

WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_Content_Management>. 
18 BASL, Josef. Podnikové informační systémy. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. ISBN 978-80-247-

2279-5. 
19 Wikipedia. Management information system [online]. [2004] , 06-05-2009 [cit. 2009-05-06]. Dostupný 

z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Management_information_system>. 
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3.5 Portrův model pěti sil rozšířený pro oblast IS 

Portrův model pěti sil je založen na pochopení strategického významu podnikového IS. 

Původní Portrův model pěti konkurenčních sil je tedy aplikovaný na IS podniku.20 

První část se zaměřuje na současnou konkurenci na trhu a řeší otázku, zda a jak 

může IS pomoct vytvořit konkurenční výhodu. Druhá část je pohled na vyjednávací 

sílu, kterou mají zákazníci vůči firmě a řeší otázku, jestli může IS změnit vyjednávací 

sílu a jak. Třetí oddíl řeší také vyjednávací sílu a tentokrát u dodavatelů a jak ji může IS 

ovlivnit. Ve čtvrté části jsou řešeny hrozby vstupu nových konkurentů a řeší se zde 

otázka, na kolik či zda vůbec může IS pomoci vybudovat nové bariéry vstupu. Poslední 

oddíl je věnován hrozbám substitučních produktů a řešení, zda IS může nějakým 

způsobem pomoci při vytváření nových produktů. 

  

                                                 
20 Wikipedia. Porter five forces analysis [online]. [2005] , 26-04-2009 [cit. 2009-05-06]. Dostupný z 

WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Porter_5_forces_analysis>. 
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3.6 Metoda HOS 

Metoda HOS je založena na analýze současné situace podnikového vybavení. V analýze 

se zaměřujeme na tři oblasti. První oblast je hardware, který firma v současné době 

využívá. Druhá část je zaměřena na analýzu softwaru ve firmě a poslední je analýza 

orgwaru.21 Podrobné definice jednotlivých oblastí rozebírám v následující kapitole. 

Jednotlivé hodnocení je rozděleno na tři základní stupně od nejhoršího po 

nejlepší. Nejhorší je hodnocení jedna, které znamená nízkou úroveň současné situace. 

Hodnota dva znamená střední neboli průměrnou úroveň současného řešení a třetí úroveň 

je nejvyšší a tudíž také znamená vysokou úroveň současného řešení. Průměr, který 

vychází, je vyjádřen z nejnižší hodnoty, kterou naměříme. 

  

                                                 
21 KOCH, M. Informační systémový odhad používqjící HOS diagram. In Second international conference 

Small and medium. Sborník. Brno: VUT FP, s. 48-56. ISBN: 80-214-121. 



27 
 

3.7 Metoda HOS 8 

Metoda HOS 8 je rozšířená verze metody HOS uvedené výše. Tato metoda zkoumá 

informační systém společnosti v osmi oblastech, které jsou popsány níže.22 

3.7.1 Definice jednotlivých oblastí 

� Hardware 

Tato oblast zkoumá technické vybavení ve společnosti. Jeho vztah ke spolehlivosti, 

bezpečnosti a použitelnost s příslušným softwarovým vybavením. 

� Software 

Software se soustřeďuje na programové vybavení, jeho funkční hodnotu, snadnost 

používání a ovládání. 

� Orgware 

Orgware je oblast, která stanovuje a zahrnuje provozní pravidla v rámci IS, doporučuje 

pracovní postupy v rámci společnosti. 

� Peopleware 

Tato oblast zkoumá rozvoj schopností jednotlivých uživatelů IS, jejich podporu a vnímá 

jejich důležitost. Nelze však říci, že by tato metoda hodnotila odborné kvality či míru 

schopností uživatelů. 

� Dataware 

Dataware je oblast, která zkoumá data používaná a uložená v rámci IS. Hodnotí jejich 

dostupnost, správu a bezpečnost. Naopak nehodnotí množství či jejich přesnost, ale 

zaměřuje se na způsob, jakým jsou spravována a využívána konkrétními uživateli. 

                                                 
22 KOCH, M. MOŽNOSTI VYUŽITÍ METODY HOS8 K POSOUZENÍ EFEKTIVNOSTI 

INFORMAČNÍHO SYSTÉMU FIRMY. In PROGRESSIVE METHODS AND TOOLS OF 
MANAGEMENT AND ECONOMICS. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 
2005. s. 1-6. ISBN: 80-214-3099-0. 
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� Customers 

Oblast je zaměřena na zákazníky a na to, co má IS zákazníkům poskytovat a jakým 

způsobem je daná problematika vyřešena. Cílová skupina analyzovaných zákazníků 

záleží na způsobu jejich vymezení v IS. Cílová skupina může být specifikována jako 

zákazníci v obchodním pojetí nebo zákazníci vnitropodnikoví, kteří využívají výstupy 

ze zkoumaných IS. Metodou však není hodnocena celková spokojenost zákazníků s IS, 

ale pouze způsob řízení.23 

� Suppliers 

Cíl zkoumání je v této oblasti zaměřen na dodavatele a to, co daný IS od dodavatelů 

vyžaduje a jak je oblast řízena. Dodavatele můžeme chápat stejně jako u zákazníků v 

obchodním pojetí nebo vnitropodnikové dodavatele služeb, výrobků a informací. Cíl 

nespočívá v hodnocení spokojenosti s existujícími dodavateli, ale se způsobem řízení IS 

k dodavatelům.24 

� Management IS 

Poslední oblast je zaměřena na zkoumání řízení IS v rámci vztahů k informační strategii 

ve společnosti, důslednosti uplatňování stanovených pravidel a zejména vnímání 

koncových uživatelů IS. Cíl nespočívá ve zkoumání jednotlivých znalostí managementu 

IS.25 

3.7.2 Výstupy metody HOS 8 

Kompletním vyhodnocením jednotlivých oddílů metody HOS 8 a následným 

vytvořením grafického zpracování zjistíme současný souhrnný stav IS. Základní dělení 

a hodnocení je rozděleno do pěti úrovní, a to: 5 – velmi vysoká, 4 – vysoká, 3 – střední, 

2 – nízká a 1 – velmi nízká souhrnná úroveň celkového stavu IS. 

                                                 
23 CHASÁK, P. Posouzení IS a návrh změn. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 

2008. 53 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. 
24 CHASÁK, P. Posouzení IS a návrh změn. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 

2008. 53 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. 
25 KOCH, Miloš a DOVRTĚL, Jan. Management informačních systémů. Brno: CERM, s.r.o., 2006. 

ISBN: 80-214-3262-4. 
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Touto metodou dále lze zjistit, zda je IS ve společnosti vyvážený, případně kde 

jsou kritická místa, kde je vhodné investovat a zlepšit současný stav. Metoda také 

hodnotí celkovou vhodnost v rámci podniku, zda vyhovuje současné řešení podniku či 

je ho třeba renovovat.26 

  

                                                 
26 KOCH, Miloš a DOVRTĚL, Jan. Management informačních systémů. Brno: CERM, s.r.o., 2006. 

ISBN: 80-214-3262-4. 
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3.8 Možné varianty nasazení IS 

V případě, že se podnik ocitne v situaci, kdy mu jeho stávající informační systém ve 

společnosti nedostačuje a rozhodne se nasadit nové řešení, má několik možností. 

Důležité je však mít na paměti cíl, který má být zřetelný a určuje, co chceme dosáhnout 

novým informačním systémem. Celkový výsledek by měl být brán minimálně ze tří 

pohledů, a to z pohledu technického vybavení společnosti, cenové náročnosti na 

informační systém a čas, který je třeba věnovat jeho nasazení. Kromě toho je třeba taky 

počítat i čas, který bude potřeba vyhradit jednotlivým zaměstnancům na zaškolení při 

práci s novým informačním systémem. 

Při samotném výběru řešení informačního systému je nutné brát v úvahu 

celkovou strategii společnosti s výhledy do budoucna a také specifické požadavky od 

zástupců společnosti. Důraz na informační strategii by měl být důležitý nejen pro 

celkovou funkčnost informačního systému, ale také z pohledu správného a 

systematického investování do informačních a komunikačních technologií v rámci 

společnosti s cílem zajistit co nejvyšší efektivitu informačního systému vzhledem k 

vynaloženým prostředkům. Výsledek implementace by měl vést k úspoře času a zvýšení 

efektivity práce jednotlivých pracovníků a také by měla podporovat dosažení 

strategických cílů podniku a jeho další rozvoj. 

Informační systém ve společnosti můžeme realizovat několika způsoby, které 

zde uvádím: 

� Rozvoj stávajícího řešení 

Jedná se o variantu, která staví na základech současného systému a jejího dalšího 

rozvoje. Výhoda je, že pracovníci se nebudou muset učit přestup na zcela nový systém, 

ale jako nevýhodu bych viděl rozšiřování do budoucna, to však záleží na systému, který 

je využit v dané společnosti. Další věc je analyzovat systém, jestli pokrývá všechny 

problémy a také požadavky do budoucna. 
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� Návrh informačního systému na zakázku 

Tento způsob zavedení systému ve společnosti je z dlouhodobého hlediska velmi časově 

a hlavně finančně náročný, protože společnost musí mít dokonale zmapované všechny 

procesy, které zde probíhají. Je velmi lákavé mít svůj vlastní informační systém, 

vyvinutý přímo na míru, protože je specifický podle potřeb, které máme, ale jsou zde 

velká rizika s ním spojená. Výhodou však může být to, že pokud se implementace 

povede a vše funguje, tak má firma velmi kvalitní informační systém, který zohledňuje 

všechny její potřeby. 

� Nákup hotového řešení 

Jedná se o řešení, které je nabízeno obecně pro společnosti s různým zaměřením. Je zde 

výhoda aktuální legislativy a neustálého aktualizování. Tím se odlišují od verze na 

míru, kde může dojít k nedostatečné aktualizaci z hlediska legislativních změn. Problém 

však může nastat, že řešení nemusí pokrývat všechny procesy ve firmě a může dojít k 

nestandardním řešením či nutnosti naprogramovat určité moduly systému. Již dnes však 

existují nástavby nad standardní krabicové řešení. 

� Outsourcing 

Je forma, kdy je informační systém pronajímán od cizí společnosti a je jím taky 

spravován a aktualizován. Během poslední doby je to nově rozvíjející se varianta, která 

je vhodná pro určitý typ podniků. Celý systém je umístěn u provozovatele a přístup na 

informační systém probíhá pomocí zabezpečených internetových linek. Výhoda této 

varianty tkví v relativně nízkých nákladech, ale nevýhodou může být závislost na 

provozovateli a taky omezená funkčnost v případě vypadnutí internetového spojení. 

 

Konečný výběr varianty není úplně jednoduchý a neznamená, že když vybereme 

jednu variantu, tak bude nejlepší, ale celkově jde o kompromis určitých faktorů. Každá 

společnost musí zanalyzovat své požadavky, prostředí a typ zaměření a finanční 

možnosti a na základě těchto informací zvolit nejvhodnější řešení. Nejrozšířenějším 

řešením je v současné době nákup hotového řešení.  
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3.9 Zavádění IS do podniků 

Při změnách, které se týkají IS podniku, dochází k důkladné analýze a vytvoření 

projektu, který zahrnuje zavedení nového, úpravu či upgrade stávajícího IS. Při takovém 

projektu vždy závisí na rozsáhlosti změn, které ve společnosti probíhají. Při větších 

změnách většinou dochází i ke komplikovanějšímu procesu analýzy a samotném 

nasazení IS do firmy. Při zavádění je rovněž důležité stanovit přínosy a efektivnost 

nového zavedeného IS. 

Projekty, které se zaměřují na zavedení podnikových IS, musí brát v úvahu 

několik rovin, a to především hmotnou a nehmotnou. Hmotná část tvoří technické 

vybavení a podporu projektu. Nehmotná část je software, ale také se jedná o změny v 

podnikové kultuře a vztazích uvnitř společnosti. Jednou z věcí je samotný přechod na 

nový systém z hlediska zaměstnanců a jejich obavy ze změn. Jedním z cílů je motivace 

lidí, kteří budou dané IS používat. 

Samotná implementace má za důsledek ovlivnění stávajících procesů, kultury a 

interních způsobů komunikace. Mezi další specifika bych zahrnul to, že postihují celou 

organizaci podniku, zasahují do strategie podniku, ale naopak přinášení výrazný 

inovační potenciál. Jednou z dalších věcí je to, že většinou probíhají v rámci balíku 

změn jako krok k inovacím či certifikacím v rámci firmy. 

  



33 
 

3.10 Náklady spojené se zavedením IS 

Jeden ze základních pilířů při nákupu podnikového informačního systému tvoří náklady 

spojené s jeho pořízením. Informační systém, který má mít parametry přesně na danou 

společnost, by měl co nejpřesněji odpovídat jejím požadavkům na funkčnost, ale také 

finančním požadavkům, do kterých se musí započítat i organizační a kapacitní 

požadavky. 

Samotná cena řešení včetně implementace, následné údržby a provozu je jedním 

z nejvýznamnějších kritérií, na které je kladen vysoký důraz. Právě cena daného řešení 

mnohdy velmi rozhoduje, a proto dodavatelské firmy řeší ceny dle specifických situací 

na základě toho, jaký počet modulů daný podnik využívá. 

Velmi obecně lze říci, že cena za informační systém je tvořena dvěma 

základními složkami. První složka jsou jednorázové náklady, které vznikají přímo při 

nákupu IS do společnosti. V jednorázových nákladech je započten nákup hardwaru, 

nákup softwarového řešení plus licence pro uživatele, datové naplnění systému, úpravy 

jednotlivých reportů, tvorba a tisk nových formulářů, dále pak naprogramování 

speciálních úloh, případné úpravy existujících procesů a nezbytné školení pro daný IS. 

Druhou složku tvoří provozní náklady, kde je vyhrazeno zhruba 10 % ročně z nákupní 

částky na servisní poplatky za hardware a software, dále pak je zde vyhrazena částka na 

zabezpečení provozu vlastního oddělení IT a případná poradenská činnost s dodavateli 

IS. 

  



34 
 

4 Analýza problému a současné situace 

V této části práce se zaměřím na analýzu problémů a současné situace informačního 

systému společnosti Hcentrum.cz a.s. Cílem analýzy je provést základní zmapování 

procesů, které nyní probíhají v rámci této společnosti. 

První část zaměřím na představení samotné společnosti a jejího základního 

organizačního rozdělení, kde poslední část je zaměřena na SWOT analýzu samotné 

společnosti. Druhá část je pak čistě zaměřena na informační systém a jeho analýzu, kde 

zahrnuji jednak SWOT analýzu, ale i Portrovu analýzu, Analýzu rizik, HOS analýzu a 

další. 

Podklady, které jsem využíval k analýze současné situace, jsem získal převážně 

od interních zdrojů, a také díky konzultacím s předsedou představenstva této akciové 

společnosti. Majitel společnosti mi zadal základní požadavky, které si představuje od 

nasazení nového informačního systému ve firmě. 

4.1 Představení společnosti 

4.1.1 Základní údaje o společnosti 

Společnost vznikla 22. ledna 1996 jako akciová společnost se základním kapitálem 

104 000 000 Kč. Předmětem podnikání byly původně koupě zboží za účelem jeho 

dalšího prodeje a prodej, dále pak realitní kancelář. S postupem času se předmět 

podnikání rozšířil o ubytování, hostinskou činnost a směnárenskou činnost. 

Hlavní činnost společnosti je zaměřena na poskytování služeb návštěvníků v 

oboru hotelnictví. Společnost vlastní od začátku své působnosti hotel, který byl 

postaven v centru Frýdku – Místku roku 1987 a následně zrekonstruován v létě 2004. 
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Původní název společnosti byl při vzniku společnosti Hotel CENTRUM, a.s., ale 

k 18. prosinci 2000 došlo ke změně názvu na Hcentrum.cz, a.s.27 a přesunutí sídla na 

novou adresu. 

V momentální době je hotel minimálně vytížen a jeho 111 pokojů a doplňkové 

služby jsou téměř nevyužívané. Od roku 2007 je zde nový předseda představenstva, 

který má zájem změnit současný stav této společnosti. Hledá se investor, který by 

profinancoval generální rekonstrukci a kompletní přestavbu velké části přilehlých 

hotelových prostor. Již byla vytvořená částečná studie realizace projektu k jeho 

následné rekonstrukci. 

4.1.1.1 Činnosti provozované touto společností 

� Ubytování 

Hostům jsou poskytovány ubytovací služby dvou kategorií. Do kategorie economy patří 

dvoulůžkové pokoje a kategorie standard nabízí na výběr mezi dvoulůžkovými pokoji 

nebo apartmány. 

