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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na nalezení nejlépe vyhovujícího informačního 

systému pro konkrétní výrobní podnik. V teoretické části bakalářské práce jsou 

vymezeny základní pojmy týkající se tématu a popsána metodologie výběru 

informačního systému. Dále pak jsou zkoumána jednotlivá nabízená řešení různých 

dodavatelů podle vybraných kritérií, z nichž je jeden nakonec vybrán. 

Abstract 

The bachelor thesis focuses on finding the best suiting solution of the information 

system for a concrete production company. In the theoretical part of the bachelor thesis 

there are the basic concepts pointed out and described the methodology of choosing the 

information system. The solutions of different suppliers are analyzed according to a 

specifically chosen criteria and one of the solutions is chosen at the end. 
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1. Úvod 
V dnešní době se podniky snaží maximalizovat svou efektivitu, kvalitu podnikových 

procesů a tím pádem mimo jiné také svůj zisk. Je více cest, jak takového stavu 

dosáhnout. Firmy si najímají profesionální poradce, auditorské specialisty, zavádějí 

nejnovější technologie a postupy. V honbě za takovou dokonalostí občas zapomínají, že 

zásadním prvkem perfektně fungující organizace jsou také systémy podpory 

podnikových procesů. Jsou to především informační systémy, které jsou schopné 

provádět efektivně administrativní, plánovací nebo řídící úkony.  

Mnoho firem tyto systémy využívá již mnoho let ke svému prospěchu a díky nim 

získaly obrovský náskok oproti těm, které takové systémy zavádějí až v posledních 

letech. Jednou z firem, které možná zaspaly dobu, je i Plojhar s.r.o. se sídlem v Českých 

Budějovicích. Tato středně velká firma se k zavádění systému důsledně rozhodla až 

v poslední době. Sama uskutečnila výběrové řízení, kdy vybírala z několika nabízených 

systémových řešení. Nakonec si vedení společnosti vybralo systém MAGIS CB od 

společnosti DATA-Software, spol. s r.o. Ve své bakalářské práci bych chtěl obnovit 

výběrové řízení a zjistit, zda bylo vybrané řešení opravdu nejlepší možné. A jestliže 

není, pak bude objektivním přístupem ve výběrovém řízení zjištěno, jaké jiné by 

vyhovovalo společnosti Plojhar s.r.o. po všech administrativních, technických, i 

funkčních stránkách a zároveň nabízelo další možnosti rozvoje, potřebný servis ze 

strany výrobce a distributora a v neposlední řadě, bylo finančně dostupné pro vybraný 

podnik. 

Při vypracovávání bakalářské práce jsem se setkal s nezájmem ze strany společností, 

zabývajících se vývojem a distribucí informačních systémů, o spolupráci se studentem. 

Nejspíše je to zaviněno tím, že v takové činnosti nevidí pracovníci těchto společností 

veliký přínos anebo mají tolik práce, že na takovéto podněty neodpovídají. Právě proto 

jsem při vypracovávání hodnocení jednotlivých řešení musel pracovat pouze s veřejně 

přístupnými materiály těchto společností. Převážně to byly jejich internetové prezentace 

a brožury. 

V praxi je tato analýza málo upotřebitelná pro různé společnosti, protože se zabývá 

výběrem informačního systému pro konkrétní subjekt, který je specifický svou 

velikostí, oborem činnosti i svými nároky. Mohla by být tedy přínosná pro firmu Plojhar 

s.r.o., která si podle ní může zkontrolovat, zda ve svém výběru informačního systému 
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postupovala stejně, zda neopomenula zahrnout některá důležitá kritéria a zda vybrala 

stejného dodavatele. Tato bakalářská práce také může sloužit jako jakýsi přehled trhu 

s informačními systémy, který není malý. Jsou zde přehledně a objektivně zhodnoceny 

některé české i světové společnosti, nabízející svůj software. A právě tato práce by je 

mohla zaujmout srovnáním s konkurencí a možností zkoumání svých výhod či nevýhod 

oproti konkurenci.  
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2. Cíle práce, metody a postupy 
V teoretické části bakalářské práce by se čtenář měl obeznámit se základními pojmy, 

které se týkají zkoumaného problému, tedy výběr informačního systému. Dozví se zde, 

jaká je historie aplikování informačních systémů a jaké jsou jejich základní principy. 

V další části bakalářské práce, tedy analytické části, bude představen podnik Plojhar 

s.r.o. z několika různých pohledů tak, aby si čtenář mohl vytvořit představu o fungování 

společnosti. Bude vytvořena analýza potřeb podniku a podle ní bude sestaven takzvaný 

poptávkový dokument, který stojí na počátku výběrového řízení. V tomto dokumentu 

budou shrnuty požadavky firmy na informační systém. Obsahuje především funkční 

specifikaci různých částí informačního systému. 

Po vypracování poptávkového dokumentu budou určena výběrová kritéria a jejich 

váha podle konkrétních požadavků firmy. Toto bude učiněno podle procentuálního 

systému. Každé kritérium bude mít určenou procentuální váhu tak, aby součet vah 

jednotlivých kritérií byl 100%. 

Bude následovat analýza jednotlivých dodavatelských řešení, jejímž cílem je 

posoudit, opět podle bodového hodnocení, do jaké míry splňují požadované nároky. 

Společnosti a jejich řešení byly vybírány náhodně s cílem, aby byly zastoupeny domácí 

i světové. Každé kritérium každého systému bude bodově ohodnoceno a ve finální části 

práce budou tato bodová ohodnocení dána do souvislosti s váhou daného kritéria. 

Součtem výsledků pro jednotlivá kritéria se získá hodnocení celého systému a ty se pak 

porovnají mezi sebou. 

Na konci bakalářské práce budeme schopni konstatovat, který systém je objektivně 

nejlepší volbou. 
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3. Teoretická východiska 

3.1 Základní pojmy 
Pro snadnější orientaci ve zkoumaném problému je důležité poznat základní pojmy. 

Pro informační systém jsou důležitá data. Data jsou podle definice „jakékoli vyjádření 

(reprezentace) skutečnosti, schopné přenosu, interpretace či zpracování. Účelem dat je 

přenášet a dále zpracovávat odraz skutečnosti. Jsou to jakékoli zaznamenané poznatky 

či fakta.“1

Data jako taková tvoří náplň informačního systému. Je nutné z nich ale vytvořit 

informaci. „Informací rozumíme data, kterým jejich uživatel přisuzuje určitý význam a 

které uspokojují konkrétní objektivní informační potřebu svého příjemce. … Na rozdíl 

od dat nemůžeme informaci skladovat. Na druhé straně informace jako zdroj poznání 

jsou zdrojem obnovitelným, nevyčerpatelným.“

 Mohou to tedy být číselná data, text, zvuk, obraz nebo nějaké jiné smyslové 

vjemy.  

2

Aby se z dat stala informace, je nutné dát data do souvislostí a k tomu slouží také 

informační systémy. Informační sytém v definici: „Informační systém je soubor lidí, 

technických prostředků, a metod (programů), zabezpečujících sběr, přenos, zpracování, 

uchování dat, za účelem prezentací informací pro potřeby uživatelů činných 

v systémech řízení.“

  

3

                                                           
1 KALOUSKOVÁ E., POLÁKOVÁ J. Data, informace, znalosti – rozdíly, podobnosti. [online] 2007 [cit. 
2010-04-15] Dostupné z: <

 Jako nejjednodušší informační systém si můžeme představit 

například seznam jmen a adres zaměstnanců společnosti. Samostatně jsou to data, která 

nemají v podstatě žádnou hodnotu. Pokud ale tento seznam přiřadí jméno k adrese, poté 

se již může jednat o informaci, kterou může uživatel využít ve svůj prospěch a například 

poslat na tu adresu dopis. „Data jako každý jiný produkt lidské činnosti vyžadují na 

svoje zpracování vynaložení určité práce, která má smysl jedině tehdy, jestliže se tím 

vytvoří nějaká užitná hodnota – užitek. A je to právě informační obsah, který je touto 

užitnou hodnotou dat. Informace tedy vznikají z dat až v okamžiku jejich užití, tj. u 

uživatele-příjemce, kdy mu přinášejí něco nového, tj. snižují neurčitost světa (entropii). 

Zůstává tak již na příjemci, jak s touto získanou informací naloží. Zda ji použije pro 

nějaké rozhodnutí ve svůj prospěch, nebo si ji nechá pro sebe, pro potěšení z toho, že 

http:\\www.knowledgemanagement.ic.cz/informaceznalosti.doc>. 
2 MOLNÁR, Z. Efektivnost informačních systémů. 2000. s. 15. 
3 MOLNÁR, Z. Efektivnost informačních systémů. 2000. s. 15. 

http://www.knowledgemanagement.ic.cz/informaceznalosti.doc�
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něco ví, co nevědí ti ostatní.“4 Jiný přístup k informačním systémům tvrdí, že: 

„Informační systém je obecně podpůrný systém pro systém řízení. Jestliže chceme 

projektovat systém řízení jako takový, musíme znát, jaké jsou cíle, a informační systém 

řešit tak, aby tyto cíle podporoval.“5

Dalším důležitým prvkem informačních systémů jsou informační technologie. 

V textech se čtenář často setká s termínem ICT (Information and Communication 

Technology). Může se jednat o již zmíněný seznam, kartotéku, nebo o komplexní 

počítačové řešení. Mezi informační technologie v dnešní informační společnosti, řadíme 

především hardware a software. Hardware, jako technické prostředky jsou „počítačové 

systémy různého druhu a velikosti, doplněné o potřebné periferní jednotky, které jsou 

v případě potřeby propojeny prostřednictvím počítačové sítě a napojeny na diskový 

subsystém pro práci s velkými objemy dat.“

 Tento přístup je odlišný od toho předchozího, 

protože přistupuje k informačním systémům spíše z funkčního, než popisného hlediska. 

6 Software naproti tomu jsou programové 

prostředky informačního systému, které jsou: „tvořené systémovými programy řídícími 

chod počítače, efektivní práci s daty a komunikaci počítačového programu s reálným 

světem a programy aplikačními řešícími určité třídy úloh určitých tříd uživatelů.“7

„Pro komplexní poznání informačního systému v podniku je důležité pochopení 

reálného postavení informačních a komunikačních technologií, které tvoří důležitý, ne 

však jediný, formální rámec podnikových IS, což bývá opomíjeno. Informační a 

komunikační technologie totiž mají na rozdíl od ostatních, zejména výrobních 

technologií v podniku, jednu základní odlišnost – nedá se přímo vyčlenit jedna 

specializovaná skupina pracovníků, pro kterou je tato technologie přímo určena. ICT se 

týkají celého podniku, všech jeho oblastí. Snad už jen ojediněle se ještě i dnes lze setkat 

s názorem, že nový IS je kupován, zaváděn a spravován v podniku IT oddělením, resp. 

že jeho provozování je záležitostí IT specialistů nebo těch, kteří jej poskytují například 

formou outsourcingu. 

  

Informační systémy se v podniku nevyskytují totiž jen v souvislosti s ICT, ale 

v širším rámci mohou být vnímány s ohledem na míru formalizace údajů, podíl na 

lidském faktoru i například s ohledem na druh „nosičů“ informací: 

                                                           
4 MOLNÁR, Z. Efektivnost informačních systémů. 2000. s. 15. 
5 TVRDÍKOVÁ, M. Zavádění a efektivnost informačních systémů ve firmách. 2000. s. 10. 
6 TVRDÍKOVÁ, M. Zavádění a efektivnost informačních systémů ve firmách. 2000. s. 10. 
7 TVRDÍKOVÁ, M. Zavádění a efektivnost informačních systémů ve firmách. 2000. s. 10. 



- 13 - 
 

• Informace zapsané a zpracovávané nejčastěji prostřednictvím relační 

databáze a směřující jednak směrem k eliminaci přímé účasti člověka cestou 

automatizace určitých činností a jednak sloužící k podpoře jeho rozhodování 

(standardní podniková softwarová řešení). 