� Hostinská činnost 

Tato činnost je zaměřena na restaurační služby v přilehlé části hotelu. Nachází se zde 

restaurace Moravia, Snack bar a kavárna-cukrárna. Momentálně je v provozu pouze 

restaurace Moravia díky malé vytíženosti hotelu. 

� Směnárenská činnost 

Mezi doplňkové činnosti společnosti patří směnárna cizích měn přímo v recepci hotelu. 

� Pronájem prostor 

V hotelu a přilehlých částech se nacházejí prostory k pořádání konferencí. Maximální 

kapacita jednotlivých částí je 200 míst. 

                                                 
27 Hotel CENTRUM [online]. c2000 , 01-06-2000 [cit. 2009-05-05]. Dostupný z WWW: 

<http://www.hcentrum.cz/>. 
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� Speciální služby zákazníkům 

Do speciálních služeb zákazníkům patří hlavně služby zaměřené na péči o zákazníka, 

např. možnost využití sauny, perličkové koupele, masáže, kadeřnický salón a solárium 

uvnitř hotelových prostor. 

Pokud bychom chtěli hodnotit firemní kulturu, tak z mého pohledu je nyní na 

dost nízké úrovni. Chybí zde přesné vedení a určení, co je vlastně cílem společnosti. 

Tato skutečnost má vliv i na motivaci zaměstnanců a následně vztahy se zákazníky. 

Díky současné situaci a stavu této společnosti se také nevyužívá plného potenciálu 

všech možností k udržení si své klientely. 

4.1.2 Organizační struktura společnosti 

Firma je v současné době rozdělena pouze do dvou hlavních sekcí. Dané sekce jsou sice 

dále dělené na podsekce, ale i tak neposkytují nutné části, které společnost vyžaduje. 

Struktura se měnila v průběhu různých majitelů, kteří ji přestavěli až do současné 

podoby. 

Základní organizační strukturu firmy tvoří generální ředitel, nad kterým stojí 

statutární orgán a dozorčí rada společnosti. Pod generálním ředitelem jsou pak již zde 

zmíněné dvě hlavní sekce. 

4.1.2.1 Ekonomický útvar 

� Účetní oddělení 

V tomto oddělení se provádí veškeré zpracovávání účetních dokladů a veškerých 

podkladů, a to vnitřních i vnějších. Výstup slouží pro celou společnost při rozhodování 

v dalším rozvoji společnosti. Předpoklad je, že informace zde zaznamenané jsou 

bezchybné. 
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� Finanční oddělení 

Finanční oddělení má na starosti finanční toky ve firmě. Jeho hlavním úkolem je 

rozdělovat finanční prostředky, analyzovat finanční vývoj, tvořit prognózy a navrhovat 

opatření do budoucna. Toto oddělení úzce spolupracuje s účetním oddělením, které mu 

poskytuje důležité podklady. 

� Personální oddělení 

V současné době je personální oddělení přímo integrováno v účetním oddělení, protože 

struktura společnosti nevyžadovala z hlediska počtu zaměstnanců samostatné řízení. Je 

však počítáno s odtržením a následným přiřazení specializovaným zaměstnancům, kteří 

budou řešit tuto problematiku. Nyní je personalistika zaměřena na vedení údajů o 

zaměstnancích, jejich platovém ohodnocení, pracovním zařazení apod. Kromě jiného se 

účetní oddělení stará o sestavování daňových přiznání zaměstnanců. 

4.1.2.2 Útvar služeb pro zákazníky 

� Oddělení příjmu zákazníků 

Jedná se o oddělení, které se stará o příchody a odchody zákazníků, ale také o veškeré 

potřeby zákazníků v rámci celého pobytu. Mezi jeho služby patří i případné rezervace 

nebo v případě problémů řešení reklamací se zákazníky. Je úzce napojeno na všechny 

následující oddělení ve společnosti a stará se o jejich bezproblémový chod. 

� Oddělení cateringových a restauračních služeb 

Stará se o provoz restauračních zařízení v rámci hotelových prostor. Úzce spolupracuje 

s oddělením skladové činnosti, které se zaměřuje na dodávky čerstvých surovin. Dále 

pak spolupracuje s marketingovým oddělením, kde se stará o propagaci svých produktů 

a akcí, pořádaných v rámci restauračních a cateringových služeb. 
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� Marketingové oddělení 

Marketingové oddělení se stará o propagaci společnosti, především hotelu a jeho 

restauračních zařízení. Kromě toho se stará o internetovou propagaci, reklamní činnost a 

upozorňuje na pořádané akce v prostorech hotelu. 

� Úklidové oddělení 

Úklidové oddělení zajišťuje převážně úklid na hotelových pokojích, ale stará se i o úklid 

částí hotelových prostor. 

� Oddělení skladové činnosti 

Toto oddělení se stará o řízení skladových zásob v rámci celé společnosti. Jeho úkol je 

převážně spojen s oddělením cateringových a restauračních služeb, kde se stará o 

neustálou dodávku čerstvých produktů, sleduje stav skladových zásob a záruční lhůtu 

jednotlivých druhů zboží. V rámci jeho působnosti jde převážně o komunikaci se 

společnostmi, které zajišťují a dodávají produkty k následnému prodeji. 

4.1.3 SWOT analýza společnosti 

� Silné stránky 

Mezi silné stránky společnosti patří především velmi dobré kontakty s cestovními 

agenturami. Má vytvořenou síť kontaktů jak v rámci České republiky, tak i v okolních 

zemích. Hotel Centrum byl jednou z nejprestižnějších destinací, kterou často 

navštěvovala zahraniční klientela. 

� Slabé stránky 

Do slabých stránek bych zařadil kvalitu personálu, stav hotelových i okolních prostor. 

Dále pak kvalitu a rozsah poskytovaných služeb. Jedná se o často zmiňované nedostatky 

jak z hlediska interní analýzy, tak i zákaznické klientely. Internetová prezentace je na 

velmi nízké úrovni s nemožností rezervace, rovněž reklama na hotel a jeho služby je 

velmi nekvalitní nebo neefektivní. 
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� Příležitosti 

Do příležitostí můžeme zařadit hlavně oslovení nové klientely a zákazníků, kteří již 

mají zkušenosti s tímto hotelem. Obrovská příležitost tkví v nově otevřené automobilce, 

která přináší nová pracovní místa, ale také může v budoucnu využít hotelové prostory k 

propagaci a k pořádání meetingů v rámci firmy. 

� Hrozby 

Největší hrozbu pro hotel tvoří malé hotely a penziony, které v posledních letech 

přebíraly klientelu našeho hotelu. Další hrozba jsou rozsáhlé stavby hotelů v okolních 

městech, které mají velmi vysokou úroveň a poskytují komplexní služby zákazníkům. 
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4.2 Analýza současného stavu IS ve společnosti 

4.2.1 Současný stav IS 

V současné době nemůžeme hovořit o rozsáhlém a komplexním informačním systému, 

který společnost potřebuje. Jedná se ve skutečnosti jen o velmi provizorní řešení, které 

je využíváno díky vzniklé situaci. 

Pro účetní potřeby je využíván zastaralý účetní software od společnosti CÍGLER 

Software, a.s. a to přesně MONEY S3.28 Tento systém je využíván převážně na 

jednoduché účetní operace a přehledy. Samotné účetnictví je pak řešeno pomocí externí 

firmy. 

Společnost díky tomu, že se snaží zkvalitnit své dosavadní poskytované služby, 

se rozhodla k razantnímu kroku, a to k investici do nového informačního systému. Od 

nového informačního řešení se očekává kompletní propojení všech složek od 

skladového řízení, přes rezervační, ubytovací a cateringové služby. Dále pak společnost 

počítá se samostatným vedením účetnictví a ukončení spolupráce s externí firmou. 

4.2.1.1 Hardwarové vybavení 

Technické vybavení, které zde nalezneme, je na velmi nízké úrovni. Pracovní stanice 

zde byly koupeny při rekonstrukci v roce 2004. Od posledního nákupu nebylo 

výrazným způsobem inovováno hardwarové vybavení hotelového zařízení, a proto se 

očekává kompletní výměna stávajícího řešení. 

Vybavení hotelu v současné situaci tvoří tři počítače. Počítače jsou rozmístěny 

do účetního oddělení, na recepci a v marketingu. Účetní a marketingové oddělení 

používá počítačovou podporu dost sporadicky, pouze na nejnutnější úkony. 

                                                 
28 Ekonomický systém Money S3 [online]. c2009 , 06-05-2009 [cit. 2009-05-06]. Dostupný z WWW: 

<http://www.money.cz/clanky/555120>. 
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Jedná se o standardně prodávané počítače v roce 2004 bez speciálních 

komponent. Na počítačích jsou nainstalovány požadované programy sloužící k výkonu 

na jednotlivých pracovištích. 

� Účetní oddělení 

V účetním oddělení se nachází jeden počítač vybavený účetním systémem MONEY S3 

a kancelářským balíkem Microsoft Office XP. Tato stanice je propojena se stanicí na 

recepci, kde je také nainstalován stejný účetní software. 

� Marketingové oddělení 

Marketingové oddělení má jednu pracovní stanici s přímým přístupem k internetu a je 

vybavena kancelářským balíkem Microsoft Office XP a Adobe Photoshopem. 

� Recepce 

Počítač, který se nachází na recepci, má stejné programové vybavení jako počítač v 

účetním oddělení, ale jelikož slouží jako platební terminál, tak je připojen k tiskárně 

paragonů a faxu. Tiskárna je sdílená pro všechny pracovní stanice v rámci sítě. 

Dále všechny počítačové stanice obsahují antivirový program AVG, který je 

pravidelně aktualizován. 

 

Podniková počítačová síť je ve společnosti založena pomocí AP (Access point) 

zařízení od společnosti ASUS. Jde o wifi zařízení, ke kterému je přivedeno internetové 

připojení a z něho je poskytováno připojení k internetu dalším stanicím v síti. Jedná se o 

hvězdicovou topologii sítě. Firma zatím nepoužívá řešení rozvodu internetu po hotelu 

pomocí centrálního serveru, který by rozděloval a upravoval volné zdroje na síti. 

Všechny počítačové stanice jsou z bezpečnostních důvodů vybaveny vlastním 

UPS záložním zdrojem, který slouží k ochraně před přepětím, podpětím, kolísáním 

napětí a frekvence, výpadku proudu apod. Elektrické rozvody a kabeláž, která vede 
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elektrickou energii, jsou umístěny ve zdech, a ostatní vedení sítě je vedeno pomocí 

bezdrátové technologie WiFi. 

4.2.1.2 Softwarové vybavení 

Softwarové vybavení společnosti bylo pořízeno při koupi hardwarového vybavení a od 

této doby prošlo minimálními změnami. Během celé doby používání softwaru ve 

společnosti dochází k pravidelným aktualizacím softwaru, které však probíhá 

automaticky bez větších zásahů, neboť zde není stálý správce počítačového zařízení. 

Kromě již zmíněného speciálního programového vybavení na klientských 

počítačích je na každé pracovní stanici nainstalován operační systém Windows XP od 

společnosti Microsoft. Na všech počítačích je nainstalován service pack 3 a antivirový 

program AVG. 

Není zde řešen server, a proto se každá klientská stanice připojuje do sítě 

samostatně. Je to dost velká nevýhoda z hlediska zabezpečení celé síťové struktury a je 

to také jeden z problémů, které se v momentální situaci řeší. 

4.2.2 Analýza rizik IS 

Při analýze rizik informačního systému jsem se zaměřil na možné oblasti, které 

vyjadřují pro společnost nebezpečí zneužití nežádoucím činitelem. Zabezpečení se týká 

všech složek systému a nejen softwarového, ale i hardwarového vybavení. Všechna 

jednotlivá oddělení v podniku jsou součástí rizik, které můžou ovlivnit jejich chod v 

rámci podnikového informačního systému. Mezi rizikové faktory můžeme zahrnout 

následující složky uvedeny níže. 

� Potřeba adekvátní hardwarové podpory 

Pokud se podíváme na hardwarové řešení, tak můžeme konstatovat, že při plánovaném 

rozšiřování se jedná o naprosto nedostatečné řešení. Zhodnocení je takové, že 

počítačová podpora musí být rozšířena v rámci celého hotelu a je třeba vytvořit 
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počítačovou síť vhodnou pro nasazení komplexního informačního systému. Jelikož 

společnost nevlastní závratné množství hardwarových prostředků a ani tyto prostředky 

nejsou nového data, tak bych navrhoval zakoupit zcela nové vybavení. 

� Přístup mnoha uživatelů 

Při zkoumání přístupu uživatelů do systému vyšlo na povrch, že zde není téměř žádné 

zabezpečení systému. Jediné zabezpečení je při přihlášení do operačního systému, 

posléze je počítač volně přístupný pro jakoukoli manipulaci bez nutnosti mít oprávnění 

k daným souborům či složkám. 

Tato situace vyžaduje při návrhu budoucího informačního systému a celé 

struktury pečlivé prostudování všech pracovních pozic. Každá pracovní pozice vyžaduje 

jiné data od systému a není tedy adekvátní poskytovat všem stejné informace a všem dát 

stejnou volnost při zásazích do systému. Díky tomu, že zde není zaveden kompaktní 

informační systém, tak neexistují ani směrnice pro zaměstnance, a proto je bude nutné 

vytvořit. 

� Potřeba fyzického zabezpečení systému 

Protože data jsou jednou z nejdůležitějších aktiv každé firmy, musíme je dobře 

zabezpečit. V prostorech společnosti by se měl vyhradit prostor, kde bude fyzicky 

instalován celý systém. Přístup do těchto prostor by měl být omezen jen pro určité 

pracovníky ve společnosti. 

� Potřeba zabezpečení podnikové sítě 

Zabezpečení podnikové sítě záleží jak na fyzickém zabezpečení tak i softwarovém 

řešení. Dnešní řešení, které se nachází v provozu, nemá téměř žádné zabezpečení a je 

velmi náchylné na útoky jak z internetu tak i možnými útočníky z hotelových hostů. 

Přístup na síť není nijak omezen a může se zde připojit v podstatě každý bez omezení. 

Minimálně bych navrhoval pořídit základní server, který by částečně řešil tuto vzniklou 

situaci. 
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� Potřeba bezpečného uchování dat 

Ve společnosti jsou dlouhodobě uchovávána převážně účetní a ekonomická data, která 

však nemají adekvátní druhy záloh pro případ ztráty dat. Je zde nadefinováno, že jednou 

měsíčně je provedena záloha systému včetně všech jeho částí. 

Z hlediska bezpečnosti je to naprosto nedostačující skutečnost. Měly by se tedy 

zavést častější zálohy celého systému, a to nejen kompletní zálohy, ale i rozdílové a 

částečné zálohy. Bylo by vhodné využít centrální zálohovací server, který by byl online 

připojen k celé síťové architektuře. Při tomto řešení je však nutné dbát i na fyzické 

zabezpečení zálohovacího zařízení. 

4.2.3 Analýza současného IS a vztahů ve společnosti 

Společnost v současné době využívá pouze účetní software, který slouží k pokrytí 

základních účetních a ekonomických procesů. V této kapitole je cílem analyzovat tyto 

procesy a zaznamenat je pomocí jazyka UML29. Druhá část je zaměřena na zobrazení 

organizační struktury ve společnosti, pomocí organizačního diagramu, a následně jeho 

převedení do sociálního grafu. K vizualizaci jsem použil program Microsoft Visio. 

Graf 4 – Zobrazení procesů účetní ve společnosti 

 

Zdroj dat: Hcentrum.cz, a.s. 

                                                 
29 Wikipedia. Unified Modeling Language [online]. [2004] , 05-05-2009 [cit. 2009-05-06]. Dostupný z 

WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Language>. 
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Účetní jako actor, který vstupuje do procesu zabývajícím se konkrétním 

zpracováním účetních operací, výpočtem mezd zaměstnanců a následným zpracováním 

účetních dat pro další úpravy. Účetní zaznamenává jakékoli operace, které jsou spojeny 

s činností společnosti. Jedná se o finanční a obchodní operace a také i o personální 

problematiku. Výsledky pak poskytuje příslušným nadřazeným pracovníkům k analýze 

a návrhu změn. 

Graf 5 – Zobrazení procesů recepční ve společnosti 

 

Zdroj dat: Hcentrum.cz, a.s. 

Recepční vstupuje do vztahu z pohledu vystavování účetních pokladních 

dokladů, zpracovává rezervace hostů a eviduje hosty v hotelu. Dále provádí kontrolu 

stavu pokladny a zápis do pokladní knihy. 

 

Organizační struktura v hotelu je nyní provizorní, protože hotel se připravuje na 

kompletní rekonstrukci a restrukturalizaci, která pokrývá i změnu a rozšíření stávající 

architektury rozdělení. 

Hlavní činnosti spojené s řízením jsou na generálním řediteli nebo na 

manažerovi hotelu, který se stará o bezproblémový chod všech částí. Zde zobrazená 

struktura (viz. Graf 6) není oficiální, ale vytvořil jsem ji na základě pozorování a 

konzultací s jednotlivými odděleními. 
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Protože se jedná o dosti rozsáhlý komplex, tak můžeme říci, že momentální 

kapacity nepokrývají ani třetinu potřebné úrovně. V případě, kdy má hotel větší 

návštěvu než polovinu své kapacity, tak využívá externí pracovníky, kteří mu doplňují 

jeho nedostačující zdroje. 

Graf 6 – Organizační struktura společnosti 

 

Zdroj dat: Hcentrum.cz, a.s. 

Na základě této organizační struktury jsem vytvořil sociální diagram30 (viz. Graf 

7), který zobrazuje základní propojení vztahů ve společnosti. Jedná se o základní 

strukturu, od níž se vyvíjí vazby mezi jednotlivými zaměstnanci. Jde sice o velmi malou 

skupinu lidí, ale tento model slouží hlavně při rostoucím počtu personálu. Nelze totiž 

reálně říci, že pokojská bude mít přímý vztah s ředitelem hotelu, a proto pokud má 

                                                 
30 BAIER, Ch., KATOEN, J. Principles of Model Checking. Cambridge, Massachusetts : The MIT Press, 

2008. 975 s. ISBN 978-0-262-02649-9. 
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nějaký problém, tak ho sdělí hlavní pokojské, ta s ním jde následně k manažerovi hotelu 

a ten případně dále. 

Z této základní sociální struktury budu vycházet dále v návrzích a bude mi 

sloužit na návrh pokročilejší a propracovanější struktury. Další přínos je v tom, že při 

návrhu technického zabezpečení budu mít dokonalejší přehled v nastavení práv 

jednotlivým uživatelům. 

Graf 7 – Vztahy mezi zaměstnanci ve společnosti 

 

Zdroj dat: Hcentrum.cz, a.s. 
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4.2.4 Portrův model pěti sil rozšířený pro oblast IS 

Jedná se o nástroj, který dle stanovené metodologie hodnotí informační systém z 

hlediska strategie společnosti. 

� Síla konkurence a vliv IS 

Míra konkurence je v odvětví hoteliérství na dost vysoké úrovni, hlavně v regionu, kde 

se nachází tento hotel je otevřeno několik velmi kvalitních ubytovacích zařízení. 

Pokud se podíváme na sílu konkurence v případě nasazení kvalitnějšího IS, tak 

se může jednat o značný přínos, protože zavedením online rezervačního systému dojde 

jednak ke zrychlení a zkvalitnění dnes poskytovaných služeb. 

� Vyjednávací síla zákazníků a vliv IS 

Zákazníky společnosti můžeme dělit do několika skupin. V případě konání různých 

odborných konferencí v prostorách hotelu mají samozřejmě zákazníci vyšší možnost 

ovlivňovat koncovou cenu služeb, které dostanou. V případě malých skupin nebo 

jednotlivců je vyjednávací síla u ceny na dost nízké úrovni. 

Informační systém má na vyjednávací vliv zákazníků malou váhu, protože se s ním 

setkají převážně jen prostřednictvím internetové prezentace společnosti. V případě 

větších rezervací dochází k přímému kontaktu s manažery hotelu. 

� Vyjednávací síla dodavatelů a vliv IS 

Když zhodnotíme situaci, která panuje u dodavatelů pro tuto společnost, dojdeme k 

závěru, že mají velkou vyjednávací sílu. S příchodem nového IS se vyjednávací síla 

výrazně přesune na stranu managementu společnosti. Řídící zaměstnanci budou 

dostávat komplexní údaje o cenách a dodavatelích a můžou tedy adekvátně reagovat na 

různé situace. 

� Hrozba vstupu nových konkurentů a budování bariéry pomocí IS 

Vstup nových konkurentů je ožehavé téma a je na pořadu dne. V blízkém okolí se 

nepředpokládá vstup velkého konkurenta, ale menších konkurentů je už nyní dostatek a 
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můžou se ještě rozrůst. Pomocí IS můžeme naše zákazníky kontaktovat s nabídkami a 

akcemi a díky tomu zamezit přechodu ke konkurenci. 

� Hrozba substitučních produktů a podpora IS pro vznik nových produktů 

Společnost nabízí služby, které v okolí najdeme i na vyšší úrovni, a proto je zde 

plánovaná rozsáhlá rekonstrukce, která má přinést nové a kvalitnější služby. Informační 

systém může pomoct rozšířit a řídit nové služby, které společnost má v plánu 

provozovat. 

4.2.5 SWOT analýza současného IS 

� Silné stránky 

Silné stránky současného informačního systému jsou zejména v dobře zmapovaných 

procesech. Klíčové osobnosti mají přesnou představu o tom, co potřebují ve společnosti, 

aby fungovala a plnila přesné požadavky na jejich nároky. 

� Slabé stránky 

Mezi současné slabé stránky společnosti bych zařadil převážně počítačové a lidské 

zdroje. Společnost má velmi slabé informační zabezpečení. Chybí dostatečné 

počítačové vybavení ve všech prostorech hotelového komplexu. Kromě počítačové 

podpory zde není ani adekvátní personální zastoupení, proto je dobré zvážit, do jaké 

míry budou podchyceny všechny procesy, které ve společnosti probíhají. Kromě toho je 

zde velmi nízká úroveň internetové prezentace a zcela chybí rezervační systém. 

� Příležitosti 

Při investici do kompletní rekonstrukce a restrukturalizace hotelu a přilehlých prostor 

může dojít k přilákání zákaznické klientely. Investice zahrnuje i kompletní nasazení 

nového informačního systému, který má zahrnovat kompletní automatizaci řady procesů 

ve společnosti. Výhoda tohoto řešení je právě v odstranění zdlouhavých prodlev mezi 

procesy, zavedení komplexního rezervačního systému a je kladen větší důraz na řízení 

společnosti, než je tomu doposud. 
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Zákazníci by si mohli pomocí automatizovaného systému zadávat své rezervace 

prostřednictvím webového rozhraní a tím by došlo jednak k ušetření času, tak i k přílivu 

nových zákazníků. Celkový přínos je jednak v minimalizaci nákladů na provoz, ale také 

zlepšení jména společnosti u její klientely. 

� Hrozby 

Mezi největší hrozby pro společnost jsou její vlastní zaměstnanci. Většina stávajících 

zaměstnanců zná důkladně svou práci a hotelové prostory, ale může jim činit problémy 

nasazení nového informačního systému. V rámci zavádění nového informačního 

systému bude potřeba veškeré zaměstnance, stávající i nové, proškolit. Počítá se s 

několikatýdenním školením. V případě nedostatečného proškolení personálu by mohlo 

dojít k destabilizaci společnosti, což by mělo za následek nemožnost efektivně ovládat 

podnikové procesy. Kromě základního školení je nutné vytvořit i vnitřní organizační 

pravidla při práci s informačním systémem ve společnosti. 

4.2.6 HOS analýza současného IS 

� Hardware 

Technické vybavení společnosti je na velmi nízké úrovni. Hardware není postupem času 

obnovován a v podstatě se zde pracuje neustále na stejných pracovních stanicích, které 

byly nakoupeny při poslední rekonstrukci hotelu. Je nutné nakoupit nové zařízení, které 

bude vzájemně spolupracovat a doplňovat práci informačního systému. Velký 

nedostatek je také v neexistujícím řešení síťového propojení počítačů. Společnost 

momentálně nevlastní server, který by se staral o síťové propojení klientských stanic a 

jejich zálohy pro případnou ztrátu dat. 

� Orgware 

Jelikož nemůžeme hovořit o informačním systému, který by tady byl zaveden, tak v 

podstatě zde můžeme vypustit hodnocení orgwarového řešení. Orgware zde není vůbec 

nadefinován, a proto při zavedení nového IS je vhodné definovat pravidla pro orgware. 
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Graf 8 – HOS analýza

Zdroj dat: Hcentrum.cz, a.s.
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4.2.7 HOS 8 analýza současného IS 

Rozšíření původní analýzy informačního systému pomocí metody HOS 8 je uvedeno v 

tabulce. 

Tabulka 1 – HOS 8 analýza současného stavu IS 

Oblast Úroveň 

Hardware 2 nízká 

Software 2 nízká 

Orgware 2 nízká 

Peopleware 3 střední 

Dataware 1 velmi nízká 

Customers 2 nízká 

Suppliers 2 nízká 

Managament IS 2 nízká 

Zdroj dat: Hcentrum.cz, a.s. 

� Souhrnný stav IS 

Metoda HOS 8 určuje, že souhrnný stav IS je roven stavu jeho nejnižší složky. 

Souhrnný stav střední úrovně současného IS je hodnocen známkou 1. 

� Vyváženost IS 

Pomocí metody HOS 8 jsem došel k tomu, že IS společnosti není vyvážený, protože 

odchýlených hodnot od nejnižší hodnoty je více než 3. Pokud máme IS nevyvážený, tak 

je považován za neefektivní a to je i současný analyzovaný IS. 

� Důležitost IS pro danou firmu 

Společnost se současným řešením IS, které používá, jej hodnotí jako málo potřebný. Je 

to hlavně z hlediska toho, že firma nemá v podstatě komplexní IS, který by měl 

výraznou počítačovou podporu. Případný výpadek tak nyní nemá přílišný vliv na chod 

společnosti, ale z hlediska růstu je nutné celkově zkvalitnit a zavést komplexní IS se 

všemi požadavky a to je úkol, který je třeba splnit. 



 

Graf 9 – HOS 8 analýza sou

Zdroj dat: Hcenturm.cz, a.s.
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HOS 8 analýza současného stavu IS 

Zdroj dat: Hcenturm.cz, a.s. 

Výše uvedený graf nám znázorňuje všechny zkoumané skupiny pomocí dané 

nejnižší úrovni leží dataware společnosti, ale i ostatní č

nízkých úrovních a je tedy nutné všechny části vzít a povýšit na vyšší úrove

a celkovým zlepšením by mělo dojít ke zkvalitnění celého IS společnosti.

Analýza procesů během provádění rezervace 

Když jsem poprvé viděl, jakým stylem je prováděna rezervace pokoj

byl jsem udiven. Moje udivení je opodstatněné z důvodu toho, že hotel se 111 pokoji 

nevlastní dosud žádný rezervační systém a to ani interní, který b

 základní funkce. Rezervace a obsazenost pokojů je řešena jednoduše p

tabulky, které jsou vytvořené v programu Microsoft Excel. Neexistuje zde žádná vazba 

na ekonomický systém či možnosti online rezervace. 
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Graf 10 – Diagram procesů během provádění rezervace 

 

Pramen: http://jey.zijem.com/cvut/SSP/img/useCase.gif 

Protože zde tedy chybí řešení, které by pokrývalo rezervace pokojů, tak 

přikládám možný návrh, který zjednodušeně popisuje možnosti rezervace z pohledu 

vstupů do systému. 

Zákazník hotelu by měl mít možnost provést rezervaci jak prostřednictvím 

zaměstnance, který je na recepci, tak i prostřednictvím online řešení, které by mu mělo 

zobrazit volné pokoje v daném termínu. Následně by měl mít přístup ke sledování stavu 

své objednávky a jako registrovaný uživatel taky přehled o všech uskutečněných 

objednávkách. 

Zaměstnanec má mít možnost zasahovat do rezervačního systému, jak kvůli 

zřízení rezervace, tak i jejímu zrušení. Dále pak může sledovat stav všech objednávek, 

vkládá údaje o platbách zákazníků a získává reporty o stavu rezervací. 
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Daný popis je základ, který vystihuje rezervaci pokojů v hotelech. Výhoda je, že 

současné informační systémy mají implementované moduly na provedení rezervací. 

Tato skutečnost výrazně zjednodušuje samotný návrh řešení. 

4.2.9 Shrnutí analýz a požadavků na IS 

Shrnutí analýz nám ukázalo jak je na tom společnost z různých úhlů pohledu. Nejedná 

se jen o analýzu jedné části, ale o komplex věcí, které tvoří celek. Požadavek od 

majitelů na nový systém je v tom, že IS má zautomatizovat procesy ve společnosti, 

propojit a aktuálně informovat všechny příslušné zaměstnance v co nejkratší době o 

změnách a zvýšit efektivitu propagace hotelu a jeho služeb. 

Současná situace je taková, že počítačovou podporu využívá nejvíce účetní 

oddělení a zaměstnanci na recepci. Chybí zde komplexní IS a ekonomický systém, který 

je zde nasazen, je zastaralý a nevhodný. Proto v návrzích řešení musím zohlednit i tuto 

situaci a navrhnout IS, který dokáže importovat data z tohoto zastaralého systému. Další 

prvek je dosud chybějící rezervační systém, který provozovatelé hotelu chtějí s určitostí 

nasadit a využívat. 

Při analýze HOS 8 vyšlo najevo, že celá řada ukazatelů jsou na nízké úrovni a 

tudíž je nutné navrhnout nové hardwarové a softwarové řešení. Jenže díky 

neexistujícímu orgwarovému řešení se musí stanovit přesně směrnice pro hotel při 

využívání IS. Peopleware je na tom nejlépe ze všech hodnocených služeb, ale také má 

pouze střední úroveň. Kladná věc na lidských zdrojích, které společnost využívá, je, že 

má v plánu rozšířit svou organizační strukturu. Celkové hodnocení zní tedy, že ke 

zkvalitnění služeb musí dojít k celkovému zkvalitnění všech částí, které pokrývá 

analýza HOS 8. 

  



56 
 

5 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 

Tato část práce slouží k navržení řešení, které je postaveno na výsledcích z analytické 

části. Mělo by propojit a zlepšit jednotlivé nedostatky ve společnosti, ale také pokrýt 

požadavky zakladatele na nový systém. 

Návrhová část je rozdělena do jednotlivých oddělení, kde se v první části 

zaměřuji na návrh technického vybavení společnosti, na který pak navrhnu informační 

systém. Samostatná kapitola je zaměřena na návrh řešení specifických požadavků, kde 

řeším hlavně zabezpečení komunikace v rámci podnikové sítě. V poslední části pak 

hodnotím cenové varianty jednotlivého řešení, moje doporučení a přínosy, které systém 

má pro společnost. 

Při výběru kompletního řešení mohu použít stanovený rozpočtový limit na 

informační systém v maximální výši 2 000 000 Kč. Tato částka tvoří zhruba 5% 

celkových investic na rekonstrukci hotelu. 

5.1 Návrh hardwarového řešení 

Část zaměřenou na návrh hardwaru jsem rozdělil do dvou oddílů. První oddíl vymezuje 

hardwarové požadavky, které naše společnost vyžaduje. V další části pak přináším 

jednotlivé varianty řešení a jejich cenové vyčíslení, jejichž shrnutí bude v části 

ekonomického zhodnocení. 

5.1.1 Hardwarové složení společnosti 

Technické zázemí je v naší společnosti, jak již bylo rozebráno v analytické části, 

v současné době velmi chabé. Proto navrhnu strukturu a vybavení jednotlivých 

pracovišť na základně jejich potřeb a potřeb systému, který následně na této struktuře 

poběží. 
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Kapitolu jsem rozdělil do dvou částí, kde první je zaměřena na stávající složení a 

druhá jen rozšiřuje tento základ z hlediska předpokládaného personálního složení a 

rozšiřujících se služeb hotelu. 

5.1.1.1 Základní hardwarová struktura 

Hardwarovou strukturu v podniku jsem navrhl na základě požadavků, které jsou na ni 

kladeny. Hardware jsem vybíral tak, aby dobře pracoval s navrhovaným softwarem, a 

proto jsem současně kontroloval požadavky jednotlivých softwarů. Navrhnutou 

strukturu jsem dále konzultoval s majitelem společnosti a společnostmi, které se starají 

o nasazení IS takového rozsahu (viz. příloha A). 

Graf 11 – Základní navržená hardwarová struktura 

 

Zdroj dat: http://www.axon.sk/hardware.html 

Na obrázku výše můžeme vidět rozdělení do tří hlavních částí. Nejkritičtější 

místo je místnost, kde jsou umístěny servery. Místnost je oddělena od ostatních prostor 
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a přístup do ní je pouze na zvláštní povolení. V místnosti se nalézají servery, server 

POS klientů a interface PC. 

Další jsou klientské stanice, kde patří počítače v jednotlivých odděleních. Účetní 

a manažerské oddělení mají současně s recepcí stejné nároky na hardware. U oddělení 

skladu a úklidu nejsou potřeba tak vysoké nároky, a proto je pro tyto stanice navržena 

jiná konfigurace. 