• Informace uložené na dalších, mnohdy ještě „klasických nosičích“ – 

dokladech, formulářích, zprávách, předpisech, nověji pak podporované 

například aplikacemi ICT pro správu obsahu. Tyto informace jsou často 

uloženy v nestrukturovaném, například v textovém nebo grafickém tvaru a 

bývají obtížně dostupné. 

• Informace, které nejsou dosud zaznamenány v databázi, jiné elektronické 

podobě a ani nejsou na žádném formuláři. Může se jednat o zkušenosti 

v hlavách zaměstnanců, které jsou využívané operativně v okamžiku potřeby 

a jsou předmětem managementu znalostí. 

Od těchto tří hlavních druhů nosičů lze odvodit i tři roviny chápání informačního 

systému: 

• informační systém primárně podporovaný ICT, 

• informační systém formalizovaný, 

• obecně komplexní sociotechnický informační systém podniku.“8

 

 

3.2 Historie a přístup k informačním systémům 
V posledním půlstoletí prošla společnost velkými změnami, které jsou především 

způsobeny překotným vývojem informačních technologií. Vždyť teprve v roce 1981 byl 

uveden na trh jeden z milníků v ICT – osobní počítač (PC) firmou IBM. A až v roce 

1991 byl v České republice poprvé zpřístupněn internet. Od té doby se ICT stávají stále 

častější a běžnější součástí v každodenním životě podniků i jednotlivců. Ovlivňují 

mnohé jevy v celé společnosti. Informační systémy si od té doby vytvořily svůj vlastní 

„řád“ a potřebnou terminologii. Stejně tak si oblast informačních systémů začala 

uvědomovat své meze a možná rizika. „Důsledky rozvoje informačních systémů a jejich 

rostoucího uplatňování se za zmiňovanou dobu v podnicích projevily v rámci změn 

výrobních i nevýrobních technologií a začaly být nabízeny nové i inovované výrobky a 

                                                           
8BASL, J., BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 2008. s. 52. 
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služby. Změnily se postupy a přístupy lidí a podstatné je, že změnami byly ovlivněny 

všechny důležité podnikové procesy i celé podnikové modely. Těmito změnami se 

zabývá podniková informatika, která se tak zařadila vedle marketingu, účetnictví, 

personalistiky nebo logistiky k nejmladším podnikovým disciplínám.“9

„K popisu hlavních změn lze symbolicky použít písmena zkratky ERP, užívaná pro 

označení klíčové aplikace podnikových informačních systémů. Na počátku byla důležitá 

zejména podpora plánování (P – planning), která byla následně vystřídána důrazem na 

všechny podnikové zdroje (R – resources), tj. hlavně materiálu, kapacit a financí. 

Současnost do centra pozornosti přesouvá podnik (E – enterprise, a to v širším smyslu) 

a podnikání, zejména pak efektivitu, udržení a rozvoj konkurenceschopnosti podniku.“

 Jak jsme ale 

díky světové hospodářské krizi mohli pozorovat, je podniková informatika také jednou 

z oblastí, kterou vedení společností při nutnosti šetření zmenšuje mezi prvními. 

10

Pokud bychom mapovali vývoj nasazení ICT a IS v podnicích od poloviny minulého 

století, pak zjistíme, že v prvních fázích sloužily informační technologie pro vědecké a 

technické výpočty a na řízení podniku nebo jeho sekcí měly malý, nebo spíše žádný 

dopad. Pouze se díky nim zkrátila doba výpočtů.  

 

V další fázi, přibližně v 70. až 80. letech, začaly informační technologie pronikat do 

výrobních procesů. Díky nim se zaváděla automatizace návrhu výrobku a jeho výroby, 

nebo podpora plánování výroby. „Na přelomu osmdesátých a devadesátých let v 

podnicích dominovaly automatizované systémy řízení (ASŘ), které tvořily počítačovou 

podporu všech stupňů řízení, včetně řízení technologických procesů, které se vyvíjely 

poněkud odděleně. Dalším významným trendem konce osmdesátých let byla tzv. 

automatizace inženýrských prací (někdy označovaná zkratkou AIP), která zahrnovala 

softwarové aplikace na podporu návrhu výrobku.“11

„Jestliže pro období osmdesátých let bylo charakteristické nasazování počítačů na 

podporu přípravy výrobku a jeho realizaci, pak léta devadesátá přinesla orientaci na 

softwarové produkty v oblasti plánování a řízení výroby, respektive celého logistického 

 Toto mělo za důsledek hlavně 

zvýšení produktivity výroby. Dále toto představovalo obrovský posun v možnostech 

plné automatizace a robotizace výroby. 

                                                           
9 BASL, J., BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 2008. s. 11. 
10 BASL, J., BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 2008. s. 11. 
11 BASL, J., BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 2008. s. 56. 
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toku zakázky.“12

„Počátkem devadesátých let se funkcionalita v pravé části (CAx) modelu 

„osamostatnila“ do samostatných programových řešení. Naopak levá část (PPS), 

zahrnující zejména funkcionalitu MRP II (Manufacturing Resource Planning – výrobní 

plánování zdrojů), se spojila s finančními aplikacemi a vytvořila novou kategorii 

označovanou právě jako ERP (Enterprise Resource Planning). Tento pojem poprvé ve 

své definici uvedla v roce 1990 poradenská firma Gartner.“

 Německý profesor August-Wilhelm Scheer ve své knize CIM: 

computer integrated manufacturing graficky znázornil model počítačově integrované 

výroby (CIM), který rozdělil do jakýchsi dvou větví a dvou úrovní ve tvaru písmene Y. 

V jedné rovině je zastoupena plánovací část, která zastupuje například zakázkové řízení, 

kalkulace, materiálové hospodářství (ve větvi PPS – plánování produkce a řízení 

produkce), návrh výrobku, konstrukci, nebo výrobní postupy a NC programy (ve větvi 

CAx – Computer Aided – CAEngeneering, CAD, CAP). Ve druhé, spodní rovině je 

potom přítomna ta realizační část, kde najdeme řízení výroby, kontrolu, expedici (PPS) 

a NC řízení robotů a strojů, řízení dopravy, skladů, montáž, údržba nebo zajišťování 

kvality (CAx).  

13

Dále se tedy informační systémy vyvíjely a měnily, především svou funkčností. 

Zároveň se začala zvyšovat softwarová podpora úloh finančního řízení, zejména 

účetnictví. Od funkcí řízení výrobních zakázek v podniku a vnitropodnikové logistiky 

se pozornost přesouvá také na problematiku řízení dodávek produktů a služeb v rámci 

komplexního logistického řetězce, řízení vztahu se zákazníkem a celkové řízení výroby.  

 

„Po spojení finančních a logistických úloh do řešení ERP pokračuje rozšiřování 

těchto aplikací dále směrem k podpoře činností spojených s obchodem a obecně se 

zákazníkem i s okolím podniku. To je i důvodem, proč může být dnes ERP chápáno ve 

dvou rovinách: 

• V užším slova smyslu ERP zahrnuje integraci vnitropodnikových oblastí, 

jako je výroba (včetně dat o výrobku), logistika, finance a lidské zdroje. 

• V širším slova smyslu pak rozšířené (extended) ERP zahrnuje další aplikace, 

jako jsou manažerské nadstavby typu BI (Business Intelligence) a aplikace 

podporující vazby podniku na jeho okolí, například řízení dodavatelských 

                                                           
12 BASL, J., BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 2008. s. 57. 
13 BASL, J., BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 2008. s. 58. 
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řetězců v podobě SCM (Supply Chain Management), a řízení vztahu se 

zákazníky formou aplikací označovaných jako CRM (Customer Relationship 

Management). Nedílnou součástí integrovaných celopodnikových řešení 

typu ERP se dále stávají komponenty pro realizaci internetového obchodu – 

B2B (Business to Business), B2C (Business to Customer) a zásobování (e-

procurement).“14

 

 

3.3 Průběh výběru a zavádění informačního systému 
Pro podnik, který přemýšlí o tom, že by integroval nový informační systém, je 

důležité důkladné rozplánování celého procesu počínaje rozhodnutím pro změnu IS a 

vytvořením týmu až po konečné předání hotového informačního systému. Celý proces 

je proto rozčleněn do několika samostatných etap, které mají za úkol jednak zpřehlednit 

celý proces a jednak ulehčit hodnocení průběhu celého projektu zavádění informačního 

systému. 

 

3.3.1 Etapa I – analýza podniku a tvorba týmu 

Nejprve je tedy nutné analyzovat potřebu zavedení nového informačního systému. 

Při této etapě je potřeba identifikovat potřeby, představy a přání podniku. Z tohoto by 

mělo být pak patrno, zda je plán na zavedení nového informačního systému 

uskutečnitelný a na kolik by byl pro podnik přínosný a zda má tedy smysl ho vůbec 

vybírat, pokud by přínos nebyl dostatečný. Mohou být aplikovány techniky analýzy 

SWOT, při které jsou identifikovány silné a slabé stránky stávající situace a příležitosti 

či hrozby po zavedení informačního systému. Pozornost této analýzy by se měla upřít 

především na problematiku, která je řešitelná pomocí IS/IT. 

„V rámci této etapy analýzy v podniku by měly být zjištěny či ověřeny informace o: 

• záměrech vlastníků, 

• strategických cílech podniku, 

• programu výrobků a služeb a jejich potenciálu na trhu, 

• vztazích a formě komunikace se zákazníky, dodavateli a obchodními 

partnery, 
                                                           
14 BASL, J., BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 2008. s. 59. 
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• stavu informačních toků v podniku a používaných dokladech, 

• současném používání IS/IT – tzn. o použitém HW a SW, oblasti jejich 

nasazení, technických parametrech, jeho dodavatelích, rozsahu a kvalitě 

uložených dat, využívaných aplikačních programech a o záměrech je i nadále 

využívat, o smluvních podmínkách využívání apod., 

• stavu procesů v podniku (např. uspořádání jednotlivých podnikových útvarů 

a jejich úloze při plnění objednávky zákazníka apod.), 

• potenciálu personálu v podniku (vč. zkušeností pracovníků s informačními a 

komunikačními technologiemi, systémy ERP apod.), 

• finančních prioritách podniku podporujících zlepšení stávající situace.“15

Pro účely takovéto analýzy je vhodné najmout si externí poradenskou firmu, protože 

je zde nutný nadhled nezúčastněného pozorovatele tak, aby výsledná zpráva byla co 

nejvíce objektivní. Poradenské firmy nabízejí širokou škálu služeb od informačního 

auditu, sestavení strategického informačního plánu společnosti až po kompletní výběr 

vhodného informačního systému. 

 

Následujícím krokem po vytvoření analýzy, při které jsme zjistili, že stávající 

situace nevyhovuje a je nutné zavést nový informační systém, je vytvoření týmu, který 

se na tomto projektu bude podílet a zajistí jeho co nejhladší průběh. Vedení společnosti 

by mělo ustanovit vedoucího projektu – informačního manažera. Na osobu 

informačního manažera a jeho tým jsou poté delegovány různé odpovědnosti, 

povinnosti a úkony. Informační manažer by neměl být příliš zaměřen na technickou 

stránku řešení, ale měl by být schopen „zabezpečovat rozvoj po stránce organizační a 

finanční v souladu s globální strategií firmy a zpřístupňovat procesy v řízení firmy 

koncovým uživatelům informačního systému.“16

Informační manažer pak zodpovídá za praktickou realizaci zvolené informační 

strategie, za výchovu manažerů a ostatních zaměstnanců v užívání IS/IT, za tvorbu 

finančních rezerv na inovaci IS/IT, za ochranu informačního systému vůči narušení dat 

 Podle Mileny Tvrdíkové je nutné, aby 

tento krok byl účelný a účinný, aby byl informační manažer členem vrcholného vedení 

firmy či instituce a také by měl disponovat patřičným finančním fondem na údržbu a 

rozvoj informačního systému a informačních technologií.  