Další rozdělení je v restauračních službách, kde se vybavení dále dělí na 

kuchyni, restauraci a kavárnu. V restauraci a kavárně se používají totožné pokladní 

systémy. Kuchyň má pouze displej, kde se zobrazují jednotlivé objednávky. 

V rámci této architektury se dále připojují přípojné systémy, které můžou být 

jednak v hotelu samotném, jednak můžou být hostované v rámci internetu. Mezi tyto 

systémy můžeme zařadit například Pay TV systém, Key card systém a další. 

K jednotlivým částem struktury jsem navrhl konfigurace vybavení tak, aby 

v provozu nevznikaly prodlevy a systém byl co nejvíce optimalizovaný. Jednotlivé 

požadavky jsou minimální a jakékoliv vyšší konfigurace jsou přínosem pro celkové 

řešení. 

� Server 

Hlavní server je složen ze dvou stanic, každá stanice by měla mít minimální vybavení, 

které je složeno z procesoru Intel Pentium 4 na taktovací frekvenci 2,4 GHz, dále pak 

by měla v základu obsahovat 4 GB operační paměti a čtyři 72 GB harddisky SCSI. 

Doporučený je RAID (vícenásobné diskové pole nezávislých disků) 10, při RAID 5 je 

databáze pomalejší. Doporučený operační systém je alespoň Microsoft Windows server 

2003. Toto řešení by mělo zvládnout plynule provozovat až 30 klientských stanic. 

� Server POS klientů 

Server POS klientů je zaměřen na pokladní systémy. Jeho minimální doporučená 

konfigurace je procesor Intel Pentium 4 s frekvencí 2,2 GHz, alespoň 2 GB operační 

paměti a dva 80 GB harddisky SATA. Doporučené je používat RAID 1. Doporučený 
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operační systém je alespoň Microsoft Windows server 2003. Základní řešení je až pro 

šest pokladních zařízení. 

� Interface PC 

Tento počítač slouží k propojení jednotlivých částí systému. Jeho minimální 

konfigurace by měla obsahovat procesor Intel Pentium 4 s frekvencí 1,4 GHz, operační 

paměť alespoň 1 GB a 40 GB harddisk. Operační systém by měl být minimálně 

Microsoft Windows XP professional. 

� Hlavní pracovní stanice 

Převážná část koncových pracovních stanic je složena z jednotné konfigurace. Jako 

hlavní pracovní stanice jsou vybrány počítače s minimální konfigurací Intel Pentium 4 a 

frekvencí 2 GHz, 1 GB operační paměti a 40 GB harddiskem. Doporučený operační 

systém je Microsoft Windows XP professional. 

� Vedlejší pracovní stanice 

V méně vytížených částech organizace je možné navrhnout slabší hardwarové vybavení. 

Zatím je předpokládané využití pouze dvou těchto stanic. Na rozdíl od hlavních 

pracovních stanic mají doporučený procesor s  frekvencí jen 1,7 GHz a 512 MB 

operační paměti. Ostatní navrhované části jsou shodné. 

� Pokladní systém 

Pokladní systém je zřízen v restauračním a kavárenském zařízení. Jedná se o tři stanice, 

kde každá musí být vybavena i přídavnou tiskárnou účtenek. Pokladní systémy jsou 

vybaveny dotykovými displeji. 

� Kuchyňské displeje 

Vybavení v kuchyni je založeno na kuchyňských displejích, kde se zobrazují 

objednávky jednotlivých pokrmů. V hotelu jsou dvě kuchyně, a proto potřebujeme dva 

tyto displeje. 
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� Ostatní 

Mezi další vybavení patří například tiskárny, ve společnosti jsou čtyři multifunkční 

síťové tiskárny. Další důležitá věc je, že každý počítač je vybaven antivirovým 

softwarem a hlavní pracovní stanice mají v základu kancelářskou sadu Microsoft 

Office. 

5.1.1.2 Předpokládaná hardwarová struktura 

Předpokládaná hardwarová struktura má základ v navržené architektuře. Nebudu ji však 

zahrnovat do nákladů, protože její výsledný obraz není ještě ustálený. Firma má v plánu 

rozšířit své aktivity, ale doposud není stanoven přesný plán změn. 

Základní strukturu jsem se snažil navrhnout tak, aby pokrývala případné 

rozšíření. Byl jsem obeznámen s tím, že se má rozšiřovat účetní oddělení a oddělení 

managamentu o zhruba 4 stanice. Dále by pak měl být přidán jeden pokladní systém do 

nově chystaného baru. Všechny tyto rozšíření jsem předpokládal již při návrhu výše a 

případnému rozšíření se v tomto meze nekladou. 

5.1.2 Výběr řešení 

Výběr řešení, které se nabízí pro naši společnost, jsem vybíral na základě nabídek 

různých firem. Nejprve bylo nutné provést porovnání jednotlivých variant a posléze 

vyčíslit náklady na jednotlivé varianty. 

5.1.2.1 Nabídka jednotlivých řešení 

Jednotlivé řešení jsem vybral od tří firem, které se zabývají prodejem hardware, nejprve 

navrhnu řešení od firmy Dell31, posléze HP32 a jako poslední jsem zvolil IBM33. 

V případě, že některé potřebné produkty nebyly v nabídkách společností nalezeny, tak 

                                                 
31 Dell [online]. c2009 , 06-05-2009 [cit. 2009-05-06]. Dostupný z WWW: <http://www.dell.cz/>. 
32 Hewlett-Packard [online]. c2009 , 06-05-2009 [cit. 2009-05-06]. Dostupný z WWW: 

<http://www.hp.cz/>. 
33 IBM [online]. c2009 , 06-05-2009 [cit. 2009-05-06]. Dostupný z WWW: <http://www.ibm.com/cz/>. 
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jsem využil řešení od firmy POSIFLEX34, která se zabývá prodejem specializovaného 

pokladního hardware. 

Výběr těchto firem jsem provedl na základě velikosti a také kvality 

poskytovaného servisu. Menší společnosti by sice mohly řešení nabídnout daleko 

levněji, ale pro naši společnost je důležitý včasný a bezproblémový servis. 

� Řešení od společnosti Dell 

Společnost Dell se zabývá prodejem počítačového hardwaru jak pro domácnosti, tak i 

firmy a organizace. Do jejího portfolia však nepatří pokladní systémy, které budu 

v tomto případě nakupovat u firmy POSIFLEX. 

Pro serverové řešení jsem využil základní sestavu Dell PowerEdge T100, kterou 

jsem upravil pro jednotlivé potřeby ve společnosti. U obou řešení jsem nakonec volil 

operační systém Microsoft Windows Server 2008, Standard Edition. Při výběru jsem se 

striktně držel minimálních požadavků na hardware. 

Tabulka 2 - Server [DELL™ PowerEdge™ T100] 

Server [DELL™ PowerEdge™ T100] 

1x Quad Core Intel® Xeon® X3220; 2.40GHz 

1x 4GB Memory, DDR2, 800MHz 

2x 300GB, SAS, 3.5-inch, 15K RPM Hard Drive  

1x APC Smart-UPS 750i, 480Watt, Tower Mount 

1x Windows Server® 2008, Standard Edition 

Cena: 99 059 Kč 

Zdroj dat: http://www.dell.cz 

  

                                                 
34 POSIFLEX [online]. c2009 , 06-05-2009 [cit. 2009-05-06]. Dostupný z WWW: 

<http://www.posiflex.cz/>. 
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Tabulka 3 - Server POS klientů [DELL™ PowerEdge™ T100] 

Server POS klientů [DELL™ PowerEdge™ T100] 

1x Quad Core Intel® Xeon® X3220; 2.40GHz 

1x 2GB Memory, DDR2, 800MHz 

2x 160GB, SATA, 3.5-inch, 7.2K RPM Hard Drive  

1x APC Smart-UPS 750i, 480Watt, Tower Mount 

1x Windows Server® 2008, Standard Edition 

Cena: 66 407 Kč 

Zdroj dat: http://www.dell.cz 

V serverové části dále patří i Interface PC, který je již klasický desktop. Všechny 

počítače mimo serverů jsem vybavil operačním systémem Windows Vista Business se 

servisním balíčkem. 

Tabulka 4 - Interface PC [Dell Precision T3400 525W] 

Interface PC [Dell Precision T3400 525W] 

1x Intel® Core™ 2 Duo 3.00GHz, 1333MHz, 6MB 

1x 1GB 800MHz DDR2 ECC SDRAM Memory 

1x 80 GB pevný disk Serial ATA II 

1x 17-inch LCD Flat Panel Monitor 

1x Originální Windows Vista® Business SP1 

1x McAfee Anti Virus SecurityCenter (3 Year) 

Cena: 36 858 Kč 

Zdroj dat: http://www.dell.cz 

Pracovní klientské stanice jsou rozděleny do dvou skupin, na hlavní a vedlejší. 

Takto rozdělené řešení je zvoleno díky vytíženosti, protože vedlejší pracovní stanice 

jsou méně vytížené, a proto nepotřebují tak vysoký výkon a postačí zde základní 

konfigurace. Kromě toho hlavní pracovní stanice jsou vybaveny v základu 

kancelářským balíkem Microsoft Office 2007 Small Business. 
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Tabulka 5 - Hlavní pracovní stanice [Dell OptiPlex™ 360 Desktop] 

Hlavní pracovní stanice [Dell OptiPlex™ 360 Desktop] 

1x Intel Pentium Dual Core 2.50GHz,800MHz,2MB 

1x 2.0GB 800MHz Non-ECC DDR2 Memory 

1x 80GB 3.5inch Serial ATA Harddrive 

1x 17in E178FP Euro Black Monitor 

1x Originální Windows Vista® Business SP1 

1x Microsoft® Office 2007 Small Business 

1x McAfee Anti Virus SecurityCenter (3 Year) 

Cena: 31 114 Kč 

Zdroj dat: http://www.dell.cz 

Tabulka 6 - Vedlejší pracovní stanice [Vostro™ Desktop 220 ST] 

Vedlejší pracovní stanice [Vostro™ Desktop 220 ST] 

1x Intel Pentium Dual-Core 2.5GHz,800MHz,2MB 

1x 1024MB 800MHz Dual Channel DDR2 SDRAM  

1x 160GB (7200rpm) Serial ATA Hard Drive 

1x 19in E198FP Euro Black Monitor 

1x Originální Windows Vista® Business SP1 

1x McAfee Anti Virus SecurityCenter (3 Year) 

Cena: 25 849 Kč 

Zdroj dat: http://www.dell.cz 

Pokladní systémy a kuchyňské displeje jsou specifická skupina a řešení nabízí 

společnost POSIFLEX. Pokladní systém je vybaven kromě základního počítače 

s dotykovou obrazovkou dále tiskárnou účtenek a pokladní zásuvkou. U kuchyňského 

displeje se nachází jen počítačová stanice s dotykovým displejem. 

Tabulka 7 - Pokladní systém [POSIFLEX FT-6315] 

Pokladní systém [POSIFLEX FT-6315] 

1x Celeron M 1.5GHz 1MB 

1x 512 RAM DDR 

1x 40GB HDD 

1x Rezistivní dotykový 15" TFT displej 

1x Aura-8000 (černá) Tiskárna účtenek 

1x CR-4005C (tmavá) Pokladní zásuvka 

Cena: 51 741 Kč 

Zdroj dat: http://www.posiflex.cz 
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Tabulka 8 - Kuchyňské displeje [POSIFLEX KS-6115Z] 

Kuchyňské displeje [POSIFLEX KS-6115Z] 

1x AMD LX 700 

1x 256 RAM DDR 

1x 40GB HDD 

1x Rezistivní dotykový 15" TFT displej 

Cena: 32 785 Kč 

Zdroj dat: http://www.posiflex.cz 

Mezi ostatní hardware jsem zařadil nezbytné tiskárny. Nakonec je řešení 

rozděleno na dva druhy tiskáren. Dvě tiskárny jsou multifunkční barevné laserové a dvě 

jsou klasické černobílé laserové. Dále jsem zde zavedl ostatní příslušenství, kde jsem 

vyčíslil ostatní náklady na 30 000 Kč, které se můžou objevit při nákupu řešení. 

Tabulka 9 - Ostatní [DELL™] 

Ostatní [DELL™] 

2x Multifunction Colour Laser Printer 2135cn 

2x Laser Printer 2330dn 

1x Ostatní příslušenství 

Cena: 73 733 Kč 

Zdroj dat: http://www.dell.cz 

Výsledná sestava, přesně splňuje požadavky na architekturu a v některých 

částech dokonce překračuje původní návrhy. Na celé řešení je garantována jednoletá 

záruka s možností opravy do následujícího pracovního dne. 

� Řešení od společnosti HP 

Společnost HP je další, která poskytuje hardwarové vybavení pro firmy. Jeho řešení je 

však spíše pro větší firmy, přesto jde aplikovat i na naši firmu. 

Serverové řešení je zde podobně jako v předchozím případě vybráno dle 

požadavků, jen zde je více základní operační paměti a také k ukládání dat je použito 

datové pole o celkové velikosti 3,6 TB. Daná velikost pole je naprosto převyšující naše 

nároky, ale pro naše provedení společnost HP nabízí v tomto nejlepší řešení z pohledu 

nákladů. Z hlediska softwarového vybavení je na stejné úrovni jako u společnosti Dell. 
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Tabulka 10 - Server [HP ProLiant ML350 G6] 

Server [HP ProLiant ML350 G6] 

1x Procesor Intel® Xeon® 2,26 GHz Quad-Core 

1x 6 GB DDR3, registrované (RDIMM) 

1x 1.8 TB SAS 2.5 in datové pole 

1x UPS HP T750 G2 T1000 G3 a T1500 G3 

1x Windows Server® 2008, Standard Edition 

Cena: 131 418 Kč 

Zdroj dat: http://www.hp.cz 

Tabulka 11 - Server POS klientů [HP ProLiant ML150 G5] 

Server POS klientů [HP ProLiant ML150 G5] 

1x Procesor Intel® Xeon® se čtyřmi jádry 2 GHz 

1x 2 GB PC2-5300 RBDIMM (DDR2-667) 

2x Disk 160 GB SATA 3,5" 

1x UPS HP T750 G2 T1000 G3 a T1500 G3 

1x Windows Server® 2008, Standard Edition 

Cena: 71 126 Kč 

Zdroj dat: http://www.hp.cz 

Při výběru počítače, který by sloužil jako Interface do serverové místnosti, jsem 

vybral řadu HP Compaq dx2450. Má oproti předchozímu řešení nadstandardní výbavu, 

ale používá procesor od firmy AMD, který je levnější než řešení od Intelu. 

Tabulka 12 - Interface PC [HP Compaq dx2450] 

Interface PC [HP Compaq dx2450] 

1x AMD Phenom™  2,2 GHz s technologií HT 

1x 2GB SDRAM DDR2 800 PC2-6400 

1x 320 GB SATA 7200 ot./min. 

1x Plochý monitor HP L1908wi  19 palců 

1x Windows Vista® Business 32bitový 

1x McAfee Anti Virus SecurityCenter (3 Year) 

Cena: 23 500 Kč 

Zdroj dat: http://www.hp.cz 

Pro pracovní stanice jsem vybral stejné produktové řady, které se na první 

pohled liší pouze ve výběru kancelářského balíku, ale hlavní pracovní stanice měla 
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standardně poskytovanou delší záruku na případné opravy. Standardní záruka zde byla 

prodloužena na 3 roky. 

Tabulka 13 - Hlavní pracovní stanice [HP Compaq dc7900] 

Hlavní pracovní stanice [HP Compaq dc7900] 

1x Procesor Intel® Core™ 2 Duo 3,00 GHz 

1x 2GB SDRAM DDR2 800 PC2-6400 

1x 160 GB SATA 7200 ot./min. 

1x Plochý monitor HP L1908wi  19 palců 

1x Windows Vista® Business 32bitový 

1x Microsoft® Office 2007 Professional 

1x McAfee Anti Virus SecurityCenter (3 Year) 

Cena: 45 669 Kč 

Zdroj dat: http://www.hp.cz 

Tabulka 14 - Vedlejší pracovní stanice [HP Compaq dc7900] 

Vedlejší pracovní stanice [HP Compaq dc7900] 

1x Procesor Intel® Core™ 2 Duo 3,00 GHz 

1x 2GB SDRAM DDR2 800 PC2-6400 

1x 160 GB SATA 7200 ot./min. 

1x Plochý monitor HP L1908wi  19 palců 

1x Windows Vista® Business 32bitový 

1x McAfee Anti Virus SecurityCenter (3 Year) 

Cena: 28 191 Kč 

Zdroj dat: http://www.hp.cz 

Pokladní systémy a kuchyňské displeje řeším stejně jako v předchozím případě 

nákupem od externí firmy, protože společnost HP nenabízí vlastní řešení. 
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Tabulka 15 - Pokladní systém [POSIFLEX FT-6315] 

Pokladní systém [POSIFLEX FT-6315] 

1x Celeron M 1.5GHz 1MB 

1x 512 RAM DDR 

1x 40GB HDD 

1x Rezistivní dotykový 15" TFT displej 

1x Aura-8000 (černá) Tiskárna účtenek 

1x CR-4005C (tmavá) Pokladní zásuvka 

Cena: 51 741 Kč 

Zdroj dat: http://www.posiflex.cz 

Tabulka 16 - Kuchyňské displeje [POSIFLEX KS-6115Z] 

Kuchyňské displeje [POSIFLEX KS-6115Z] 

1x AMD LX 700 

1x 256 RAM DDR 

1x 40GB HDD 

1x Rezistivní dotykový 15" TFT displej 

Cena: 32 785 Kč 

Zdroj dat: http://www.posiflex.cz 

Poslední část tvoří ostatní příslušenství, do kterých zahrnuji celkem čtyři kusy 

tiskáren a neočekávané výdaje ve výši 30 000 Kč. 

Tabulka 17 - Ostatní [HP] 

Ostatní [HP] 

2x HP Officejet Pro L7700 All-in-One 

2x HP LaserJet P2050 

1x Ostatní příslušenství 

Cena: 66 162 Kč 

Zdroj dat: http://www.hp.cz 

Konečné řešení je řádově dražší než předchozí návrh, můžeme to zdůvodnit 

využitím výkonnějších komponent, ale ne všechny komponenty jsou opravdu nutné. 

Převážná část návrhů zde byla učiněna na základě toho, že společnost HP má postavené 

vlastní základní sestavy a klient se musí přizpůsobit v případě takto nízké objednávky. 
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� Řešení od společnosti IBM 

Firma IBM se dlouhodobě zaměřuje především na firemní řešení a v nabídce přímo 

poskytuje již navržené sestavy pro určité typy podniků. Nevýhoda trochu je z hlediska 

cen, jsou totiž ve většině případů vyšší než má konkurence. 

Serverové řešení od firmy IBM je z hlediska porovnání výkonu všech tří řešení 

nejvýkonnější a je k němu standardně poskytována tříletá zákaznická podpora. Tato věc 

je ale vykoupena cenou za poskytovaný hardware. 

Tabulka 18 - Server [IBM System x3500] 

Server [IBM System x3500] 

1x Dual Core Intel Xeon Proc 2.66GHz 2x2MB L2 

1x 6GB PC2-5300 CL5 ECC DDR2 FBDIMM 667MHz 

4x 146GB 15k 3.5" Hot Swap SAS 

1x APC Smart-UPS 750i, 480Watt, Tower Mount 

1x Windows Server® 2008, Standard Edition 

Cena: 168 342 Kč 

Zdroj dat: http://www.ibm.com/cz/ 

Tabulka 19 - Server POS klientů [IBM System x3200 M2] 

Server POS klientů [IBM System x3200 M2] 

1x Quad-Core Intel Xeon 2.5GHz/1333MHz, 6MB  

1x 4GB DDR2 800 SDRAM UDIMM Memory 

2x 146GB 15k 3.5" Hot Swap SAS 

1x APC Smart-UPS 750i, 480Watt, Tower Mount 

1x Windows Server® 2008, Standard Edition 

Cena: 72 427 Kč 

Zdroj dat: http://www.ibm.com/cz/ 

Protože jmenovaná společnost IBM neprodává desktopové řešení, tak jsem 

využil společnosti Lenovo, což je ve skutečnosti pobočka firmy IBM, která se zabývá 

prodejem desktopů, notebooků apod. Všechny desktopové řady jsem postavil na řadě 

Lenovo ThinkCentre. 
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Tabulka 20 - Interface PC [Lenovo ThinkCentre - A Series A57] 

Interface PC [Lenovo ThinkCentre - A Series A57] 

1x Intel Core 2 Duo Processor 3.0 GHz 

1x 2GB PC2-5300 DDR2 SDRAM 667MHz 

1x 320GB Serial ATA 

1x Lenovo ThinkVision L1900 LCD Monitor 

1x Windows® Vista® Business 

1x McAfee Anti Virus SecurityCenter (3 Year) 

Cena: 25 335 Kč 

Zdroj dat: http://www.lenovo.com/cz/cs/ 

Pracovní stanice mají totožný základ v nabízené řadě. Obě jsou to M58, jako 

méně výkonná je označována sestava eco. Tato klientská řešení jsou nadstandardně 

vybavená. Při hledání adekvátního řešení jsem nenašel u této společnosti vhodnější 

variantu, která by byla tak výkonnostně na výši. 

Tabulka 21 - Hlavní pracovní stanice [Lenovo ThinkCentre M58] 

Hlavní pracovní stanice [Lenovo ThinkCentre M58] 

1x Intel® Core 2 Quad processor 2.33 GHz 

1x 2GB PC3-8500 DDR3 SDRAM 1066MHz 

1x 500GB Serial ATA II 

1x Lenovo ThinkVision L1900 LCD Monitor 

1x Windows® Vista® Business 

1x Microsoft® Office 2007 Professional 

1x McAfee Anti Virus SecurityCenter (3 Year) 

Cena: 36 283 Kč 

Zdroj dat: http://www.lenovo.com/cz/cs/ 

Tabulka 22 - Vedlejší pracovní stanice [Lenovo ThinkCen M58eco] 

Vedlejší pracovní stanice [Lenovo ThinkCen M58eco] 

1x   Intel® Core 2 Duo Processor 2.66 GHz 

1x 2GB PC3-8500 DDR3 SDRAM 1066MHz 

1x 320GB Serial ATA II 

1x Lenovo ThinkVision L1900 LCD Monitor 

1x Windows® Vista® Business 

1x McAfee Anti Virus SecurityCenter (3 Year) 

Cena: 24 740 Kč 

Zdroj dat: http://www.lenovo.com/cz/cs/ 
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Jako jediná s nabízených firem nabízí vlastní řešení pokladních systémů. Je to 

nesmírná výhoda vzhledem ke kompatibilitě celého systému. 

Tabulka 23 - Pokladní systém [IBM SurePOS 500 Model 514] 

Pokladní systém [IBM SurePOS 500 Model 514] 

1x 1.2GHz VIA Processor (133MHz FSB) 

1x 256MB RAM 

1x 40GB Serial ATA 

1x Integrated 12" , 5-wire resistive touch 

1x IBM SureMark Printer TF6 

Cena: 59 833 Kč 

Zdroj dat: http://www.ibm.com/cz/ 

Tabulka 24 - Kuchyňské displeje [IBM AnyPlace Kiosk Model 53E] 

Kuchyňské displeje [IBM AnyPlace Kiosk Model 53E] 

1x Mobile AMD Sempron 1.8 GHz 3500+ 

1x 512 MB DDR2 

1x 80 GB (7200 RPM) 

1x Advanced Infrared Touchscreen 15" 

Cena: 27 654 Kč 

Zdroj dat: http://www.ibm.com/cz/ 

V ostatních jsem navrhl v základu dvě barevné a dvě černobílé laserové tiskárny. 

Jako další je ostatní příslušenství, které je vyčísleno taktéž na 30 000 Kč jako u 

předchozích firem. 

Tabulka 25 - Ostatní [IBM] 

Ostatní [IBM] 

2x InfoPrint Color 1634 Express 

2x InfoPrint 1532 Express 

1x Ostatní příslušenství 

Cena: 97 423 Kč 

Zdroj dat: http://www.ibm.com/cz/ 

Celkové řešení od společnosti IBM je z hlediska kompatibility na nejvyšší 

úrovni, protože se jedná o nasazení hardwaru od jednoho výrobce. Dále je třeba 
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podotknout tříletá podpora u serverové části, která je v základu. Nevýhoda je celková 

nákladnost jednotlivých komponent. Naproti tomu se jedná asi o nejvýkonnější řešení 

vůbec. 

5.1.2.2 Cenová nabídka jednotlivých řešení 

Cenová nabídka jednotlivých řešení jen hodnotí souhrn všech cen komponentů a roční 

výdaje na údržbu a obnovu systému. Roční výdaje jsem stanovil na hodnotu 20% 

z pořizované částky, což znamená, že hardware se kompletně obnoví za 5 let od 

pořízení. 

Pokud bych měl provést menší zhodnocení jednotlivých variant z hlediska 

vhodnosti, tak jsou zde dva hlavní aspiranti na nasazení. První je řešení od společnosti 

IBM, protože je to nejvýkonnější řešení a z hlediska kompatibility lze dát plný počet 

bodů. Všechny komponenty jsou od jedné firmy a tak nehrozí, že by nějaká část 

hardwaru nebyla kompatibilní. Jako druhou variantu pokládám řešení od firmy Dell, 

jelikož tato firma nabídla nejpřesnější řešení z hlediska našich zadaných požadavků. 

Nevýhoda je jen ta, že pokladní systémy nám musí dodat externí firma, ale 

s přihlédnutím na tento fakt se jedná o velmi vyváženou sestavu. Poslední je řešení od 

firmy HP, protože nabízené řešení není úplně optimalizované na naši strukturu, ale také 

ani nenabízí kompletní řešení jako firma IBM. Na základě těchto parametrů jsem dal 

přednost ostatním řešením. 

Z hlediska vhodnosti jsem teda určil prozatímní doporučení, ale důležitá je i 

cena jednotlivých řešení, která může přesunout jednotlivé misky vah na zcela jinou 

úroveň. 

� Cena řešení od společnosti Dell 

Celkovou cenu řešení od této společnosti jsem vyčíslil v souhrnné tabulce, kterou 

přikládám níže. Jsou zde vyčísleny ceny jednotlivých zařízení. K cenám je již 

připočítáno DPH. Sloupec počet nám udává, kolik jednotlivých zařízení firma 

potřebuje. Poslední sloupec je vyjádření ceny za kus s počtem kusů. Na konci tabulky 

uvádím celkovou cenu řešení a roční výdaje na údržbu a obnovu celého systému. 
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Tabulka 26 – Cenová nabídka společnosti Dell 

Dell 

Název Cena/ks Počet Cena celkem 

Server [DELL™ PowerEdge™ T100] 99 059 Kč 2 198 118 Kč 

Server POS klientů [DELL™ PowerEdge™ T100] 66 407 Kč 1 66 407 Kč 

Interface PC [Dell Precision T3400 525W] 36 858 Kč 1 36 858 Kč 

Hlavní pracovní stanice [Dell OptiPlex™ 360 Desktop] 31 114 Kč 6 186 682 Kč 

Vedlejší pracovní stanice [Vostro™ Desktop 220 ST] 25 849 Kč 2 51 698 Kč 

Pokladní systém [POSIFLEX FT-6315] 51 741 Kč 3 155 224 Kč 

Kuchyňské displeje [POSIFLEX KS-6115Z] 32 785 Kč 2 65 569 Kč 

Ostatní [DELL™] 73 733 Kč 1 73 733 Kč 

Cena celkem*: 834 289 Kč 

Roční výdaje na údržbu a obnovu [20% z pořizovací ceny ročně]** : 166 858 Kč 

Zdroj dat: http://www.dell.cz 

Pozn.: * Cena celkem vychází z aktuálních cen ke dni 5. 5. 2009 

 **  Roční výdaje určují, kolik firma musí investovat do obnovy 

Celková cena tohoto řešení je vyčíslena na 834 298 Kč a roční výdaje jsou na 

částce 166 858 Kč. Z hlediska pohledu na rozsáhlost vybavení a jeho nasazení ve firmě 

se nejedná o nějak extrémní částku. 

� Cena řešení od společnosti HP 

Vyjádření ceny řešení je i v tomto případě pomocí souhrnné tabulky. Všechny ceny 

obsahují DPH. 
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Tabulka 27 – Cenová nabídka společnosti HP 

HP 

Název Cena/ks Počet Cena celkem 

Server [HP ProLiant ML350 G6] 131 418 Kč 2 262 835 Kč 

Server POS klientů [HP ProLiant ML150 G5] 71 126 Kč 1 71 126 Kč 

Interface PC [HP Compaq dx2450] 23 500 Kč 1 23 500 Kč 

Hlavní pracovní stanice [HP Compaq dc7900] 45 669 Kč 6 274 012 Kč 

Vedlejší pracovní stanice [HP Compaq dc7900] 28 191 Kč 2 56 382 Kč 

Pokladní systém [POSIFLEX FT-6315] 51 741 Kč 3 155 224 Kč 

Kuchyňské displeje [POSIFLEX KS-6115Z] 32 785 Kč 2 65 569 Kč 

Ostatní [HP] 66 162 Kč 1 66 162 Kč 

Cena celkem: 974 810 Kč 

Roční výdaje na údržbu a obnovu [20% z pořizovací ceny ročně]: 194 962 Kč 

Zdroj dat: http://www.hp.cz 

Celková cena za nákup vybavení do naší společnosti zde činí 974 810 Kč, dále 

pak roční výdaje jsou 194 962 Kč. Cena tohoto vybavení je cenově dražší než od 

společnosti Dell i přesto, že pokladní systémy dodává u obou společností stejná firma. 

� Cena řešení od společnosti IBM 

Poslední hodnocená společnost je IBM, její cenová nabídka je uvedena v tabulce níže, 

kde nalezneme souhrn všech cen jednotlivých vybraných zařízení. 

Tabulka 28 – Cenová nabídka společnosti IBM 

IBM 

Název Cena/ks Počet Cena celkem 

Server [IBM System x3500] 168 342 Kč 2 336 684 Kč 

Server POS klientů [IBM System x3200 M2] 72 427 Kč 1 72 427 Kč 

Interface PC [Lenovo ThinkCentre - A Series A57] 25 335 Kč 1 25 335 Kč 

Hlavní pracovní stanice [Lenovo ThinkCentre M58] 36 283 Kč 6 217 699 Kč 

Vedlejší pracovní stanice [Lenovo ThinkCen M58eco] 24 740 Kč 2 49 480 Kč 

Pokladní systém [IBM SurePOS 500 Model 514] 59 833 Kč 3 179 499 Kč 

Kuchyňské displeje [IBM AnyPlace Kiosk Model 53E] 27 654 Kč 2 55 308 Kč 

Ostatní [IBM] 97 423 Kč 1 97 423 Kč 

Cena celkem: 1 033 854 Kč 

Roční výdaje na údržbu a obnovu [20% z pořizovací ceny ročně]: 206 771 Kč 

Zdroj dat: http://www.ibm.com/cz/ 
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Poslední hodnocené řešení vyšlo s nejvyšší cenou 1 033 854 Kč oproti ostatním 

variantám a její náklady na roční údržbu jsou 206 771 Kč. Tato varianta je cenově 

nejnevýhodnější hlavně z důvodu vysokých cen u serverových zařízení. Výhoda však 

tkví v komplexním řešení, kde se klient nemusí zabývat jinou dodavatelskou firmou a 

společnost IBM mu poskytne řešení na klíč. 
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5.2 Návrh softwarového řešení 

Kapitola návrhů softwaru je rozdělena na dvě hlavní části. První část slouží k výběru 

možností řešení, kdy zvolím, kterou variantu při návrzích budu upřednostňovat. Další 

část je pak věnována samotnému výběru variant a kalkulací cen k jednotlivým 

nabídkám. 

5.2.1 Možnosti řešení 

Společnost má několik možností, jak nasadit nový informační systém. Mezi základní 

řešení můžeme řadit tyto, které jsou jednak rozvoj stávajícího řešení, dále pak návrh 

informačního systému na zakázku nebo nákup hotového řešení či nějakou outsource 

variantu. 

Všechny z těchto variant nabízí různé výhody, nevýhody a mají i rozdílné 

finanční požadavky. Proto nabízené možnosti posoudím a poté vyberu nejvhodnější 

variantu, která nejpřesněji vyhovuje požadavkům společnosti. 

5.2.1.1 Rozvoj stávajícího řešení 

Jedná se o řešení, které maximálně využívá potenciál stávajícího řešení ve společnosti a 

také zohledňuje dosud vynaložené finance do IS. Důležité je však podotknout, že někdy 

je z hlediska technické zastaralosti nebo nedokonalosti ekonomicky nevhodné dále 

rozvíjet tuto variantu, protože náklady jsou až neúměrně vysoké oproti ostatním 

řešením. 