                                                           
15 BASL, J., BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 2008. s. 
196. 
16 TVRDÍKOVÁ, M. Zavádění a efektivnost informačních systémů ve firmách. 2000. s. 35. 
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a úniku informací a v neposlední řadě je odpovědný za výběr systémového integrátora 

nebo poskytovatele outsourcingových služeb. Informační manažer musí spolupracovat 

především s vrcholovým vedením společnosti, vedoucím útvaru informatiky, se 

správcem systému a systémovým integrátorem či poskytovatelem outsourcingu. Dále 

vykonává přípravu informační strategie společnosti, dohlíží nad praktickou realizací 

zvolené informační strategie, vyhodnocuje a kontroluje účinnosti zvolené informační 

strategie a monitoruje situaci uvnitř i vně společnosti tak, aby na základě svých 

podkladů posoudil riziko jednotlivých akcí i celé informační strategie společnosti.17

V týmu pro zavedení nového informačního systému by okolo informačního 

manažera „měli být zástupci, všech oblastí podniku, tzv. budoucí klíčoví uživatelé, kteří 

dobře znají svoji oblast, ale současně mají schopnost vidět problematiku z určitého 

nadhledu. V následné etapě projektu pak tyto týmy budou spolupracovat v součinnosti 

s konzultanty dodavatele na analýze, návrhu a realizaci IS. V těchto úvodních fázích se 

jejich pozornost zaměřuje na potřeby podniku, na stanovení vhodných výběrových 

kritérií a provedení vlastního výběru.“

 

18

 

 

3.3.2 Etapa II – výběr vhodného řešení 

Prvním krokem v této etapě by měl být výběr způsobu řešení informačního systému. 

Tím se rozumí posouzení různých způsobů výstavby informačního systému ve firmě 

tak, aby řešení odpovídalo jak potřebám a možnostem firmy, tak současným 

požadavkům a poznatkům. Účinnou metodou pro výběr z různých alternativ je 

rozhodovací strom. „Rozhodovací strom se skládá z rozhodovacích uzlů, ze kterých 

vycházejí hrany, označující jednotlivá možná řešení příslušného problému. Po několika 

úrovních se dostaneme vždy až ke konkrétním cílovým variantám. Rozhodovací stromy 

popisují názorně postup rozhodovacího procesu. Navíc umožňují ohodnotit jednotlivé 

hrany z různých hledisek.“19

                                                           
17 TVRDÍKOVÁ, M. Zavádění a efektivnost informačních systémů ve firmách. 2000. s. 35. 

 

18 BASL, J., BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 2008. s. 
198. 
19 TVRDÍKOVÁ, M. Zavádění a efektivnost informačních systémů ve firmách. 2000. s. 53. 
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Obr. 1.: Rozhodovací strom pro výběr IS/IT (Převzato z: TVRDÍKOVÁ, M. Zavádění a efektivnost 
informačních systémů ve firmách. 2000. s. 54.) 

„První uzel tohoto rozhodovacího stromu (Výběr výstavby IS) obsahuje základní 

varianty rozhodnutí, zda informační systém a informační technologie: 

 Koupit 

 Vyvíjet 

 Využít outsourcingu 

Při rozhodnutí zabezpečit informační systém vlastním vývojem, je nutné 

rozhodnout, zda se bude: 

 Vyvíjet interně, uvnitř firmy vlastními silami 

 Vyvíjet externě, v kompetencích specializované společnosti 

Pokud bude vývoj svěřen jiné firmě, musí se vybrat mezi firmami, které se jeví jako 

vhodné. Při interním vývoji je možno volit mezi centrálním zajišťováním vývoje a 

decentralizovaným vývojem s celkovou firemní koordinací. Koupě představuje dvě 

možné zásadní realizace takového rozhodnutí: 

 Koupit hotový produkt 

 Koupit prototyp systému, který je dodatečně přizpůsoben konkrétním 

požadavkům 

V obou případech musí následovat kompletace možných produktů, které jsou na trhu 

a připadají v úvahu pro budovaný informační systém. S koupí prototypu je spojena 

nutnost jeho úprav: 

 Vlastními silami 

 Zadat úpravu dodavateli prototypu 

Výběr 
výstavby IS

Vyvinout

Externě

Interně

Koupit
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Úprava 
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Outsourcing znamená vyčlenění řízení informačního systému a informačních 

technologií z firmy a je vhodný především vznikl-li informační systém jako integrovaný 

systém. Dodaný systém, který je ucelený, je za úplatu provozován jeho dodavatelem, 

nebo jiným poskytovatelem služeb.“20

Dalším krokem druhé etapy po výběru způsobu výstavby informačního systému, je 

příprava výběrového řízení. Jednou z důležitých komponent tohoto kroku je 

poptávkový dokument. Tento dokument vychází z poznatků první etapy – z analýzy 

podniku. Měl by mít jasnou strukturu, obsah a rozsah pro potřeby srovnání jednotlivých 

nabídek. Obsahuje především informace o zadavateli a poptávce, jako je podrobnější 

specifikace zadavatele, zamýšlené cíle informačního systému, charakteristiky 

společnosti, specifikace požadovaných funkcí, datová specifikace a specifikace 

požadavků na informační technologie. Dále by měla být naznačena struktura nabídky a 

jednotlivé body, které budou předmětem analýzy a hodnocení v další fázi. 

 

Pokud je poptávkový dokument hotový, je čas na identifikování jednotlivých 

výběrových kritérií, podle kterých budou nabídky hodnoceny a zároveň určení jejich 

vah.  

Podle Mileny Tvrdíkové je „posuzování kvality návrhu důležité zejména u: 

• Úroveň firmy 

o odborné, kvalifikační, ekonomické, organizační kvality dodavatelské 

firmy a její odborná orientace vzhledem k charakteru zakázky 

o firmou realizované projekty informačních systémů, jejich rozsah, 

úroveň a dostupné reference 

o rozsah, délka a úroveň záruk a servisu 

o úroveň řízení projektu, specifikované principy řízení projektu a 

způsob spolupráce s odběratelem 

o délka řešení a termíny jednotlivých etap vzhledem k prioritám 

zakázky 

o subdodavatelé, jejich historie, spolehlivost a kvalita jejich produktů a 

služeb 

• Koncepce řešení 

                                                           
20 TVRDÍKOVÁ, M. Zavádění a efektivnost informačních systémů ve firmách. 2000. s. 54 - 55. 
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o celková architektura řešení, systémové vlastnosti IS a způsob jejich 

dosažení 

o úroveň navrhovaného technického zabezpečení, tj. počítačů, periferií 

a dalších technických zařízení 

o úroveň návrhu celkové komunikační architektury systému a 

telekomunikačního softwaru 

o navrhované operační a databázové systémy, koncepce podpory 

uživatelských aplikací 

o bezpečnost a podpora dalšího rozvoje systému 

• Projekční metodologie 

o zvolený projekční přístup vzhledem k danému zadání a podmínkám 

ve firmě odběratele 

o vybavenost dodavatelské firmy softwarovými a jinými prostředky pro 

podporu projekčních prací 

• Aplikační software 

o úroveň jeho funkcí a jeho vzájemná provázanost 

o vazba na technologické procesy odběratele 

• Ergonomické aspekty návrhu 

o ergonomická kvalita hardwaru 

o snadnost ovládání aplikačních úloh a kvalita dokumentace 

o úroveň a pohotovost technického a programového servisu, 

poskytovaných školení a konzultačních služeb 

• Cenové relace 

o podstatné cenové charakteristiky spojené s řešením a provozem 

informačního systému 

• Riziko nabídky 

o přijatelná míra rizika spojená s přijetím nabídky, tzn. do jaké míry je 

odběratelská společnost či instituce ochotna riskovat, že dodavatel 

nesplní to, co v nabídce navrhuje.“21

                                                           
21 TVRDÍKOVÁ, M. Zavádění a efektivnost informačních systémů ve firmách. 2000. s. 63. 
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Každému z kritérií je přiřazena váha, kterou má pro konkrétní společnost tak, aby 

důležitější kritéria měla vyšší váhu než ta nedůležitá a bylo zajištěno, že vybíraný 

informační systém bude plnit požadavky informační strategie co nejlépe. 

Poptávkový dokument je odeslán více dodavatelům informačních systémů a na 

základě obdržených odpovědí na poptávkový dokument je zahájena fáze hrubého 

výběru. Každá nabídka se zhodnotí podle kritérií, která byla stanovena v předchozí fázi. 

Pokud se použije pro tyto potřeby například bodového systému, pak systémová řešení, 

která získají nejlepší skóre, postupují do dalšího kola výběru.  

To je fáze jemného výběru. V této fázi jsou již vybrány 2-3 řešení informačního 

systému z první, hrubé fáze. Tito kandidáti jsou pak dále zkoumáni a analyzováni. 

K tomu slouží dokumenty, které se nazývají předimplementační studie, nebo 

předimplementační analýza. Je to daleko obsáhlejší dokument než odpověď na 

poptávkový dokument. Obsahuje již detailní plán zavádění informačního systému do 

společnosti včetně například rozvržení jednotlivých uživatelských jednotek, konkrétní 

studie pro realizaci modulů systému a podobně. Bývají také přiloženy náhledy 

výstupních dokumentů ze systému, jako jsou třeba faktury, nebo paletní lístky. Dále tyto 

studie zpravidla obsahují i časový harmonogram implementace, cenovou kalkulaci 

úplných nákladů a platební podmínky. Není to pravidlem, ale tyto předimplementační 

analýzy bývají dodavatelem informačního systému zpoplatněny až do výše desítek tisíc 

korun. Součástí jemného výběru jsou také osobní prezentace informačních systémů, kdy 

pracovníci dodavatele systémového řešení názorně předvádějí chod a funkce stejně jako 

uživatelské prostředí. 

Po proběhnutí druhého kola výběru nezbývá, než vybrat jeden systém a podepsat 

s dodavatelskou společností smlouvu na zavedení ERP. Ve většině případů je 

doporučeno sepsat smlouvu podle koncepce smlouvy o dílo dle obchodního zákoníku. 

Dále již nezbývá, než se pustit do poslední etapy – implementace. 

 

3.3.3 Etapa III – implementace vybraného systému 

Tato etapa, začíná po podepsání smlouvy většinou upřesněním, či zcela novým 

zpracováním předimplementační studie, kdy je budoucím uživatelem detailně 

prozkoumána struktura a funkce systému a stále ještě nečiní problém systém nějakým 

způsobem upravit. Tato studie by měla obsahovat i detailní časový harmonogram celého 
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procesu implementace. Naprostá většina manažerů společností, které nabízejí 

informační systémy, se shoduje, že právě část předimplementačních příprav je v celém 

průběhu implementace zásadní. Stačí, aby se uživatel a implementátor špatně pochopili 

a v pozdější fázi může dojít k vážným problémům při ostrém provozu, anebo 

k nepříjemnému zvýšení nákladů.22

Dále pak následuje programování a ladění úprav informačního systému, které 

probíhá většinou na pracovišti dodavatelské společnosti. Společnost nakoupí potřebný 

hardware a sítě, případně i operačních a databázových systémů dle specifikace 

dodavatele IS, pokud ještě takovými informačními technologiemi nedisponuje. Zároveň 

mohou probíhat zkušební převody dat ze starého systému na nový, aby se zjistila 

kompatibilita formátů dat jednotlivých systémů. 

 

Pokud se tak společnost rozhodne, v této fázi etapy III je také dobré začít 

s optimalizací podnikových procesů, pokud se společnost chce nějakým způsobem 

přiblížit funkčnosti zaváděného ERP. Instalace prvních modulů informačního systému 

nejčastěji zahrnuje účetnictví, personalistiku nebo obchod, což jsou části, které většinou 

potřebují nejméně úprav a jsou svým způsobem univerzální pro všechny společnosti. 

Zároveň již probíhají školení vedoucích pracovníků, pracovníků řešitelského týmu a 

systémové údržby a školení koncových uživatelů. Instalují se také složitější moduly 

informačního systému, které potřebovaly více úprav pro specifické potřeby společnosti. 