Ve společnosti Hcentrum.cz a.s. je však velmi zastaralé řešení, které již nemá 

ani technickou podporu tvůrce softwaru, a proto tuto volbu zavrhuji. Rozvíjet tuto 

variantu je vzhledem k zadání, které požaduje majitel naprosto nevhodné. 
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5.2.1.2 Návrh informačního systému na zakázku 

Návrh řešení přímo na míru je jedno z nejlepších variant s nejlepším výsledkem, 

protože pokrývá všechny procesy přesně tak, jak jdou v dané firmě, ale nemusí se jednat 

o nejlepší řešení. 

Jedná se o velmi časově a finančně náročnou variantu, která má i vysoké 

procento rizika při samotné tvorbě. Kromě těchto skutečností jde o to, že tvůrci tohoto 

IS se musí detailně obeznámit se všemi podnikovými procesy a to může znamenat i 

značné bezpečnostní riziko pro danou společnost nehledě na to, že případné vylepšení 

nebo aktualizace musí provádět dodavatelská firma. 

Samotná cena takového řešení je pro naši společnost nepřijatelná, protože se 

nejedná o velkou společnost, která potřebuje vlastní specifika na informační systém. 

Tento návrh je vzhledem k nákladům na něj vyřazen. 

5.2.1.3 Nákup hotového řešení 

Nákup hotového řešení je asi nejvýhodnější věc z hlediska nákladů. Hotové řešení se 

také velmi často nazývá krabicové řešení, protože do společnosti se implementuje již 

vytvořený systém bez nutnosti složitě programovat jeho části. Pro naše řešení je 

nejvhodnější vybrat hotový systém, který je možné koupit na moduly, protože některé 

moduly jsou pro nás nezbytně nutné a jiné naopak nepotřebné. 

Cena tohoto řešení je různá a závisí od dodavatele řešení, ale také od masivnosti 

systému. V případě že nám stačí základní IS, tak nás vyjde podstatně levněji než 

masivní systém, jehož cena se může pohybovat v řádech několika milionů korun. 

5.2.1.4 Outsourcing 

Řešení informačního systému pomocí outsourcingu je z hlediska pořizovací ceny 

výhodné pro začínající nebo menší společnosti. Toto řešení však staví na kvalitě 

přenosového kanálu. Stává se, že při větším počtu současně pracujících uživatelů 
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dochází k výpadkům a celý systém se stává nestabilní. Velká nevýhoda je, že při 

výpadku internetového připojení je informační systém v podstatě nefunkční. 

Výhoda tedy tkví hlavně v pořizovací ceně, ale to je vykoupeno nutností mít 

neustále kvalitní připojení k internetu. Při rozšiřující se struktuře pak může dojít 

k situaci, kdy je podnik donucen přejít na interní IS. 

5.2.2 Výběr řešení 

Jako nejvhodnější řešení pro danou společnost jsem vybral nákup hotového řešení. 

Jedná se o nákup modulárního systému, který si nakonfigurujeme přímo pro naše 

potřeby. V cenových nákladech pak zahrnu i školení, které budou muset absolvovat 

jednotliví zaměstnanci, kteří budou pracovat s tímto systémem. 

Výběr variant jsem rozdělil do tří částí. Nejprve představím, co nabízí jednotlivé 

varianty, pak v další části provedu hodnocení těchto variant vzhledem ke kladeným 

požadavkům na daný informační systém. Další část bude obsahovat podrobné ceny 

jednotlivých variant, které na konci vyhodnotím v ekonomickém zhodnocení. 

5.2.2.1 Nabídka jednotlivých řešení 

Při nabídce jednotlivých řešení jsem vycházel z produktů tří firem, které se zabývají 

tvorbou informačních systémů pro hotely a hotelová zařízení. První variantu přináší 

systém Agnis35, který je na trhu již 18 let. Další varianta je světově proslulý hotelový 

systém Micros-Fidelio36 a třetí řešení je Mefisto Hotel37. 

Jednotlivé systémy v této části představím a uvedu jejich vlastnosti a přednosti. 

Další část pak bude zaměřena na vzájemné porovnání sledovaných hotelových systémů 

v rámci našich požadavků. 

                                                 
35 Agnis [online]. c2007 , 06-05-2009 [cit. 2009-05-06]. Dostupný z WWW: <http://www.agnis.cz/>. 
36 Micros-Fidelio Czech [online]. [2009] , 06-05-2009 [cit. 2009-05-06]. Dostupný z WWW: 

<http://www.micros.cz/>. 
37 MEFISTO Software [online]. c2007 , 06-05-2009 [cit. 2009-05-06]. Dostupný z WWW: 

<http://www.mefisto.cz/>. 
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� Hotelový a restaurační systém Agnis 

Hotelový a restaurační systém Agnis vyvíjí společnost se stejným jménem. Je již 18 let 

na trhu v oblasti těchto systémů a v současné době poskytuje služby pro více než 500 

aktivních klientů. 

Tento systém nabízí kompletní softwarové řešení pro hotelový a restaurační 

provoz. Jedná se o modulární systém, který je tvořen moduly restaurace, mobilní číšník, 

sklady potravin, kuchyně, recepce včetně směnárny, telefonní ústředny, on-line 

rezervací, časování služeb a malé provozní účetnictví. Jednotlivé moduly jsou navrženy 

tak, že jsou schopny pracovat jak nezávisle na sebe, tak i v rámci celé podnikové 

počítačové struktury. 

Mezi základní moduly patří modul restaurace, který obsahuje dva moduly 

registrační pokladny. První modul je určen pro číšníky a jde o samotnou pokladnu a 

druhý je manažerský a slouží k řízení restauračního provozu. Na modul restaurace úzce 

navazuje sklad potravin, který slouží ke sledování evidence zásob na skladě a přilehlých 

úsecích. Toto řešení dotváří modul kuchyně, který skrývá všechny potřebné nástroje 

k řízení výroby v hotelu. 

Pro nás hlavním modulem je recepce, která zahrnuje grafické rozhraní potřebné 

k efektivnímu přehledu o stahu hotelu a jeho obsazenosti. Pomocí tohoto modulu máme 

přehled nad ubytováním, rezervacemi a samotnými pokoji. Pomocí základní obrazovky 

se můžeme dostat do různých formulářů poskytujících podrobné informace, lze 

provádět různé změny dále pak vyúčtování či vyhodnocení situace. Na tento modul úzce 

navazují online rezervace, které jej v patřičné míře rozšiřují a klienti si mohou 

rezervovat hotelové pokoje prostřednictvím online rozhraní. 

Celkově se jedná o řešení pro malé až střední hotely. Tomu odpovídají i ceny za 

jednotlivé služby a licenci tohoto produktu. Jeho základní verze je však vhodná 

z hlediska využitelnosti a možnosti nasazení pro náš hotel. 

� Hotelové systémy Micros-Fidelio 

Společnost Micros-Fidelio je předním dodavatelem hotelových a restauračních 

informačních systémů. Její působení na českém trhu je již více než 15 let. 
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„MICROS-Fidelio Suite 8 je hotelový systém, který vsadil na změnu 

dosavadního konceptu správy hotelu. Až dosud byly jednotlivé funkce oddělené, což 

bránilo kompletnímu přehledu o datech a informacích. Suite 8 spojuje do jednoho 

systému recepci s řízením vztahů se zákazníky, skladovým hospodářstvím a správou 

konferenčních místností. V praxi to znamená, že veškerá data ze všech částí programu 

jsou zaznamenána do centrální databáze. Díky tomu, mají zaměstnanci dle svého 

oprávnění okamžitý přístup ke všem zadaným informacím. Hotelový systém MICROS-

Fidelio Suite 8 může být instalován jako jeden integrovaný systém, avšak je možné 

začít s jedním modulem například s recepčním systémem a další moduly přidávat až v 

pozdější fázi. Hotelový systém MICROS-Fidelio Suite 8 je vhodný jak pro malé a 

střední hotely, tak i pro velké hotelové provozy.“38 

Jádro tohoto hotelového systému je postaveno na velmi výkonné a stabilní 

databázi Oracle. Neoddiskutovatelnou výhodou tohoto řešení je vysoká bezpečnost, 

kterou databáze Oracle disponuje. Informační obrazovky hotelového systému mají 

základ v prostředí HTML, které umožňuje jednoduché přizpůsobení podle potřeb 

konkrétního hotelu a jeho zaměstnanců. 

MICROS-Fidelio Suite 8 je modulární systém a lze jej propojit s dalšími 

moduly, které standardně rozšiřují základ tohoto systému. Mezi tyto moduly patří 

například přímé propojení s celosvětovým rezervačním portálem myfidelio.net, který je 

propojen s celosvětovými distribučními systémy. Dále pak je zde možnost přímé 

prezentace na intranetech různých společností a oslovení cestovních agentur. 

Tento základní IS můžeme propojit ještě s modulem pokladních systémů a 

modulem Material Control. Propojení s těmito moduly vytvoří masivní systém, který lze 

bez problémů nasadit i na velikost středních hotelů, kterému nyní vybíráme vhodný 

informační systém. 

  

                                                 
38 MICROS-Fidelio Suite 8 [online]. [2009] , 06-05-2009 [cit. 2009-05-06]. Dostupný z WWW: 

<http://www.micros.cz/hotelove-systemy/micros-fidelio-suite-8.html>. 
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� Hotelový systém Mefisto Hotel 

Společnost Mefisto Software patří mezi nejvýznamnější dodavatele hotelového a 

restauračního software v České republice. Nabízí komplexní technologické řešení a 

širokou škálu rozšiřujících služeb. V případě zájmu dodává i hardwarové řešení. 

Pro střední a menší hotely je nejvhodnější řešení Mefisto HOTEL+. Jádro tohoto 

produktu je tvořeno třemi hlavními moduly. Jednotlivé moduly zahrnují recepci, 

pokladny a skladové hospodářství. Jeho nasazení lze tedy využít u zařízení poskytující 

komplexní služby.  

Mezi rozšiřující moduly tohoto řešení patří modul Banketing, který slouží pro 

podporu a správu akcí konaných v rámci hotelových prostor. Dále pak modul osobních 

kont, který zajišťuje tvorbu informací o stálých zákaznících a možnosti nastavení 

individuálních cenových nabídek. Zbylé moduly se jmenují fit a webbook. První modul 

se stará o provoz wellness zařízení a druhý je na rezervace pokojů prostřednictvím 

webové aplikace. 

Tento systém má nesmírnou výhodu v tom, že jeho ovládání je dosti intuitivní a 

uživatel nemá problém během chvíle pochopit základní principy a postupy při orientaci. 

Jeho nasazení znamená nutnost navrhnout propojení se stávajícím ekonomickým 

systémem. 

5.2.2.2 Hodnocení jednotlivých řešení 

V předchozí části jsem představil tři varianty od různých firem a pro jejich celkové 

hodnocení jsem vytvořil tabulku požadavků. Požadavky jsou stanovené na základě toho, 

co čeká managament a majitel hotelu od nového systému. 

Jednotlivé základní požadavky jsem vyjmenoval níže v tabulce. Pokud systém 

podporuje bez složitých nadstaveb toto řešení, tak je v tabulce pod produktem napsáno 

ano, pokud nemá základní podporu, nalezneme zde označení ne. Celkové vyhodnocení 

pak procentuálně uvádí, na kolik procent systém vyhovuje našim požadavkům. 
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Tabulka 29 – Hodnocení jednotlivých IS 

Požadavky/Řešení Agnis Micros-Fidelio Mefisto Hotel 

Recepce Ano Ano Ano 

On-line rezervace Ano Ano Ano 

Směnárna Ano Ano Ne 

Restaurace Ano Ano Ano 

Kuchyně Ano Ano Ano 

Sklad Ano Ano Ano 

Řízení událostí Ano Ano Ne 

Plánování konferencí Ne Ano Ano 

Podpora stálých zákazníků Ne Ano Ano 

Správa pokojů Ano Ano Ano 

Správa služeb hotelu Ne Ano Ano 

Propojení s ekonomickým softwarem Ano Ano Ano 

Celkově hodnocení: 75% 100% 83% 

Zdroje dat:  http://www.agnis.cz 

 http://www.mefisto.cz 

 http://www.micros.cz 

Výsledky jasně ukazují nejvhodnější variantu z hlediska požadavků na systém. 

Řešení Micros-Fidelio obsahuje všechny nutné moduly, které jsou od společnosti 

požadovány, proto dostalo v hodnocení plný počet. Druhý skončil systém Mefisto Hotel 

s 83%, kterému v základu chyběly dva požadavky. Řešení těchto nedostatků by šlo 

vyřešit speciálním požadavkem na míru či dokoupením vyšší verze, která to poskytuje 

v základu, ale tam jsou řádově vyšší výdaje. Poslední je řešení Agnis, které neplní tři 

požadavky, a proto má nejhorší hodnocení. I zde je však možné využít specializované 

řešení jako v předchozím případě. 

Celkový vítěz z hlediska vhodnosti je řešení Micros-Fidelio, které je navrženo 

jako masivní řešení pro hotely všech velikostí a záleží jen na počtu modulů, které si 

klient koupí. Pro naši firmu se jeví toto řešení z hlediska požadavků nejvhodnější. 
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5.2.2.3 Cenová nabídka jednotlivých řešení 

Cenová nabídka pro jednotlivé varianty nese náklady na pořízení základní licence, 

náklady na přídavné moduly, náklady na licence jednotlivých počítačových stanic, 

samotnou implementaci IS, technickou podporu a zaškolení práce s tímto softwarem. 

Vše je zpracováno v podrobných tabulkách, které jsou uvedeny u každé 

z uvedených společností. Cena jednotlivých řešení závisí na velikosti hotelu, náš hotel 

má 111 pokojů a celkem 90 míst v restauracích a 30 v kavárně. Od toho se vyvíjí 

počáteční cena za základní licenci a přídavné moduly. 

� Hotelový a restaurační systém Agnis 

Tento hotelový systém má malou cenu za základní licenci ve výši 175 000 Kč (viz. 

tabulka 30). Licence na jednotlivé PC stanice vyjde 8 000 Kč. Samotná implementace je 

ve výši 45 000 Kč. Celkově pak řešení i s přídavnými moduly vyjde na 450 910 Kč 

s DPH, roční výdaje jsou stanoveny ve výši 18 % z pořizovací ceny, což je uvedeno na 

stránkách této společnosti. 

V technické podpoře je zahrnuta cena na update produktu, roční záruka a 

konzultační hodiny v rozsahu 5h měsíčně. Dále pak jsou nabízeny různé slevové akce 

na další produkty. 

Tabulka 30 – Cena IS Agnis 

  Cena/ks Počet Cena celkem 

Základní licence 175 000 Kč 1 175 000 Kč 

Přídavné moduly - - - 

On-line rezervace 30 000 Kč 1 30 000 Kč 

Směnárna 14 000 Kč 1 14 000 Kč 

Časování služeb 25 000 Kč 1 25 000 Kč 

Licence na stanici 8 000 Kč 18 144 000 Kč 

Implementace 45 000 Kč 1 45 000 Kč 

Školení [30h] 2 985 Kč 6 17 910 Kč 

Cena celkem: 450 910 Kč 

Technická podpora [18% z pořizovací ceny produktu ročně]: 73 610 Kč 

Zdroj dat: http://www.agnis.cz 
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� Hotelové systémy Micros-Fidelio 

Hotelový systém Micros-Fidelio stojí v základní licenci 250 000 Kč a dále pak na 

jednotlivou stanici vyjde licence 8 600 Kč. Cena celkem za všechny služby vyjde 

631 800 Kč s DPH. Roční náklady na technickou podporu činí 15 % z celkové ceny, 

což je 102 816 Kč. 

Cena řešení je vysoká, protože se jedná o velmi rozšířený systém hlavně 

v zahraničních hotelech. Výhoda je však obrovská v technickém zázemí a komplexnosti 

řešení, které je zde nabízeno. 

Tabulka 31 – Cena IS Micros-Fidelio 

  Cena/ks Počet Cena celkem 

Základní licence 250 000 Kč 1 250 000 Kč 

Přídavné moduly - - - 

MyFidelio.Net 68 000 Kč 1 68 000 Kč 

Micros 3700 RES 35 000 Kč 1 35 000 Kč 

Material Control 50 000 Kč 1 50 000 Kč 

Licence na stanici 8 600 Kč 18 154 800 Kč 

Implementace 47 000 Kč 1 47 000 Kč 

Školení [30h] 4 500 Kč 6 27 000 Kč 

Cena celkem: 631 800 Kč 

Technická podpora [15% z pořizovací ceny produktu ročně]: 102 816 Kč 

Zdroj dat: http://www.micros.cz 

� Hotelový systém Mefisto Hotel 

Z výše dvou uvedených cen se hotelový systém nachází uprostřed. Cena jeho základní 

licence je 220 000 Kč, ale licence na stanici je relativně nízká s cenou 5 650 Kč. 

Kompletní řešení vyjde 466 700 Kč s DPH a roční výdaje na technickou podporu tvoří 

17% z původní ceny, což je 75 820 Kč. 

Jedná se o střední řešení a asi nejlepší řešení z pohledu cena/výkon. Moje 

doporučení by znělo dát přednost tomuto řešení před řešením od společnosti Agnis, 

protože zde je větší spokojenost se splněnými požadavky na systém s téměř 

srovnatelnou pořizovací cenou. 
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Tabulka 32 – Cena IS Mefisto Hotel 

  Cena/ks Počet Cena celkem 

Základní licence 220 000 Kč 1 220 000 Kč 

Přídavné moduly - - - 

Modul Banketing 12 000 Kč 1 12 000 Kč 

Modul Osokonto 15 000 Kč 1 15 000 Kč 

Modul WebBook 45 300 Kč 1 45 300 Kč 

Licence na stanici 5 650 Kč 18 101 700 Kč 

Implementace 52 000 Kč 1 52 000 Kč 

Školení [30h] 3 450 Kč 6 20 700 Kč 

Cena celkem: 466 700 Kč 

Technická podpora [17% z pořizovací ceny produktu ročně]: 75 820 Kč 

Zdroj dat: http://www.mefisto.cz 
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5.3 Návrh řešení specifických požadavků 

Tato část je zaměřena na nadstandardní požadavky, které jsou kladeny na nový systém. 

Hlavní problém je v zavedení efektivní komunikace mezi zaměstnanci ve společnosti. 

Řešení se budu snažit vystavět na vybraných informačních systémech, ale pokud bude i 

jiné možné řešení, tak k němu přihlédnu. 

5.3.1 Zvýšení podpory managamentu 

Zvýšení podpory managamentu v plánovacích činnostech závisí na kvalitní informační 

podpoře řídících pracovníků o stavu podniku. K těmto činnostem se využívá řešení 

Business intelligence (dále jen BI), což je složení aplikací IS, které jsou zaměřeny na 

plánovací činnosti a analytické plánování. Základ této aplikace je postaven na 

specifických technologiích OLAP39. BI jsou nástroje, které pomáhají k provádění úkonů 

vedoucích k získání informací z podnikových dat. Získané informace pak slouží 

manažerům společnosti zkvalitnit operativní a strategické rozhodování. 

� Návrh variant řešení 

Návrh řešení pro naši společnost nabízejí dvě společnosti. První řešení je od firmy 

Microsoft, která nabízí řadu produktů a řešení pro BI. Druhá nabízená varianta je od 

společnosti Micros-Fidelio, která nabízí BI přímo jako přídavný modul v rámci řešení 

hotelového informačního systému. Ostatní společnosti, od kterých jsem vybíral 

informační systémy, nemají přímo své řešení pro BI. 

Jednotlivé varianty jsem testoval na požadavky, které jsou kladeny od naší 

společnosti. Důležitým kritériem bylo přímé propojení s navrženým IS. Celkové 

hodnocení pak vychází ze splnění či nesplnění jednotlivých kritérií. Nejvyšší hodnota je 

100%, kdy hodnocené řešení splňuje všechny zadané podmínky. 

                                                 
39 DUBOIS, P. MySQL Cookbook. [s.l.] : O'Reilly, 2002. 1022 s. ISBN 0-596-00145-2. 
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Tabulka 33 – Hodnocení BI software 

Požadavky/Řešení 
MS SharePoint 

Server 2007 
Micros-Fidelio BI 

Provoz na vlastním serveru Ano Ano 

Dostatečné zabezpečení Ano Ano 

Propojení s navrhovaným IS Ne Ano
* 

Jednoduché uživatelské rozhraní Ano Ano 

Celkové hodnocení: 75% 100% 

Zdroje dat:  http://www.micros.cz 

 http://www.microsoft.com/cs/cz/ 

Pozn.: * Je propojen pouze s řešením od společnosti Micros-Fidelio 

Z tabulky výše vyplývá, že řešení, které vyhovuje všem našim zadaným 

kritériím, je Micros-Fidelio BI. I druhé řešení od společnosti Microsoft dosáhlo 

vysokého ohodnocení a splňuje všechny hlavní požadavky, jen není standardně 

propojen s navrhovanými IS a to jej odsouvá na druhé místo. Dané řešení však také lze 

implementovat do navrhovaných systémů. 

� Náklady na jednotlivé varianty 

Náklady na jednotlivé varianty jsem vyčíslil v tabulce níže. Kromě základní licence by 

měla být BI provozována pouze na manažerských počítačových sestavách, a proto jsem 

zvolil nákup pouze čtyř licencí. Implementace je i řešení od společnosti Microsoft 

daleko vyšší, protože se musí nasadit na stávající řešení a propojit ho s ním. Řešení od 

firmy Micros-Fidelio lze nasadit jako modul a jeho propojení s vlastním IS je již plně 

vyřešeno. 
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Tabulka 34 – Vyčíslení nákladů na BI software 

Produkt 
MS SharePoint 

Server 2007 
Micros-Fidelio BI 

Základní licence 40 000 Kč 65 000 Kč 

Licence na stanici [4 licence] 24 000 Kč 18 000 Kč 

Implementace 65 000 Kč 5 000 Kč 

Školení [5h] 4 500 Kč 5 400 Kč 

Cena celkem: 133 500 Kč 93 400 Kč 

Technická podpora[15% s nákupní ceny]: 19 350 Kč 13 200 Kč 

Zdroje dat:  http://www.micros.cz 

 http://www.microsoft.com/cs/cz/ 

Celkové náklady na jednotlivé řešení činí u společnosti Microsoft 133 500 Kč na 

pořízení a roční výdaje jsou na technickou podporu stanoveny ve výši 19 350 Kč. 

Pořizovací náklady druhé varianty jsou 93 400 Kč a roční náklady na technickou 

podporu jsou stanoveny na 13 200 Kč. 

� Výsledné navrhované řešení 

Navrhované řešení je vlastně v podstatě dvojí. Z hlediska ceny a kompatibility je 

nejlepší řešení Micros-Fidelio BI, ale je vhodné pouze v případě nasazení se systémem 

od této společnosti. V případě jiného IS je vhodná druhá varianta, která lze nasadit do 

podnikové sítě a plně vyhovuje všem požadavkům na zvýšení manažerské podpory. 

V ekonomických zhodnoceních pak uvádím celkové ceny v obou zmíněných 

variantách. Můj návrh se přiklání více k první navrhované variantě, která přináší méně 

komplikací v provozu a při samotné implementaci s IS. 

5.3.2 Zavedení efektivnější komunikace mezi zaměstnanci 

Další specifický požadavek, který je kladen, na nový systém je zavedení efektivnější 

komunikace mezi zaměstnanci v rámci podnikové sítě. V již navržených IS existují 

moduly na komunikaci v rámci sítě, ale nejsou příliš efektní a použitelné mimo 

podnikovou síť. V případě, že je zaměstnanec připojen mimo, tak nemá moc možností 

komunikovat dovnitř sítě. 
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Navrhované řešení je tvorba výměnného serveru, který by nebyl omezen na 

interní síť, ale byl by schopen komunikovat i s venkovním světem a rozdílným 

zařízením. V rámci návrhu je požadavek na přenos emailů, dat, kontaktů a přímé 

propojení s kalendářem. 

� Návrh variant řešení 

V návrzích tohoto řešení zvažuji dvě varianty. První je od společnosti Microsoft a jeho 

Exchange Server 2007, který slouží na komunikaci a přenos dat v rámci firmy. Naproti 

tomuto řešení stojí řešení Zimbra40, které poskytuje taktéž řešení pro firmy na podobné 

úrovni jako v prvním případě. 

V tabulce hodnotím požadavky na náš systém. Jako jeden z požadavků je 

propojitelnost s mobilními zařízeními. Efektivní práce je dneska založena na včasném 

získávání relevantních informací. Tato podmínka znamená, že nezáleží, kde zrovna 

jsme, ale jaké máme informace, a proto je vhodné dostávat informace ze systému přímo 

do mobilního zařízení. Další položku tvoří základní nezbytné vybavení, do kterého 

spadají základní funkce systému jako je vlastní e-mail, sdílení kontaktů a kalendář. 

Tabulka 35 – Hodnocení software pro výměnu dat 

Požadavky/řešení 
MS Exchange 
Server 2007 

Zimbra 

Provoz na vlastním serveru Ano Ne 

Dostatečné zabezpečení Ano Ano 

Jednoduché uživatelské rozhraní Ano Ano 

Propojitelnost s mobilními zařízeními* Ano Ano 

Základní nezbytné vybavení**  Ano Ano 

Přístup přes web Ano Ano 

Celkové hodnocení: 100% 83% 

Zdroje dat: http://www.microsoft.com/cs/cz/ 

 http://www.01.com 

Pozn.: * Jako je iPhone nebo BlackBerry 

  **  Mezi základní požadované funkce jsou brány přístup na 

kontakty, kalendář a email. 

                                                 
40 Zimbra [online]. [2009] , 06-05-2009 [cit. 2009-05-06]. Dostupný z WWW: <http://www.01.com>. 
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Celkové hodnocení obou variant vyšlo na podobné úrovni. Díky tomu, že řešení 

od firmy Zimbra je provozováno na jejich serverech, tak má nižší známku o jedno 

kritérium. Varianta od firmy Microsoft plně splňuje všechny požadavky, které od 

daného systému požadujeme. Z pohledu požadavků se přikládám na řešení firmy 

Microsoft. 

Vzhledem k tomu, že minimálně u řídících zaměstnanců vyžadujeme přímé 

napojení na systém, tak se společnost rozhodla k nákupu a vybavení hlavních 

zaměstnanců mobilními komunikátory. Protože Hcentrum.cz, a.s. má dlouhodobou 

smlouvu se společností T-Mobile na poskytování telefonních služeb, tak výběr 

mobilních zařízení byl jasnou volbou u této společnosti. 

Tabulka 36 – Hodnocení chytrých mobilních telefonů 

Zařízení 
T-Mobile 

iPhone 3G 8GB BlackBerry Bold 9000 

Jednoduchost ovládání Ano Ne 

WiFi Ano Ano 

Možnost tvorby aplikací Ano Ano 

Rozšiřitelnost funkcí Ano Ano 

Propojení s daným systémem Ano Ano 

Celkové hodnocení: 100% 80% 

Zdroj dat: http://t-mobile.cz/Web/Business/Default.aspx 

V tabulce jsou uvedeny dvě varianty mobilních telefonů. První je iPhone 3G, 

který je celosvětově znám a plně podporuje a je podporován oběma řešeními na interní 

komunikační podnikovou síť. Druhá varianta je BlackBerry Bold 9000, který je taktéž 

plně podporován v rámci předchozích návrhů. V hodnocení lépe vyšel mobilní telefon 

iPhone, protože jeho ovládání je vytvořeno intuitivně a uživatel si lehce zvykne na tento 

styl. Pro oba mobilní telefony je možné vyvíjet nebo kupovat mobilní aplikace, které 

můžou sloužit dále k řízení firmy. Případný vývoj aplikací lze na základě vývojových 

prostředí41, která oba telefony nabízí. 

  

                                                 
41 HARTL, M, PROCHAZKA, A. RailsSpace : Building a Social Networking Website with Ruby on 

Rails. Boston : Pearson Education, Inc., 2007. 537 s. ISBN 978-0-321-48079-8. 
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� Náklady na jednotlivé varianty 

Náklady na programové a mobilní řešení v této části hodnotím každé zvlášť. Software 

bude používán na několika zařízeních a celkový počet byl stanoven na 18 licencí. 

Tabulka 37 – Náklady na software pro výměnu dat 

Produkt 
MS Exchange 
Server 2007 

Zimbra 

Základní licence 14 000 Kč 12 500 Kč 

Licence na zařízení [18 licencí] 24 000 Kč 20 000 Kč 

Implementace 5 000 Kč - 

Školení [5h] 3 500 Kč 3 000 Kč 

Cena celkem: 46 500 Kč 35 500 Kč 

Technická podpora[roční náklady]: 24 000 Kč 32 500 Kč 

Zdroje dat: http://www.microsoft.com/cs/cz/ 

 http://www.01.com 

Výsledné náklady u varianty od firmy Microsoft jsou 46 500 Kč s tím, že výše 

roční technické podpory závisí na počtu licencí na zařízení. Zde jsou náklady vyčísleny 

na 24 000 Kč ročně. U řešení Zimbra jsou pořizovací náklady 35 500 Kč, ale roční 

technická podpora je počítána z celé pořizovací ceny a je stanovena na 32 500 Kč ročně. 

U mobilních zařízení nám byla nabídnuta sleva, protože společnost je již 

dlouhodobým zákazníkem. Sleva byla vyčíslena ve výši 65% u jednotlivých mobilních 

telefonů. Počet nakupovaných kusů byl stanoven na 6 a tyto telefony jsou určeny pro 

nejvyšší manažery firmy. 

Tabulka 38 – Náklady na pořízení mobilních telefonů 

Zařízení 
T-Mobile 

iPhone 3G 8GB BlackBerry Bold 9000 

Cena za kus 15 999 Kč 13 399 Kč 

Počet kusu 6 6 

Sleva [65%] 5 600 Kč 4 690 Kč 

Cena objednávky: 33 598 Kč 28 138 Kč 

Zdroj dat: http://t-mobile.cz/Web/Business/Default.aspx 
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Celkové náklady jsou stanoveny u iPhonů 3G na 33 598 Kč a u telefonů 

BlackBerry na 28 138 Kč. Z hlediska cenové výhodnosti je na tom lépe BlackBerry. 

� Výsledné řešení 

Můj návrh pro zakoupení softwaru a mobilních zařízení se přiklání k využití varianty 

MS Exchange Server 2007 a iPhone 3G. Variantu od společnosti Microsoft jsem zvolil, 

protože hostování této služby je možné u nás na našich vlastních serverech a z hlediska 

ročních výdajů vychází daleko levněji než konkurenční řešení. 

U mobilních zařízení zvítězil iPhone hlavně díky jeho jednoduchému a 

přehlednému ovládání. Jeho výhodou je však i plná podpora MS Exchange přímo 

v operačním systému telefonu. Další výhoda je, že v případě odcizení iPhonu lze na 

dálku pomocí MS Exchange Server 2007 telefon vypnout a tím zabránit jeho 

případnému zneužití. 

Tabulka 39 – Celkové náklady na zavedení interní komunikace 

Název Cena 

MS Exchange Server 2007 46 500 Kč 

T-Mobile iPhone 3G 8GB  33 598 Kč 

Cena celkem: 80 098 Kč 

Technická podpora[roční náklady]: 24 000 Kč 
 

Celková cena vyjde na 80 098 Kč s ročními náklady 24 000 Kč. V ceně není 

započítána hardwarová sestava, na které systém poběží, protože firma má volné 

kapacity a může bez problémů software okamžitě nasadit. 
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6 Ekonomické zhodnocení, přínos návrhů řešení 

V rámci ekonomických zhodnocení provádím výpočet koncové ceny na jednotlivá 

řešení. První část je zaměřena na druhy nákladů, které v rámci nákupu navrženého 

systému vzniknou. Následně pak finančně vyčíslím řešení pomocí cenové matice. 

6.1 Druhy nákladů 

Přestože výše uvedené návrhy by přinesly zlepšení pro společnost Hcentum.cz, a.s., tak 

je důležité vyčíslit kompletní náklady na navržené řešení. Dále je třeba zvážit přínosy, 

které řešení má pro společnost a jaké jsou měsíční náklady na jeho provoz. Náklady na 

pořízení by souhrnně neměly přesáhnout částku 2 000 000 Kč, kterou managament 

vyhradil. 

K uskutečnění navrženého řešení je třeba investovat finanční prostředky hned do 

několika oblastí. Náklady jsou rozděleny do dvou skupin. První skupina jsou 

jednorázové náklady na nákup řešení. Oproti tomu stojí paušální poplatky, které firma 

musí vyhradit na technickou podporu či obnovu hardwaru. 

Mezi jednorázové náklady patří nákup základní serverové licence softwaru, 

nákup licencí softwaru pro jednotlivé klientské počítače, implementaci softwaru, 

zaškolení uživatelů při práci se softwarem a nákup hardwarového řešení. 

Paušálně jsou pak řešeny poplatky za technickou podporu softwaru a za údržbu a 

obnovu hardwarového zařízení. Poplatky jsou vyčísleny jednou ročně a následně se 

rozpočítávají na jednotlivé měsíce v roce. 