Toto mohou být například moduly výroby, skladů nebo logistika.  

Starý i nový informační systém v této fázi často fungují zároveň, aby se předešlo 

problémům, pokud by se například v novém systému objevila chyba. Etapa 

implementace končí závěrečným přechodem do úplného ostrého provozu a předáním 

informačního systému. Implementační etapa trvá v závislosti na zvoleném řešení od 

několika týdnů u hotových jednodušších systémů „na klíč“ až po několik let vývoje u 

systémů vyvíjených speciálně pro konkrétní podnik. U systémů, které se na trhu 

vyskytují nejčastěji, tedy prototypů, které se přizpůsobují požadavkům, se standardní 

doba implementace pohybuje kolem šesti měsíců až jednoho roku. 

  

                                                           
22 PASÁK, M., PRIBIŠOVÁ, A. Cena ERP systému – ERP fórum. [online]. c2009. [cit. 2010-04-27]. 
Dostupné z: <http://www.erpforum.cz/erp-forum/cena-erp-systemu.html>. 

http://www.erpforum.cz/erp-forum/cena-erp-systemu.html�
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4. Analýza problému 
Tato část práce se bude věnovat první fázi druhé etapy. Tedy představení a analýze 

společnosti z hlediska potřeb informačních systémů. Dále také v této fázi bude vytvořen 

poptávkový dokument, obsahující všechna potřebná fakta a popisy, jak bylo uvedeno 

v předešlých kapitolách. V závěru analýzy problému budou identifikována zásadní 

kritéria výběru informačního systému a bude vytvořen systém hodnot jednotlivých 

kritérií a následný způsob výpočtu skóre jednotlivých zkoumaných řešení. 

 

4.1 Představení a analýza společnosti 

4.1.1 Základní údaje o společnosti 

Společnost, pro kterou bude probíhat výběr informačního systému, se jmenuje 

Plojhar s.r.o.  

Firma Plojhar s.r.o. se sídlem ulice J. Hůlky 1947 v Českých Budějovicích je právní 

formou společnost s ručením omezeným. Jejími dvěma společníky jsou Bohumil 

Plojhar a Petr Plojhar, každý s padesátiprocentním obchodním podílem. 

Firma Plojhar byla založena již v roce 1888 v Českých Budějovicích Františkem 

Plojharem jako knihařství. Dále se rozvíjela a během První republiky byla výroba 

přesměrována na výrobu krabic a potahované kartonáže. V té době bylo ve firmě kolem 

třiceti zaměstnanců. Po roce 1948 byla firma v úpadku důsledkem nepříznivé politické 

situace a byla nucena vstoupit do výrobního družstva, kam musela převést i celý svůj 

majetek. Měsíční obrat firmy tehdy činil asi 50 000 Kč a dělala se především zakázková 

vazba knih, zlacení, opravy nebo hra „Dětská pošta“. Po Sametové revoluci byl výrobní 

majetek odkoupen zpět do rodinného vlastnictví a vytvořena firma Knihařství, kartonáž 

Plojhar. V roce 2003 byla firma převedena na společnost s ručením omezeným. 

Nyní se společnost zabývá zakázkovou kartonážní výrobou, výrobou krabic z papíru 

a lepenky a knihařstvím se již prakticky nezabývá. Výroba probíhá v areálu bývalého 

kravína, který byl přestavěn na výrobní objekt, a k němu byla vybudována skladovací 

hala. Počet zaměstnanců se pohybuje kolem padesáti. Ke společnosti patří i luxusní 

prodejna papírnictví v centru Českých Budějovic, která slouží spíše jako reprezentační 

část společnosti. 

Někteří důležití odběratelé: 
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• Robert Bosch České Budějovice, spol s r. o. 

• Schneider Electric CZ, s. r. o. 

• Schwan STABILO ČR, s.r.o. 

• Motor Jikov 

• Schwan Cosmetics ČR, s.r.o. 

 

4.1.2 Organizační struktura společnosti 

 

 

Obr. 2.: Organizační schéma firmy Plojhar s.r.o. 

Vedení firmy Plojhar s.r.o. je tvořeno jejími dvěma společníky. Jeden z nich přitom 

vykonává funkci marketingového ředitele – rozhoduje o zakázkách, jedná se zákazníky, 

dělá kalkulace, stanovuje ceny atp. Druhý společník má na starosti řízení výroby. 

Připravuje technologii, postupy a harmonogram prací. Protože je výroba zakázková a 

není sériová, musí mít dokonalý přehled a kontrolu nad děním na dílně. V tom mu 

pomáhá několik mistrů, kteří se starají přímo na dílně o to, aby práce bez zbytečných 

problémů probíhala a stroje a pracovníci zbytečně nestáli. Pracovník vývoje má za úkol 

vymýšlet nové technologické postupy. Účetní ekonom, který přímo odpovídá vedení 

společnosti má na starosti podnikové finance a účetnictví. Rozhoduje také o možnostech 

větších investic a stará se o vyplácení mezd. Obchodní zástupkyně je spojením mezi 
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společností a zákazníky nebo dodavateli. Vyjednává nové kontrakty a shání nové 

zákazníky. 

 

4.1.3 Informační technologie a informační systém 

Podnik je vybaven počítačovou sítí s připojením k internetu. Každý klíčový 

pracovník má k dispozici osobní počítač. Na počítačích, kterých je ve firmě dohromady 

12, je nainstalován systém Windows XP a kancelářský balík aplikací MS Office 2007, 

MS Office 2003 nebo Open Office. Data jsou pravidelně zálohována na server IBM 

(konfigurace: Intel Quad-Core Xeon 5320 1,86 GHz, 3072 MB RAM, SCSI Raid 80, 

operační systém MS W2k3 SBS), který je umístěn ve speciálně k tomu určené 

místnosti. V podniku není IT oddělení, o informační technologie se stará externí firma, 

která je k dispozici nonstop. 

Informační systém, který byl až do nedávna používán, byl systém, který byl 

speciálně vyvíjen pro potřeby firmy Plojhar s.r.o. Tento systém, založený na aplikaci 

pro operační systém MS DOS komplexně spravoval účetnictví, sklady a výrobu. Jeho 

vývoj však trval nepřiměřeně dlouho a v posledních letech přestal dostačovat nárokům 

na takový systém kladeným. Bylo tedy vyhlášeno výběrové řízení na nový informační 

systém. Nakonec byl z několika možností vybrán systém Magis CB, který je primárně 

určený pro firmy zabývající se kartonáží a výrobou z papíru a lepenky. Implementace 

tohoto systému byla dokončena a v dubnu 2010 byl předán. Nyní byly zahájeny práce 

na rozšiřujících modulech systému. V budoucnu by tento systém měl umožnit flexibilní 

plánování výroby pro jednotlivé stroje s využitím normovaných časů tak, aby se 

efektivně využila celá výrobní kapacita. Další samozřejmostí jsou moduly účetnictví, 

skladů, katalog zákazníků a dodavatelů a přímý kontakt s nimi prostřednictvím tohoto 

systému, rozsáhlý katalog výrobků (nyní jich je cca 4000) a práce s nimi v grafickém 

editoru a jiné. 

 

4.1.4 Obchodní situace společnosti 

Zboží je zákazníkům dodáváno především prostřednictvím několika vlastních 

nákladních automobilů. Proto je okruh trhu, kde je možno získávat zákazníky omezen 

především místně, protože dovážka zboží na větší vzdálenosti by se významně promítla 
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do ceny a nebyla by možná efektivní konkurence lokálním dodavatelům. Rádius tohoto 

trhu je asi 200 km v okolí Českých Budějovic. Trh s výrobky z papíru a obalový trh má 

stále co nabídnout, ačkoliv se někteří obchodní partneři, kteří potřebují dlouhodobější 

využití obalů, začínají více orientovat na plastové obaly. Příkladem je třeba společnost 

Robert Bosch České Budějovice, kteří přešli u některých obalů, které dopravují 

například do Jižní Ameriky nebo do Asie, na plast, protože obaly se jim vrátí a oni je 

tak mohou používat opakovaně. Velká část obalů z papíru a lepenky je určena na díly 

pro automobily, ale ačkoli je v posledním roce patrna i automobilová krize, na produkci 

těchto obalů tato nemá valný vliv. Firma neustále hledá nové obchodní partnery, nebo 

rozšiřuje nabídku svým stávajícím zákazníkům a díky dobrým cenám a vysoké míře 

flexibility a přizpůsobivosti se jí to daří. 

Konkurence v oboru v oblasti jižních Čech není malá. Například v přímo v Českých 

Budějovicích sídlí společnost Duropack Bupak Obaly a.s., která je několikanásobně 

větší. Orientuje se spíše na sériovější výrobu velkých objemů a není schopna nabídnout 

takovou flexibilitu například ve vyjednávání rychlosti výroby zboží a podobně. I přesto 

je nutné občas při kalkulacích ceny výsledek podhodnotit, aby zákazník buď nepřešel 

k jinému dodavateli, nebo aby byla možnost, že převede sem část své další poptávky. 

Společnost má dva hlavní dodavatele materiálu, kteří jsou schopni dodat 

požadovaný materiál do několika pracovních dnů. Podnik si i tak tvoří bohaté zásoby 

výrobního materiálu ve svých skladovacích prostorách. Skladník je povinen sledovat 

stav jednotlivých materiálů na skladě a dávat podněty pro dokupování nového. Sklad 

materiálu je veden způsobem FIFO, ačkoliv papír nepodléhá téměř žádnému opotřebení 

během uskladnění (nebezpečím je pouze vlhkost, která může materiál zkazit tak, aby už 

se nedal použít ve stroji). 

Většina pracovníků a pracovnic jsou v podniku zaměstnaní již delší dobu, není zde 

patrná větší fluktuace pracovníků/ic. Výroba jede na dvousměnný provoz, přičemž ranní 

směna je vytíženější a je v ní více pracovníků/ic než v odpolední směně, která slouží 

spíše pro dodělávání toho, co se nestihlo ráno a pro přípravu výroby na druhý den. 

Firma zaměstnává asi 50 lidí a přibližně stejný počet je domluven jako brigádníci při 

nárazových akcích, nebo pokud je někdo nemocný nebo má dovolenou. 

4.1.5 Podnikání společnosti 
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Firma se v posledních letech začala prudce rozrůstat. Ještě v roce 2004 byl roční 

obrat cca 34 mil. Kč. Během čtyř let stoupl o 135% na cca 80 mil. Kč. Pro tento rok se 

počítá s dalším navýšením. Zisk za minulý rok byl asi 3 mil. Kč.  

Zde jsou některé finanční ukazatele firmy za rok 2008: 

- ROE – návratnost vlastního kapitálu: 13,16% 

- ROA – návratnost jmění: 9,64% 

- ROI – návratnost investice: 8,23% 

- Obrat celkových aktiv: 2,3 

- Běžná likvidita: 3,5 

- Zadluženost: 22,5% 

Financování běžné činnosti firmy je zajišťováno převážně vlastními prostředky, 

nebo prostřednictvím kontokorentu bankovního účtu. Pokud se jedná o větší objemy 

investic, jako je například výstavba nebo úprava budovy, nebo nákup stroje, je 

financování řešeno formou úvěru především od banky Raiffeisen. Například minulý rok 

byla splacena půjčka na výstavbu skladové haly a již letošní rok si společnost bude brát 

nový úvěr na výstavbu další skladové haly. Nákup vozového parku je zajištěn formou 

leasingu. Z výše uvedeného ukazatele zadluženosti firmy je ale patrné, že více než tři 

čtvrtiny jsou zajištěny samofinancováním a i díky tomu není pro firmu problém dostat 

další půjčky. 

Firma se silně orientuje na ekologické chování a cítí odpovědnost vůči prostředí, ve 

kterém se nachází. Již práce s papírovými obalovými materiály namísto plastů ji 

předurčuje k tomu, aby byla vnímána „zeleněji“, protože materiály, které se používají 

ve výrobě, jsou zpravidla z recyklovaných surovin. Samozřejmostí je, že všechen odpad 

z výroby je také předmětem recyklace nebo opětovného použití. Firma se může 

pochlubit i svým celorepublikovým prvenstvím, když před několika lety koupila jako 

první sériově vyráběný nákladní automobil poháněný plynem. Nyní disponuje již dvěma 

takovými. Nejen, že jsou tyto nákladní automobily šetrnější k ovzduší, ale také se díky 

nim ročně ušetří desetitisíce za pohonné hmoty. Firma stále přemýšlí, jak být ještě 

ekologičtější a přitom ušetřit. Plánuje využít veliké plochy střechy skladovací haly, 

která je obrácená na jih a vybudovat na ní fotovoltaickou elektrárnu, která by 

zásobovala elektrickým proudem celý podnik. Stejně tak již je v plánu výstavba nové 
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skladovací haly, která by taktéž měla vyhovovat podmínkám pro stavbu fotovoltaické 

elektrárny a jejíž stavba by měla začít během roku 2010. 

Firma nezůstává slepá ani ke svému okolí, ve kterém se nachází a aktivně podporuje 

organizace, jako jsou Fond ohrožených dětí Klokánek, nebo tamní organizace Junáka. 

 

4.1.6 Analýza společnosti podle SWOT 

Velice silná stránka firmy spočívá v její flexibilitě, a vstřícném přístupu 

k zákazníkům. Pro toto tvrzení je uveden příklad: Ve výrobě je zadaná práce na 10 000 

krabiček a má být zákazníkovi dodána za sedm dní. Ozve se jiný zákazník, že má 

zakázku na 4 000 kusů jiného typu krabic, ale že to potřebuje již za dva dny. Jiná firma 

by takovou poptávku odmítla, protože by bylo příliš nákladné přerušit výrobu pro 

prvního zákazníka a přenastavovat stroje pro jinou výrobu. Zde se ale dělá maximum 

pro udržení zákazníků a proto není výjimkou, že se taková výroba v polovině pozastaví, 

pokud nehrozí další zdržení, zadá se výroba jiného zboží s vyšší prioritou a najme se 

nárazově na další směnu nebo další den více pracovníků tak, aby zakázka byla 

připravena k expedici v co nejkratší době. Zákazník je spokojený a to je pro firmu 

důležité. Firma ze stejného důvodu neodmítá ani malé zakázky v desítkách kusů zboží, 

protože vždy je zde možnost, že se spokojený zákazník vrátí a bude chtít větší objemy. 

To firmu odlišuje od jiných podniků ve stejném odvětví. Vstřícný přístup je základem 

při jednání s obchodními partnery. Tuto pozici a image firmy ovšem ohrožuje sama 

firma, která roste a flexibilita by se v budoucnosti mohla snižovat. Je zde proto třeba 

vytvořit jasné a pevné vedení především výroby, které bude schopné i v budoucnu 

„kočírovat“ tak různorodou produkci. 

Nevýhoda firmy je v absenci strategických plánů a jejich kritického hodnocení. 

Vedení firmy nemá jasně vytyčený cíl. Z mého pohledu je takový cíl potřeba, protože 

pokud známe cíl, můžeme vybrat nejlepší cestu k němu, ale pokud neznáme cíl, je 

možné, že vybereme špatnou cestu. 

Možnosti dalšího rozvoje firmy vidím především v rozšíření nabídky svých služeb 

například o nové technologie výroby jako je tisk, nebo lepící stroje. Například nový 

lepící stroj byl zakoupen na konci roku 2009 a významně přispěl k urychlení výroby. 

Důležité silné a slabé stránky ve vztahu k informačnímu systému a informačním 

technologiím: 
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• Silné 

o Dobrá technická a softwarová vybavenost společnosti, která 

nepředpokládá nutnost vyšších investic do této infrastruktury 

o Jasné vědomí potřeby zavedení dobrého informačního systému 

o Spolehlivý externí dodavatel a správce ICT 

• Slabé 

o Nízká počítačová gramotnost zaměstnanců společnosti 

o Nedostatečné využívání kvalitních nástrojů, které jsou pro společnost 

k dispozici 

o Komunikace uvnitř společnosti je často pomalá, nebo neefektivní 

o Chybí jasný systém výroby a skladování 

o Malá ochota přizpůsobovat se novým procesům a aplikacím 

Identifikované příležitosti a hrozby: 

• Příležitosti 

o Při výběru a zavedení dobrého informačního systému je možné 

zlepšení celkového chodu společnosti a zjednodušení komunikace 

uvnitř i s okolím 

o Nový systém může nabídnout i další technické vylepšení týkající se 

provázanosti procesů ve společnosti. Například se jedná o zavedení 

čteček čárových kódů 

o Vylepšení ratingu společnosti u některých odběratelů 

• Hrozby 

o Nebezpečí neschopnosti efektivně zpracovávat data a používat 

informace při růstu společnosti 

o Bez včasného zavedení moderního informačního systému hrozí jakési 

ztuhnutí a pozdější přechod na novější systém by si mohl vyžádat 

daleko složitější zavádění 

o Neschopnost uspokojit všechny potřeby zákazníků (elektronické 

objednávky, interaktivní cenová kalkulace atp.) 
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4.2 Formulování požadavků a výběrových kritérií 

4.2.1 Jasné stanovení požadavků společnosti na systém 

Společnost, protože nedisponuje žádným vlastním oddělením, které by bylo schopné 

vytvořit informační systém, a protože má již své zkušenosti se zdlouhavým vývojem 

systému na míru, se rozhodne pro řešení způsobem předpřipraveného systému, který se 

již jen upraví pro její potřeby. 

Od systému je očekávána kompletní podpora podniku ve všech jeho procesech. Do 

této kategorie tak spadají především tato řešení a moduly: 

• Skladové hospodářství – vedení několika oddělených skladů, především 

sklad materiálu, sklad polotovarů z výroby, sklad expedice, sklad obalů 

(palet). Výdej a příjem z a do skladů. Objednávky skladu. Skladové 

označení. 

• Výroba – systém pro kompletní řízení výroby v podniku. Technická příprava 

výroby, výrobní příkazy, plánování výroby pomocí výpočtu času pro operaci 

dle normovaných časů, sledování průběhu výroby, grafické prezentace plánu 

výroby, flexibilní nástroj pro měnění plánu výroby.  

• Logistika – řízení toku materiálu a výrobků jak uvnitř podniku, tak i od 

dodavatelů a při cestě k zákazníkovi. Evidence dopravy. Termíny a časy, 

náklady na dopravu. 

• Obchod – evidence zakázek i nerealizovaných, obsahuje kalkulace cen, 

fakturace, evidence úspěšných i neúspěšných zakázek pro potřeby zpětné 

vazby, reklamace 

• Ekonomika – účetnictví, výkazy a přiznání, ekonomické ukazatele, evidence 

majetku, mzdy a personalistika. 

Dále je od systému požadována schopnost importu dat ze starého systému, 

schopnost práce s čtečkami čárových kódů a tisk čárových označení.  

 

4.2.2 Sestavení poptávkového dokumentu 

Z poznatků předchozích kapitol se sestaví poptávkový dokument. Pro potřeby 

bakalářské práce je použit vzor poptávkového dokumentu uvedený v knize Podnikové 
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informační systémy: Podnik v informační společnosti23 a Zavádění a inovace 

informačních systémů.24

1. Analýza výchozího stavu zadavatele 

 

1.1. Popis předmětu podnikání – společnost Plojhar s.r.o. podniká v odvětví 

výroby obalových materiálů z papíru a v maloobchodním prodeji 

1.2. Organizace společnosti – „nízká“ organizační struktura podniku s přibližně 

50 zaměstnanci, dva lidé na nejvyšších řídících pozicích, jim jsou přímo 

podřízeni vedoucí dílny, mistři, vedoucí skladů a další zaměstnanci na 

pozicích provozního řízení 

1.3. Stručný popis hlavních podnikových procesů – Obchodní zástupkyně 

domlouvá nové zakázky. Při obdržení poptávky určitého výrobku je 

vytvořena kalkulace a v případě, že výrobek ještě nebyl vyráběn, zjistí se, 

zda je možné ho vyrobit. Při obdržení objednávky na výrobek je vytvořena 

technologie výroby a zajištěn materiál buď z vlastního skladu, nebo se 

objedná od dodavatelů. Zakázka se zařadí do výroby spolu s výrobním 

příkazem, podle kterého mistr vyžaduje vydání materiálu ze skladu a 

přiděluje práci na strojích s materiálem nebo polotovary podle technologie 

výroby a podle výrobního plánu jednotlivým zaměstnancům. Hotový 

výrobek je vyexpedován z výrobní haly do expedičního skladu. 

Z expedičního skladu je výrobek dodán zákazníkovi vlastní dopravou, nebo 

si pro něj zákazník přijede. 

2. Popis stávajícího PIS/ERP (je vycházeno ze stavu před výběrem informačního 

systému v roce 2008) 

2.1. Popis struktury a funkcí stávajícího PIS/ERP – systém je programován 

podle potřeb společnosti. Běží na operačním systému MS DOS a spravuje 

agendu účetnictví, skladů a výroby. Zahrnuje evidenci skladových zásob, 

evidenci výrobků, zakázek, obchodních partnerů. Obsahuje také sbírané 

hodnoty časů jetí a příprav strojů při výrobě jednotlivých zakázek. Rozsáhlý 

je modul účetnictví, který obsahuje všechny nutné složky. 

2.2. SWOT analýza současného PIS/ERP 

                                                           
23 BASL, J., BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 2008. s. 
264. 
24 TVRDÍKOVÁ, M. Zavádění a efektivnost informačních systémů ve firmách. 2000. s. 95-98. 
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• Silné stránky – systém je přesně řešen pro potřeby společnosti, při 

vývoji se společnost nijak nemusela přizpůsobovat. Pracovníci mají 

dlouholetou zkušenost s prací v prostředí tohoto systému 

• Slabé stránky – zastaralá architektura. Vývoj systému nestačí tempu 

růstu společnosti. Nemožnost importu dat do běžných formátů souborů 

(xls, pdf, atd.). Nemožnost komunikace programu s programy třetích 

stran. Příliš dlouhý vývoj. 

• Příležitosti – pokud by se do systému nárazově investovala větší suma 

peněz, mohl by se najmout větší tým expertů, který by program rychle 

dovedl do konečné fáze a dále vyvíjel. 

• Hrozby – další vývoj by byl vysoce nákladný. Pokračováním používání 

tohoto systému by mohlo dojít k tomu, že by firma již nemohla 

uspokojovat zákazníky v dostatečné míře a dlouho by byla v takové fázi 

„zaseknutá“ a implementace jiného informačního systému v té době by 

byla daleko složitější a nákladnější. 

3. Požadavky a cíle nového PIS/ERP 

3.1. Požadavky na pokrytí podnikových procesů – nový informační systém by 

měl být schopen podporovat všechny důležité podnikové procesy, které jsou 

popsány v bodě 1.3. To znamená od zpracování objednávky a komunikace 

se zákazníkem, přes kalkulace, tvorbu výrobní technologie, plánování 

výroby, skladové hospodářství, až po logistiku. Dále jsou požadovány 

moduly zajišťující kompletní účetnictví, mzdy, personalistiku, evidenci 

majetku. 

3.2. Požadavky na funkcionalitu systému  

• pro výrobu je potřeba funkce plánování výroby. Výroba musí být 

plánována po krátkých časových intervalech, protože zakázky se na 

strojích mohou rychle střídat. Je požadováno, aby systém byl schopný 

reagovat na změnu výroby uzpůsobením celého výrobního plánu. 

Například na stroji poběží výroba nějakého výrobku a přijde zakázka, 

která se nedá vyrábět na jiném, než na tom samém stroji. Systém by měl 

poznat, která ze zakázek má vyšší prioritu a také by měl zkontrolovat 
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možnost výroby prvního výrobku na jiném stroji a podle toho uzpůsobit 

celý výrobní plán. Toto dnes činí vedoucí výroby nebo výrobní mistr. 