Při nákupu navrhovaného řešení je nutné koupit i hardwarové vybavení, které je 

nutné nainstalovat v celé firmě. Pro servery, které koupíme, musíme najít vhodné místo, 

kde budeme eliminovat možnost zcizení dat. Místo musí být klimatizováno a vybaveno 

záložním zdrojem energie v případě výpadku proudu. V hotelu se nalézají prostory, 

které se mohou pro tyto účely využít a jsou nám plně k dispozici. 
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6.2 Finanční vyčíslení jednotlivých variant 

Ceny jednotlivých řešení jsem shrnul do tří základních tabulek. V každé z tabulek 

hodnotím ceny variant komparací dvou složek. 

Tabulka 40 – Náklady na jednotlivé varianty IS a hardwaru 

Dell HP IBM 

Agnis 

1 285 199 Kč 1 425 720 Kč 1 484 764 Kč Cena řešení 

240 468 Kč 268 572 Kč 280 381 Kč Roční výdaje 

20 039 Kč 22 381 Kč 23 365 Kč Měsíční výdaje 

Micros-Fidelio 

1 466 089 Kč 1 606 610 Kč 1 665 654 Kč Cena řešení 

269 674 Kč 297 778 Kč 309 587 Kč Roční výdaje 

22 473 Kč 24 815 Kč 25 799 Kč Měsíční výdaje 

Mefisto Hotel 

1 300 989 Kč 1 441 510 Kč 1 500 554 Kč Cena řešení 

242 678 Kč 270 782 Kč 282 591 Kč Roční výdaje 

20 223 Kč 22 565 Kč 23 549 Kč Měsíční výdaje 
 

V tabulce jsou vyčísleny náklady na pořízení informačního systému a hardwaru 

do společnosti. Nejlevnější variantu jsem vyznačil červenou barvou pro lepší 

zorientování se. U každé varianty uvádím vždy cenu řešení, roční výdaje na tuto 

variantu a přepočet ročních výdajů na jednotlivé měsíce. Nejlevnější varianta vyšla při 

nákupu hardwaru od společnosti Dell a softwarového řešení od firmy Agnis. 

Tabulka 41 – Navýšené celkové náklady o řešení s BI 

Dell HP IBM 
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Agnis 

1 418 699 Kč 1 559 220 Kč 1 618 264 Kč Cena řešení 

259 818 Kč 287 922 Kč 299 731 Kč Roční výdaje 

21 651 Kč 23 994 Kč 24 978 Kč Měsíční výdaje 

Mefisto Hotel 

1 434 489 Kč 1 575 010 Kč 1 634 054 Kč Cena řešení 

262 028 Kč 290 132 Kč 301 941 Kč Roční výdaje 

21 836 Kč 24 178 Kč 25 162 Kč Měsíční výdaje 

M
ic

ro
s 

B
I 

Micros-Fidelio 

1 559 489 Kč 1 700 010 Kč 1 759 054 Kč Cena řešení 

282 874 Kč 310 978 Kč 322 787 Kč Roční výdaje 

23 573 Kč 25 915 Kč 26 899 Kč Měsíční výdaje 
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V této tabulce vidíme vyčíslení všech variant s nákupem BI softwaru. U varianty 

Agnis a Mefisto Hotel je zvoleno řešení od společnosti Microsoft. Informační systém od 

firmy Micros-Fidelio přímo podporuje modul, který firma sama vyvinula. Náklady jsou 

nejnižší stejně jako v předchozím případě u spojení variant Dell a Agnis. 

Tabulka 42 – Náklady na zavedení kompletního navrhovaného řešení 

MS Exchange Server 2007 & iPhone 3G 8GB 

Dell HP IBM 
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Agnis 

1 498 797 Kč 1 639 318 Kč 1 698 362 Kč Cena řešení 

283 818 Kč 311 922 Kč 323 731 Kč Roční výdaje 

23 651 Kč 25 994 Kč 26 978 Kč Měsíční výdaje 

Mefisto Hotel 

1 514 587 Kč 1 655 108 Kč 1 714 152 Kč Cena řešení 

286 028 Kč 314 132 Kč 325 941 Kč Roční výdaje 

23 836 Kč 26 178 Kč 27 162 Kč Měsíční výdaje 

M
ic

ro
s 

B
I 

Micros-Fidelio 

1 639 587 Kč 1 780 108 Kč 1 839 152 Kč Cena řešení 

306 874 Kč 334 978 Kč 346 787 Kč Roční výdaje 

25 573 Kč 27 915 Kč 28 899 Kč Měsíční výdaje 

 

Kompletní ceny jsem uvedl v poslední srovnávací tabulce. K cenám jsou 

připočítány i náklady na pořízení Microsoft Exchange Serveru 2007 a telefonu iPhone 

3G. Řešení nejlevnější varianty zůstalo nezměněno. Cena kompletního nejlevnějšího 

řešení vyjde na 1 498 797 Kč a nejdražší varianta stojí 1 839 152 Kč. Rozdíl mezi 

variantami je zhruba 340 000 Kč. 
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6.3 Doporučené řešení 

Na základě všech dříve analyzovaných variant zde doporučím nejvhodnější variantu pro 

nasazení v Hcentrum.cz, a.s.. Část doporučení rozdělím na čtyři oddíly. V první části 

provedu zhodnocení a výběr variant hardwaru, další část bude stejná, ale zaměření je na 

software. Poslední dvě části hodnotí ostatní navrhovaný software v rámci speciálních 

požadavků od zadavatele. 

V hardwarové části jsem navrhoval optimální strukturu hardwarové sítě pro náš 

hotel z hlediska budoucího informačního systému. V návrhu jsem vycházel z nabídek tří 

společností. Nejlevnější řešení přinesla společnost Dell, která i nejpřesněji nabídla 

požadované vybavení vzhledem k požadavkům. Naproti tomu nejkvalitnější a 

nejkomplexnější řešení bylo od firmy IBM. Avšak vzhledem k finančním nárokům jsem 

nakonec zvolil řešení od firmy Dell. Pořizovací cena je 834 289 Kč a roční výdaje na 

údržbu a obnovu systému vyjdou na 166 858 Kč ročně. Při takovýchto ročních výdajích 

se hardware ve společnosti obnoví do 5 let od pořízení. 

Softwarové řešení nabídly také tři firmy. Nejlevnější byla varianta Agnis, ale její 

nevýhoda tkví v nedostatečné komplexnosti řešení. Protože základní nabízené řešení je 

omezeno na balíčky, které však nepokrývají všechny požadavky našeho hotelu. Naproti 

tomu se nabízí komplexní, ale nejdražší řešení od společnosti Micros-Fidelio se 

stejnojmenným IS. Její řešení využívají hotely po celém světě a modulace, kterou nabízí 

je vhodná pro všechny typy hotelů. Na základě těchto argumentů jsem vybral variantu 

od firmy Micros-Fidelio. Cena pořízení je 631 800 Kč a roční technická podpora stojí 

102 816 Kč. 

Další část se týká speciálních požadavků na systém. Majitelé chtějí zvýšit 

podporu managamentu v řízení, a proto jsem navrhl jako řešení software Business 

Intelligence. V návrzích jsem porovnával dvě řešení. První nabízela firma Microsoft. 

Její software splňoval všechny požadavky a byl vhodný při nasazení v IS levnějších 

variant, které neměly vlastní moduly BI. Druhé řešení nabízela společnost Micros-

Fidelio jako modul ke svému základnímu IS. Protože jsem navrhl IS od této společnosti, 

tak doporučuji zvolit řešení Micros-Fidelio BI. Cena tohoto modulu je 93 400 Kč a 

roční výdaje na technickou podporu činí 13 200 Kč. 
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Poslední oddíl je zaměřen na výměnu informací v podniku a zvýšení efektivity 

komunikace mezi zaměstnanci. K vyřešení jsem měl dvě varianty. První byla od firmy 

Microsoft a její Exchange Server 2007. Pořizovací cena byla vyšší než u druhého 

porovnávaného produktu, ale jeho výhoda je v přímém nasazení na vlastní servery. 

Druhá varianta toto nenabízela, a proto jsem ji nakonec zavrhl. Jako podpora tohoto 

software je komunikační zařízení iPhone 3G. Zvolil jsem jej, protože přímo podporuje 

propojení s MS Exchange Serverem 2007. Cena na nákup MS Exchange Serveru 2007 

je 46 500 Kč a roční technická podpora vyjde na 24 000 Kč. Cena mobilního telefonu 

iPhone 3G při koupi 6 zařízení vyjde na 33 598 Kč. 

Tabulka 43 – Doporučené navrhované řešení 

Název Cena řešení 

Hardware 

Dell 834 289 Kč 

Roční výdaje na údržbu a obnovu: 166 858 Kč 

    

Software 

Micros-Fidelio 631 800 Kč 

Roční technická podpora: 102 816 Kč 

    

BI Software 

Micros-Fidelio BI 93 400 Kč 

Roční technická podpora: 13 200 Kč 

    

Other SW & HW 

MS Exchange Server 2007 46 500 Kč 

T-Mobile iPhone 3G 8GB 33 598 Kč 

Roční technická podpora: 24 000 Kč 

    

Celkem 

Náklady celkem: 1 639 587 Kč 

Roční náklady celkem: 306 874 Kč 

Měsíční náklady celkem: 25 573 Kč 
 

Celkové náklady na pořízení doporučeného návrhu jsou 1 639 587 Kč a roční 

náklady vycházejí na 306 874 Kč. Při přepočtu ročních výdajů na měsíční nám vyjde 
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měsíční náklad 25 573 Kč. V nákladech jsou zahrnuty všechny technické podpory a 

výdaje na údržbu a obnovu hardwaru. 

Celkový rozpočet byl stanoven na 2 000 000 Kč. Při výdajích 1 639 587 Kč tak 

společnost „ušetří“ cca 360 000 Kč, které může investovat do jiných částí hotelových 

prostor. Kromě toho výběr této varianty je mezi čtyřmi nejlevnějšími viz. graf 

v předcházející kapitole. 
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6.4 Přínosy návrhů 

Celkový přínos těchto návrhů tkví v tom, že může posloužit jako postup při řešení 

v rámci podniku, který se zabývá hotelnictvím a chce nasadit nový informační systém. 

Základní výstup je cílen na střední hotely v České republice a i návrhy řešení zohledňují 

tento fakt. 

Přínosy z pohledu finanční nebo konkurenční výhody jsou v první fázi nasazení 

takového řešení nevyčíslitelné a jeho skutečný přínos je měřitelný až po nějakém čase 

v reálném provozu. Přesné výsledky měření se těžko dosahují, protože ekonomické 

ukazatele jsou ovlivněny mnoha vnějšími faktory. 

Na reálné měření přínosů jsem nasadil dvě základní analýzy, abych porovnal 

stav před a po zavedení systému. Jedná se o analýzu SWOT a HOS 8, které jsem již 

využíval v analytické části. 

6.4.1 SWOT analýza navrhovaného IS 

� Silné stránky 

Silné stránky navrženého systému jsou v komplexnosti řešení. Nový IS je přesně 

navrhnut na strukturu hotelu a jeho interní procesy. Dále pak silnou stránkou je využití 

nástrojů BI, které pomáhají v řízení a rozhodování managamentu společnosti. Mezi 

silné stránky dále patří rezervační systém, který je propojen s velkými cestovními 

agenturami a dává obrovskou výhodu před konkurenčními hotely v okolí. 

� Slabé stránky 

Do slabých stránek bych stále zařadil lidské zdroje, hotel potřebuje kvalitní personál 

k obsluze svého nového IS. K slabým stránkám bych ještě zahnul stále nízkou úroveň 

internetové prezentace. 
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� Příležitosti 

Příležitosti jsou převážně v získávání nové klientely s pomocí nového IS. Při jeho 

ovládání v rámci hotelových aktivit dochází k úsporám času a financí na zaměstnance a 

tyto aktiva lze využít jinak. Dále se otevírá možnost při zkvalitnění internetové 

prezentace: hotel může zvýšit svoji konkurenceschopnost v rámci nadnárodní úrovně. 

� Hrozby 

Mezi hrozby stále zařazuji vlastní zaměstnance společnosti. Zaměstnanci se musejí 

důkladně naučit ovládat nový hotelový informační systém, který je zde nasazený a to 

obnáší několikahodinové školení pro všechny zainteresované zaměstnance. 

6.4.2 HOS 8 analýza navrhovaného IS 

Pro navrhovaný informační systém jsem provedl HOS 8 analýzu, která je rozšířenou 

verzí původní HOS analýzy. 

Tabulka 44 – HOS 8 analýza navrhovaného IS 

Oblast Úroveň 

Hardware 4 Vysoká 

Software 5 Velmi vysoká 

Orgware 4 vysoká 

Peopleware 3 Střední 

Dataware 4 vysoká 

Customers 4 vysoká 

Suppliers 4 vysoká 

Managament IS 5 Velmi vysoká 

� Souhrnný stav IS 

Metoda HOS 8 určuje, že souhrnný stav IS je roven stavu jeho nejnižší složky. 

Souhrnný stav střední úrovně současného IS je hodnocen známkou 3. 
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6.4.3 Zhodnocení přínosů 

Celkové hodnocení přínosů pro společnost je pozitivní. Došlo k nárůstu úrovně 

poskytovaných služeb, zvýšení automatizace jednotlivých procesů a rozhodování 

probíhá cíleně na základě příslušných dat. 

Přínos z hlediska SWOT analýzy je jednoznačný, protože firma posílila svoje 

interní zázemí a má nyní příležitosti k rozvoji do dalších oblastí jako je propagace 

v rámci Evropy apod. Slabé stránky a hrozby však ještě stále obsahují stejné problémy. 

Hlavní problém jsou lidské zdroje, které firma stále nemá a pokud ano, tak jsou na nízké 

úrovni. 

Analýza HOS 8 odhalila posílení ve všech kritických oblastech společnosti. 

Nyní je IS na vysoké úrovni a chybí snad jen posílit peopleware, který narušuje 

vyváženost IS. 

V rámci přínosů byly splněny hlavní cíle práce a nově nasazený systém zvýšil 

konkurenceschopnost celé firmy. Majitelé hotelu proto můžou být v základu spokojeni 

s celkovým návrhem řešení. 
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7 Závěr 

Na závěr práce bych rád učinil zhodnocení poznatků, ke kterým jsem došel v dílčích 

částech práce. V práci jsem se zabýval návrhem informačního systému pro společnost 

Hcentrum.cz, a.s., která se věnuje hotelovým službám. 

V části analýzy jsem došel k několika poznatkům. V prvé řadě je nutno říci, že 

společnost má nyní velmi chabý informační systém, který není zdaleka automatizovaný. 

Většina věcí je prováděna postupy, které jsou zdlouhavé a jdou zautomatizovat. Jako 

velkou nevýhodu jsem zařadil chybějící rezervační systém, který odsouvá celou 

společnost za svou konkurenci, a proto jsem v návrzích zohlednil i tento fakt. 

Před samotnými návrhy jsem analyzoval všechny části, které jsou dále řešeny a 

spadá do nich hlavně hardwarové a softwarové vybavení společnosti. Na veškeré změny 

byla vyhrazena maximální cílová částka 2 000 000 Kč, kterou jsem se snažil dodržet. 

Vlastní návrh řešení je rozdělen do několika oddílů. Nejprve se zaměřuji na 

návrh optimální hardwarové podpory pro daný nový informační systém ve společnosti. 

Na základě tohoto návrhu předkládám jednotlivé varianty nákupu od různých 

poskytovatelů. Dále pak provádím hodnocení vhodných informačních systémů pro 

hotelové požadavky a navrhuji nejvhodnější variantu k realizaci. V rámci softwarového 

vybavení ještě analyzuji speciální požadavky od managamentu společnosti. 

V závěru nalezneme finanční zhodnocení variant a doporučení nejvhodnější 

varianty pro společnost, jak z hlediska ceny, tak i budoucího rozvoje. Pro doporučený 

výběr varianty jsem pro společnost vytvořil virtuální HOS 8 analýzu a SWOT analýzu, 

aby mohly porovnat přínosy změn do firmy. 

Celkové návrhy a pojetí práce se snaží dosáhnout přínosu pro následný rozvoj 

firmy v daném regionu. Přínos, který společnost může zavedením změn získat je jak ve 

zvýšení konkurenceschopnosti, tak v celkovém postavení na trhu. 
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9 Přílohy 

Příloha A – Hardwarová struktura řešení 
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ERP - Enterprise Resource Planning 

GB - Gigabyte (230 = 1 073 741 824 bytes) 
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IS - Informační systém 

IT - Informační technologie 
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PR - Public relations 
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SaaS - Software as a service 

SATA - Serial ATA 

SCM - Supply Chain Management 

SCSI - Small Computer System Interface 

SOA - Service Oriented Architecture 

SQL - Structured Query Language 

TB - Terabyte (240 = 1 099 511 627 776 bytes) 

UML - Unified Modeling Language 
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