• Za účelem správného fungování flexibilního plánování výroby je nutná 

funkce systému pro výpočet času operací dle časových norem, což jsou 

data nasbíraná v průběhu minulých let. Podle těchto časů pak systém 

doplňuje plán výroby. 

• Systém by měl vést evidenci zbytků a měl by být schopný je dále 

využívat ve výrobě.  

• Vyskladňování materiálu do výroby automaticky. Systém skladníkovi 

nahlásí, když se má začít s výrobou na stroji, jaký materiál, v jakém 

množství a k jakému stroji je potřeba. 

• Systém bude schopný vykazovat vývoj různých parametrů v podniku 

v čase. Například vývoj cen materiálu, vývoj objemu zakázek, 

spotřebovaného materiálu a jiné. 

3.3. Specifikace kritických funkcí – zásadní funkci pro plynulý chod podniku 

představuje plánování výroby. Musí být tedy zajištěna stálá spolehlivost této 

funkce i v kritických situacích. 

4. Požadovaná struktura nabídky 

4.1. Základní charakteristika dodavatele – název, sídlo, reference na realizované 

projekty 

4.2. Popis nabízeného ERP – přehled navrhovaného řešení ERP včetně řešení 

pro podnik zásadních funkčních částí. 

4.3. Licenční politika – jakým způsobem jsou dávány licence k používání 

systému 

4.4. Zabezpečení sytému – přístupová práva, dostupnost dat pro neoprávněného 

uživatele 

4.5. Doplňující služby – údržba, školení, aktualizace, záruční a pozáruční servis 

4.6. Harmonogram implementace – časový plán zavádění systému 

4.7. Cenová nabídka – licence, implementace, služby, rozpis cen komponentů 

4.8. Návrh smlouvy – včetně navrhovaných platebních podmínek a způsobů 

financování 

5. Shrnutí kritérií pro postup do dalšího kola výběrového řízení 
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• Úroveň uchazeče 

• Koncepce řešení 

• Projekční metodologie 

• Aplikační software 

• Ergonomické aspekty návrhu 

• Cenová relace 

• Riziko nabídky 

6. Harmonogram výběrového řízení, forma a způsob odevzdání nabídky (sestaví se 

dle aktuálních potřeb společnosti) 

 

4.2.3 Výběr kritérií, jejich hodnot a systému jejich hodnocení 

V poptávkovém dokumentu jsou již shrnuta kritéria pro výběr informačního 

systému. Těmto kritériím je nutné přiřadit jejich hodnoty tak, aby odpovídaly prioritám 

podniku, tedy kritérium s vyšší hodnotou bude mít vyšší prioritu. Každému z těchto 

kritérií bude přiřazena hodnota vyjádřená procenty tak, aby součet hodnot všech kritérií 

dával 100%. Hodnoty pro tato kritéria jsou: 

• Úroveň uchazeče – 15% - kvality uchazeče, jeho úspěšně realizované 

projekty mohou vypovídat o jeho schopnosti dodat dobrý informační 

systém 

• Koncepce řešení – 25% - nejdůležitější kritérium, podle kterého se 

rozhoduje, zda je systém schopný dostát potřebám podniku 

• Projekční metodologie – 10% - způsob implementace, tedy jak bude 

dodavatel v průběhu spolupracovat 

• Aplikační software – 10% - vazba na procesy podniku 

• Ergonomické aspekty návrhu – 15% - jak pohodlně se bude se 

systémem pracovat 

• Cenová relace – 15% - při zachování ostatních hodnot, čím levnější, tím 

lepší 

• Riziko nabídky – 10% 

Jednotlivá kritéria budou hodnocena bodově na škále od jedné do devíti, kdy jedna 

znamená naprosto nevyhovující a devět představuje stav, kdy systém vyhovuje a navíc 
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přináší něco lepšího než konkurence. Pokud je hodnoceno nulou, pak není dostatek 

informací ke zhodnocení kritéria. 

Předvedení hodnocení na příkladu: Dodavatel, nabízející informační systém, je 

hodnocen pěti body u kritéria projekční metodologie. Toto kritérium má váhu 10%. 

Součinem 0,1*5 se zjistí hodnocení, započítávající se do celkového hodnocení nabídky. 

V tomto případě je to 0,5. 
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5. Vlastní návrhy řešení 
V této části práce budou rozebrána jednotlivá řešení informačních systémů od 

různých dodavatelů a budou vyhodnocena jejich kritéria. 

Společnosti nabízející svoje systémy byly vybírány náhodně tak, aby byly 

zastoupeny jak malé domácí, tak i velké světové. Na obrázku 3. je graf zastoupení 

různých informačních systémů v segmentu středně velkých firem. Z těch největších 

byly vybrány systémy Helios Orange (18,5%), SAP (5,9%) a ABRA (3,8%). Další 

zkoumaný systém je Unicorn Universe, což je systém jedné z vedoucích softwarových 

společností na českém trhu. Z dalších řešení byly vybrány systémy Twist Inspire a 

Byznys VR. Nakonec je ještě zastoupeno řešení Magis CB pro potřeby porovnání. 

 

 

Obr. 3.: Zastoupení informačních systémů v segmentu středních firem  
(Převzato z: Helios Orange katalog. [online]. 2007. [cit. 2010-05-18]. Dostupné z: 
<http://www.assecosolutions.eu/cs/download/helios_orange_katalog.pdf>.) 

Informace, podle kterých se rozhoduje o vhodnosti systémů, byly zjišťovány 

z webových prezentací společností nabízejících řešení informačního systému, nebo 

z jejich katalogů 

 

5.1 Helios Orange. 
Kritérium úroveň uchazeče: 

• Společnost: Asseco Solutions, a.s. se sídlem Praha 4, Zelený pruh 1560/99 

http://www.assecosolutions.eu/cs/download/helios_orange_katalog.pdf�
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• Certifikáty: ISO 9001:2000, Microsoft Gold Certified Partner, Oracle General 

Business Partner 

• Reference: firma má dlouhý seznam referencí společností nejrůznějšího 

zaměření od strojírenských výrobních podniků až po neziskové organizace. 

Nejznámější jsou například Bontonfilm a.s., GM Electronic, s.r.o., Husky CZ 

s.r.o., VARI a.s. a další. Více než 4350 instalací. 

• Délka implementace se podle referencí pohybuje od 5 do 12 měsíců. Během 

implementace je možné některé moduly spustit dříve než jiné podle priorit 

zákazníka. 

• Dostupnost informací o systému je velice dobrá díky zpřístupnění referenčních 

zpráv. 

Úroveň uchazeče hodnotím stupněm 8. Asseco Solutions, a.s. rozhodně působí 

dojmem stabilní společnosti s velkým množstvím zkušeností. I certifikáty a ocenění 

tomu napovídají. 

Kritérium koncepce řešení: 

• Plnohodnotná aplikace „client-server“ – rychlost, bezpečnost dat, transakční 

zpracování. Orientace na jeden SQL server. 

• Moduly: Ekonomika (účetnictví, banka, pokladna, majetek), Oběh zboží (sklady, 

nákup a prodej, zakázky), Styk se zákazníky (fakturace, CRM), Lidské zdroje 

(mzdy, personalistika), Výroba (TPV, řízení výroby) 

• Hardwarová a softwarová náročnost systému Helios Orange se pohybuje 

v mezích běžných počítačů – OS MS Windows XP, Vista. Pro server je nutný 

alespoň MS Windows 2000 Server SP4, použitým databázovým strojem je 

Microsoft SQL Server. Čím komplexnější je řešení Helios Orange, tím vyšší 

jsou hardwarové nároky. 

Koncepci řešení hodnotím stupněm 6, protože náročnost systému na technické 

prvky je vyšší než čím disponuje společnost a musely by se nejprve modernizovat. 

Nelze jasně posoudit, zda by systém byl schopen vyhovět požadavkům například na 

flexibilní plánování výroby. 

Kritérium projekční metodologie: 
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• Při implementaci systému se postupuje podle předimplementační analýzy. 

V průběhu pak pracovníci dále zkoumají, zda je průběh v souladu s představou 

zákazníka. 

Hodnocení projekční metodologie stupněm 6. Společnost nemá řádně daný postup a 

metody průběhu projektu a tím pádem mohou vznikat nedorozumění, prostoje a 

následně se i zvedat náklady na implementaci. 

Kritérium aplikační software: 

• Řešení nabízí velikou úroveň provázanosti: Integrace s MS Office - MS Word, 

MS Excel a MS Outlook, možnost propojení s libovolným softwarem a 

prohlížení dat z jiných programů přímo v systému Helios Orange. Podpora všech 

standardů elektronické komunikace jako např. EDI, XML, XSL, SSL, HTTP, 

HTTPS.  

• Manažerské vyhodnocování umožňuje manažerům vytvářet v prostředí MS 

Office libovolné reporty a přehledy. Možnost využití např. tzv. OLAP kostek 

pro náročnější výstupy. 

• Samozřejmostí je možnost provázání s technologiemi, jako je čárová čtečka a 

podobné.  

• Systém procesy řeší komplexně a je otázkou, do jaké míry se může uzpůsobit a 

jak moc se musí na druhou stranu uzpůsobit procesy. 

Aplikační software je v systému Helios Orange silnou stránkou. Výhodou je široká 

podpora standardů a možnost provázání s jiným softwarem. Hodnotím stupněm 9. 

Kritérium ergonomické aspekty návrhu: 

• Společnost má pestrou nabídku kurzů a školení. Probíhají na třech místech – 

Praha, Brno, Hradec Králové – téměř každý den, pokaždé s rozdílným tématem. 

Zájemci se mohou volně přihlašovat. 

• Společnost provozuje hotline telefonickou podporu pro své zákazníky, kteří mají 

zaplacenou systémovou podporu v pracovní dny od 8 do 18 hodin. 

• Systém má prý snadné ovládání i díky tomu, že nabízí několik způsobů ovládání, 

ze kterých si uživatel vybere. Všechny funkce jsou spustitelné pomocí 

klávesových zkratek. 

Ergonomické aspekty návrhu hodnotím stupněm 8, protože jsou dostačující. 

Zarážející je, že telefonická podpora zákazníků je placená služba. 
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Kritérium cenové relace: 

• „Cena pořízení se skládá z ceny samotného řešení a povinného servisního 

poplatku ve výši 18% základní ceny licence. Cena licence se počítá na počet 

současně pracujících uživatelů i na počet modulů. Každý modul je jinak 

oceněný, přičemž se používá degresivní způsob kalkulace – čím více 

funkcionality zákazník pořizuje, tím klesá cena jednotlivých modulů.“25

• Cena se pohybuje v řádech desítek až stovek tisíc Kč. 

 

Bez jasného čísla se hodnocení cenové relace uvádí těžko. Uvedené rozmezí desítek 

až stovek tisíc je příliš veliké. Podle některých odhadů by cena měla být kolem jednoho 

milionu Kč, což je vysoké. Proto hodnotím stupněm 5. 

Kritérium riziko nabídky: 

V případě nabídky systému Helios Orange je díky dobrému zázemí a zkušenostem 

společnosti nízká míra rizika. Proto hodnotím stupněm 8. 

 

Výpočet skóre Helios Orange:  

0,15*8+0,25*6+0,10*6+0,10*9+0,15*8+0,15*5+0,10*8=6,95 

 

5.2 SAP 
Kritérium úroveň uchazeče: 

• Společnost: SAP ČR, spol. s r.o., sídlo v Praze, kanceláře i v Brně 

• Počet zaměstnanců v ČR je 193 a počet zákazníků je 540. Celosvětově je pak 

počet zákazníků přes 95000 ve 120 zemích. Celkové příjmy za rok 2009 dosáhly 

10 672 milionů € 

• Reference: Škoda Auto, ČEZ, ČSOB, Telefónica O2 Czech Republic a další. 

Uvádí, že mezi zákazníky je 9 firem z TOP 10 a 61 firem z TOP 100. 

• Firma má bohaté zkušenosti se zaváděním oborových řešení i v oboru obalových 

materiálů a kartonáží. 

• Procesy související s podporou SAP zákazníků a pro účely správy vlastní IT 

infrastruktury jsou certifikovány podle normy ISO 9001. V závislosti na povaze 

                                                           
25 SODOMKA, P., FERENČÍKOVÁ, D. Helios Orange: nejrozšířenější ERP systém na českém trhu – 
ERP fórum. [online]. c2009. [cit. 2010-05-18]. Dostupné z: < http://www.erpforum.cz/erp-
systemy/helios-orange-6.html>. 

http://www.erpforum.cz/erp-systemy/helios-orange-6.html�
http://www.erpforum.cz/erp-systemy/helios-orange-6.html�
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problému a jeho závažnosti má SAP zdokumentovány procesy a postupy jak 

pomáhat s včasným řešením. 

• Doba implementace se liší podle složitosti úprav systému a trvá od 4 měsíců do 

1 roku. 

Úroveň uchazeče hodnotím stupněm 9. Firma SAP je jasně stabilní společnost s 

velice dobrou zkušeností i v oboru. Mají také kontrolovaný systém kvality zaručující 

perfektní služby. 

Kritérium koncepce řešení: 

• Architektura systému zaručuje, že všechna data jsou uložena centrálně a pouze 

jednou. SAP využívá řešení klient/server a tím poskytuje nejlepší podporu 

infrastruktuře „computing on demand“. 

• Hardwarové nároky nejsou vysoké, stávající konfigurace vyhovuje. I nároky na 

software jsou vyhovující. 

• Systém Business All-in-One je nabízen v oborových řešeních, je tedy připraven 

k rychlé implementaci všech svých složek bez nutnosti větších úprav. Obsahuje 

hlavně moduly zásobování a pořizování, řízení více různých výrobních modelů a 

procesů, odbytu a poskytování služeb, poprodejní podpory, sledovatelnosti 

shody s ekologickými předpisy a řízení kvality, vstupní/výstupní logistiky a 

vedení zásob, financí a controllingu. 

Koncepce řešení systému SAP je odzkoušena mnoha zákazníky. Velké plus je 

přednastavení oborových řešení. Hodnotím toto kritérium stupněm 8. 

Kritérium projekční metodologie: 

• Společnost SAP vyvinula speciální metodu implementace ASAP. Jedná se o 

přesně definované postupy implementátora podle implementačního itineráře. Ze 

strany společnosti SAP pak jde o kontrolu kvality proběhnutých úkonů. 

• Je kladen důraz na podrobné dokumentování průběhu implementace. 

Společnost má do podrobností propracovanou projekční metodologii, kterou se 

striktně řídí a certifikuje své partnery, pokud tuto metodologii efektivně dodržují. 

Hodnotím toto kritérium stupněm 9. 

Kritérium aplikační software: 
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• Systém je možné provázat s různými technologickými procesy, jako jsou čtečky 

čárových kódů, čítače na strojích a jiné. Dále je možnost vazby s aplikacemi 

třetích stran. 

• Samozřejmostí je výstup dat v nejpoužívanějších formátech a v nabídce jsou ad-

ony, které výčet těchto formátů ještě rozšiřují. 

Toto kritérium hodnotím stupněm 7, jelikož jsem nenalezl žádné minusy, ovšem 

nejsou zde ani jasné výhody oproti jiným systémům. 

Kritérium ergonomické aspekty návrhu: 

• Společnost zajišťuje bohatý výběr kurzů a školení jak pro své partnery, tak svým 

zákazníkům v oblasti projektů i konečného užívání produktu. Zákazník má 

možnost výběru místa, času i témat školení. Zároveň je zajišťováno i ověření 

znalostí získaných při školení. 

• Podpora zákazníků technická i poradenská funguje 24 hodin denně a je součástí 

zakoupeného systému. 

• Grafické prostředí a ovládání sytému je možné upravit podle potřeb zákazníka. 

Ergonomické aspekty návrhu hodnotím stupněm 8. 

Kritérium cenové relace: 

Systém SAP je jedním z nejdražších na trhu. Cena se opět tvoří podle počtu 

uživatelů a zvolené konfigurace modulů. Podle internetového článku How much does it 

cost to implement SAP Business One26

Kritérium riziko nabídky: 

 stojí SAP pro společnost, kde ho bude používat 

10 uživatelů, asi 88 000 USD, což je více než 1,5 milionu korun. Cenovou relaci proto 

hodnotím stupněm 1, protože cena je příliš vysoká. 

Riziko nabídky společnosti SAP je nízké díky vysokým zkušenostem a veliké 

stabilní firmě, což slibuje rychlou implementaci a stálou podporu vývoje produktu a 

jeho aktualizací. Hodnotím stupněm 8. 

 

Výpočet skóre SAP:  

0,15*9+0,25*8+0,10*9+0,10*7+0,15*8+0,15*1+0,10*8=7,1 

 
                                                           
26 How much does it cost to implement SAP Business One? | Software for Enterprise. [online]. c2008. [cit. 
2010-05-19]. Dostupné z: < http://www.wareprise.com/2008/10/28/how-much-does-it-cost-to-implement-
sap-business-one/>. 

http://www.wareprise.com/2008/10/28/how-much-does-it-cost-to-implement-sap-business-one/�
http://www.wareprise.com/2008/10/28/how-much-does-it-cost-to-implement-sap-business-one/�
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5.3 ABRA G3 
Kritérium úroveň uchazeče: 

• Společnost: ABRA Software, a.s., se sídlem v Praze a pobočkou v Bratislavě 

• Certifikát ISO 9001 a Oracle PartnerNetwork 

• Reference: ERP systém využíván více než 2900 zákazníky v ČR a SR, EXIM 

TOURS, a.s., ASIANA, spol. s r.o., D.I. SEVEN, a.s., VEKRA s.r.o. a další 

• Neomezená celoživotní záruka na software 

Úroveň uchazeče hodnotím stupněm 8. Společnost je již na českém trhu zavedená a 

udává spokojenost zákazníků 98%. Jako velikou konkurenční výhodu vidím celoživotní 

záruku na software. 

Kritérium koncepce řešení: 

• ABRA G3 je systém určený pro středně velké podniky. Architektura je řešena 

třívrstvou technologií klient/server. Ta nabízí stabilitu, bezpečnost a otevřenost. 

• „Patří do kategorie ERP, které představují účinný nástroj pro řízení celé firmy. 

Umožňuje propojit plánování a řízení všech klíčových podnikových procesů, a 

to jak na operativní, tak i strategické úrovni.“27

• Nabídka více než 30 modulů pro oblasti nákupů, výroby, prodeje, řízení vztahu 

se zákazníky, logistiky, účetnictví a financí, zpracování mezd a personalistiky, 

které je možné si libovolně navolit. 

 

• Databázový server, který se stará o data je Firebird a je dodávaný zdarma. 

• Hardwarové požadavky systému jsou v mezích prvků, kterými společnost 

disponuje, software taktéž dostačuje. 

Koncepce řešení je velice komplexní a umožňuje zákazníkovi zvolit právě ty 

moduly, které potřebuje a případně časem dokoupit další. Hodnotím stupněm 8. 

Kritérium projekční metodologie: 

• Projekt implementace informačního systému ABRA je veden podle 

implementační metodologie S.A.F.E.. Pro zákazníka to znamená hladký a 

bezpečný průběh implementace. Metodologie S.A.F.E. také přesně popisuje 

úlohu zákazníka v procesu implementace. 

                                                           
27 ABRA G3 – IS pro střední a větší společnosti. [online]. c2010. [cit. 2010-05-19]. Dostupné z: 
<http://www.abra.eu/clanek.php?id_clanku=9&level=subcat&kategorie=1&subkategorie=2>. 

http://www.abra.eu/clanek.php?id_clanku=9&level=subcat&kategorie=1&subkategorie=2�
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Kladným bodem tohoto kritéria je pro systém ABRA G3 jasná struktura projektu. 

Hodnotím stupněm 7. 

Kritérium aplikační software: 

• Různé moduly systému mají možnosti propojení s technickým prostředím 

podniku, jako jsou třeba čtečky čárových kódů nebo čítače strojů a evidence jízd 

pomocí GPS v modulu Kniha jízd. 

• Opět je možnost výstupu dat ze systému v nejpoužívanějších formátech XLS, 

XML, HTML, TXT, PDF, RTF apod. 

• Přes rozhraní OLE Automation je umožněn přístup a zpracovávání dat cizím 

softwarem a jejich případné programování. 

Aplikační software ABRA G3 je dobře přizpůsoben ke spolupráci s cizími 

aplikacemi. Hodnotím stupněm 8. 

Kritérium ergonomické aspekty návrhu: 

• Školení zdarma, okamžitý servis přes Internet na počítači zákazníka a další. 

• Lze nastavit pracovní plochu pro každého uživatele, automatické spouštění často 

používaných agend, panely definovatelných údajů, zobrazující libovolná data. 

• Program má jednotné ovládání agend a lze jej snadno ovládat jak myší, tak z 

klávesnice. Umožňuje současnou práci ve více agendách s plnou provázaností a 

přechody mezi agendami. 

Kladně hodnotím nabídku školení zdarma a možnost e-learningu, což nenabízejí 

všechny firmy. Hodnotím stupněm 7. 

Kritérium cenové relace: 

Podle ceníku28

Kritérium riziko nabídky: 

 by se náklady na pořízení systému ABRA G3 pohybovaly kolem 350 

až 400 tisíc Kč bez DPH. Tato cena bude ještě navýšena o implementační a instalační 

služby pracovníků. S velikou pravděpodobností bude nižší než 500 000 Kč, proto 

hodnotím stupněm 7. 

Riziko nesplnění nabídky zde bude vyšší než u předchozích dvou, ale nebude nijak 

zásadní. Hodnotím stupněm 6. 

 

                                                           
28 ERP systémy ABRA – ceník. [online]. aktualizováno 7.4. 2010. [cit. 2010-05-20]. Dostupné z: 
<http://www.atlantispc.cz/cenik.html>. 

http://www.atlantispc.cz/cenik.html�


- 45 - 
 

Výpočet skóre ABRA G3:  

0,15*8+0,25*8+0,10*7+0,10*8+0,15*7+0,15*7+0,10*6=7,4 

5.4 Unicorn Universe 
Kritérium úroveň uchazeče: 

• Společnost: VIG Net a.s., se sídlem v Praze, v roce 2008 dosáhla obratu 1,3 mld. 

Kč. 

• Reference: Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Unicorn a.s., Auto Poly, 

Ministerstvo vnitra ČR a další. Více než 7 600 000 případů užití měsíčně v roce 

2009. 

• Z podstaty systému vyplývá nepřetržitá údržba systému společností. 

Společnost působí solidním dojmem a má za sebou silnou mateřskou společnost. 

Hodnotím stupněm 8. 

Kritérium koncepce řešení: 

• Oproti ostatním systémům, je tento řešen formou „Software jako služba“. Je 

provozován na infrastruktuře provozovatele a klientům tak odpadají náklady 

spojené se správou technického vybavení. 

• Vysoká bezpečnost dat ve specializovaných datových úložištích. 

• Systém moc neřeší řízení a plánování výroby, stejně tak chybí skladové 

hospodářství. 

• Celkově je systém koncipován spíše jako podpůrný nástroj pro správu firmy, než 

jako plnohodnotný ERP systém. 

Je velice lákavou nabídkou pro společnost nemuset se starat o informační 

technologie, ale v tomto případě je systém naprosto nedostačující po stránce nároků na 

funkce. Hodnocení stupněm 1. Díky tomu již není nutné dále pokračovat v hodnocení 

produktu, ale pro potřeby vzájemného porovnání systémů budou ohodnocena i zbývající 

kritéria. 

Kritérium projekční metodologie: 

• Základní výstavbou systému je vizualizace organizace podniku, od níž se poté 

odvíjí veškeré další úkony v přípravě systému pro provoz. 

• Společnost nemá žádnou specifickou metodologii pro zavádění systémů. 

Hodnocení kritéria stupněm 5. 
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Kritérium aplikační software: 

• Přístup je zajišťován prostřednictvím webových prohlížečů. 

• Není zajištěna kompatibilita a provázanost ani s jinými programy, ani 

s technickým vybavením podniku. 

Nedostačující funkčnost systému pro potřeby výrobního podniku. Hodnoceno 

stupněm 4. 

Kritérium ergonomické aspekty návrhu: 

• Servis je poskytován nonstop. Přístup k systému je možný odkudkoliv pouze 

prostřednictvím internetu a webového prohlížeče. 

• Je garantována dostupnost služby, výkonnost a bezpečnost. 

• Nabízeny jsou zpoplatněné kurzy v různém rozsahu a různého tematického 

zaměření. 

Ergonomické aspekty návrhu hodnotím stupněm 7. Především zajímavý prvek je 

možnost přístupu odkudkoliv. 

Kritérium cenové relace: 

Zákazník platí za takzvané „Use Case“, neboli případy použití, což je jakýkoliv 

úkon prováděný uživatelem v systému. Měsíčně je placen paušál podle četnosti využití 

od 5 000 Kč do 100 000 Kč. Pro potřeby společnosti veliké jako Plojhar s.r.o. by stačilo 

vytížení nejnižší opravňující k užití 20 000 UC bezplatně, za každý další se platí 1 Kč. 

Náklady za rok užívání by se tak dostaly na částku 60 000 Kč. Hodnocení stupněm 7. 

Kritérium riziko nabídky: 

V tomto případě je jisté, že Unicorn Univers nemůže splnit nároky na systém 

kladené, není tedy v tomto kritériu hodnocen. 

 

Výpočet skóre Unicorn Universe:  

Nevyhovuje požadavkům. 

 

5.5 Twist Inspire 
Kritérium úroveň uchazeče: 

• Společnost: Beep, s.r.o., se sídlem v Praze je česká softwarová firma založena v 

roce 1991 a orientující se na vývoj a implementace vlastního ERP. 
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• Reference: JVC Czech spol. s r.o., Meibes, s.r.o., Diners Club Czech s.r.o., Kalle 

CZ s.r.o. 

• Implementace systému Twist Inspire vyniká svou rychlostí ve své třídě.29

• Aktualizace verzí systému u klientů a kontinuální podpora. 

 

Společnost je menší, ale je již zavedená a má bohaté zkušenosti se zaváděním a 

úpravou systému. Bohužel chybí jakákoli certifikace. Hodnocení stupněm 7. 

Kritérium koncepce řešení: 

• Twist Inspire je navržen jako dvouvrstvá aplikace klient - server s aplikační 

logikou umístěnou přímo na databázovém serveru. 

• Používání vlastních vývojových nástrojů. 

• Systém modulů, které si zákazník zvolí, obsahuje všechny oblasti a funkce, které 

jsou od systému vyžadované. Společnost nabízí širokou možnost úprav podle 

potřeb podniku. 

• Nároky na informační technologie nejsou vyšší než současné vybavení podniku. 

Hodnocení stupněm 8. Díky vlastním vývojovým nástrojům nejsou vázáni na 

schopnosti cizího programu a mohou případné úpravy v systému provádět podle přání 

zákazníka. 

Kritérium projekční metodologie: 

• Společnost má řádně popsanou metodiku implementace informačního systému. 

Hodnocení stupněm 7. 

Kritérium aplikační software: 

• Systém nabízí prostřednictvím některých svých modulů propojení 

s technologickými procesy díky svému vývojovému nástroji. 

• Systém má široké možnosti komunikace. V tomto směru jsou využívány 

systémy EDI a XML2EDI, e-mail, B2B. Fungují také systémy pro výměnu dat 

s veřejnou a státní správou. Samozřejmostí jsou různé podporované formáty dat 

pro export. 

                                                           
29 Podnikové informační systémy na Invexu. [online]. c2007. [cit. 2010-05-19]. Dostupné z: 
<http://www.asseco.cz/cs/spolecnost/tiskovy-
servis/napsalionas/Podnikove_infosys_na_internetu?mcmsdfe0422abe469c781e9cb1f4cdc25f11=21411e
7857b1bc5015edce73b4274fe6>. 

http://www.asseco.cz/cs/spolecnost/tiskovy-servis/napsalionas/Podnikove_infosys_na_internetu?mcmsdfe0422abe469c781e9cb1f4cdc25f11=21411e7857b1bc5015edce73b4274fe6�
http://www.asseco.cz/cs/spolecnost/tiskovy-servis/napsalionas/Podnikove_infosys_na_internetu?mcmsdfe0422abe469c781e9cb1f4cdc25f11=21411e7857b1bc5015edce73b4274fe6�
http://www.asseco.cz/cs/spolecnost/tiskovy-servis/napsalionas/Podnikove_infosys_na_internetu?mcmsdfe0422abe469c781e9cb1f4cdc25f11=21411e7857b1bc5015edce73b4274fe6�
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Hodnocení stupněm 8, neboť systém nabízí široké možnosti komunikace a 

příležitosti pro podnik k vytvoření nových komunikačních kanálů s obchodními 

partnery. 

Kritérium ergonomické aspekty návrhu: 

• Společnost poskytuje zákaznickou telefonickou podporu v pracovních dnech od 

9 do 18 hodin, nebo pro okamžitou pomoc využívá vzdáleného přístupu přes 

internet. 

• Společnost neposkytuje žádná školení ani kurzy nad rámec implementace 

systému. Poskytuje ale konzultace v rámci údržby systému. 

• Tiskové výstupy v Twist Inspire jsou připraveny pomocí grafického editoru 

Crystal Reports a dají se uzpůsobit dle potřeb zákazníka. Stejně tak se dá 

přizpůsobit i grafický interface aplikace. 

Hodnocení stupněm 7. Úplně chybí školení nad rámec implementace, což by vadilo 

v případě příchodu nového pracovníka, který by se složitě musel učit práci se systémem 

svépomocí. 

Kritérium cenové relace: 

Cena typické instalace včetně nasazení systému pro 5 – 20 uživatelů se pohybuje 

v řádu desetitisíců. Ovšem systém by pro potřeby podniku mohl vyžadovat výraznější 

úpravy a náklady by se mohly vyšplhat ke 200 tisícům Kč. Je to tedy nejlevnější řešení 

ze zkoumaných. Hodnocení stupněm 9. 

Kritérium riziko nabídky: 

Riziko nabídky je zde větší, neboť systém bez úprav je málo použitelný a podnik se 

tedy musí silně spolehnout na implementátora a jeho vývojové nástroje. Hodnocení 

stupněm 6. 

 

Výpočet skóre Twist Inspire:  

0,15*7+0,25*8+0,10*7+0,10*8+0,15*7+0,15*9+0,10*6=7,55 

 

5.6 Byznys VR 
Kritérium úroveň uchazeče: 
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• Společnost: J.K.R. spol. s r.o., se sídlem v Příbrami je česká firma založená 

v roce 1991 

• Certifikace ISO 9001:2001, Microsoft Gold Certified Partner 

• Reference: KOVOTHERM s.r.o., RAVAK a.s., HUMI Outdoor s.r.o., MARCO 

POLO, s.r.o. a další společnosti různých oborů podnikání 

• Délka implementace se pohybuje od 6 měsíců do 1 roku. 

Úroveň uchazeče je hodnocena stupněm 8. Na trhu ERP systémů se pohybuje již 

dlouho a obdržel významné certifikáty. 

Kritérium koncepce řešení: 

• Systém Byznys VR je řešen architekturou klient – server. 

• Stávající hardwarové vybavení serveru a přístupových stanic podniku vyhovuje 

požadavkům systému. Nevyhovují systémové prostředky SQL Serveru, je nutný 

upgrade. 

• Moduly, které systém nabízí k používání, vyhovují potřebám podniku. Je třeba 

jen upravit některé funkce podle podnikových procesů. Především skladové 

hospodářství a plánování a řízení výroby. 

Hodnocení stupněm 7 kvůli nutnému upgradu softwaru. 

Kritérium projekční metodologie: 

• Společnost má metodologii ve formě implementačního harmonogramu, podle 

kterého se řídí. 

Situace je podobná jako u systému Helios Orange. Hodnocení stupněm 6. 

Kritérium aplikační software: 

• Systém udává možnosti perfektního provázání aplikací především s MS Office a 

MS Windows Vista/7 ale i s dalšími prvky kontroly a sběru dat ve společnosti a 

to hlavně ve výrobě a ve skladovém hospodářství pomocí čteček čárových kódů. 

• Systém rovněž podporuje práci s nejnovějšími formáty dokumentů jako je DOCx 

nebo XPS. 

Toto kritérium získává hodnocení stupněm 8, protože poskytuje potřebnou aplikační 

výbavu. 

Kritérium ergonomické aspekty návrhu: 

• Podpora nových trendů – menu v ribbonu, podpora formátování, uživatelská 

plocha. Náhled dokumentů, uživatelsky definované přehledy a formuláře. 
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Použití automatických textů, okno pro spuštění naposledy spuštěných nabídek 

atd. 

• Technický servis a uživatelská podpora jsou zabezpečovány několika způsoby. 

Jsou to telefonická podpora, e-mailová podpora a datová podpora (systém 

vzdáleného přístupu). Dále je nabízen konzultační servis, který je standardně 

prováděn v průběhu implementace a později na přání zákazníka. 

Uživatelské prostředí je přizpůsobeno tomu, s čím dnes člověk pracuje, a drží krok 

s dobou. Zákaznická podpora je také dostatečná. Hodnocení stupněm 8. 

Kritérium cenové relace: 

Cena systému je opět určována podle počtu přístupů k systému a k jednotlivým 

modulům. Podle předimplementační přípravy, která byla vyhotovena pro firmu Plojhar 

s.r.o. a samotná stála 45 000 Kč, je cena licence 375 000 Kč, cena implementace 

195 000 Kč, a cena za programátorské úpravy by byla 320 000 Kč. Dohromady tedy bez 

DPH cena systému Byznys VR je přes 1,2 milionu Kč. Tato suma je příliš vysoká a je 

hodnocena stupněm 2. 

Kritérium riziko nabídky: 

Riziko nabídky je hodnoceno stupněm 7, neboť podle odhadovaných nákladů na 

úpravy systému se jedná o složitý proces, je nebezpečí prodlev v časovém plánu nebo 

dokonce neuskutečnění nabídky. 

 

Výpočet skóre Byznys VR:  

0,15*8+0,25*7+0,10*6+0,10*8+0,15*8+0,15*2+0,10*7=6,55 

 

5.7 Magis CB 
Kritérium úroveň uchazeče: 

• Společnost: DATA-Software, spol. s r. o., se sídlem v Opavě je česká firma, 

která vznikla v roce 1992. 

• Certifikace ISO 9001:2009 a ISO 9000:2008 

• Reference: Smurfit Kappa Packaging Czech, AGROP NOVA a.s., Technické 

služby Opava, s.r.o. a další. 
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• Doba implementace by měla být krátká díky oborové specializaci a malé potřebě 

systém upravovat podle podniku. 

Společnost je zavedená na trhu, má zkušenosti s implementací a je držitelem 

certifikátu kvality. Nevýhodou je veliká vzdálenost mezi Opavou a Českými 

Budějovicemi. Hodnocení stupněm 8. 

Kritérium koncepce řešení: 

• Architektura systému Magis CB je klient – server. Je používán Pervasive SQL 9. 

• Systém obsahuje běžné moduly pro provoz podniku a navíc nabízí oborově 

upravené moduly pro prodej (model zakázkové výroby), technologie, plánování 

a řízení výroby. 

• Stávající hardwarové a softwarové vybavení je pro instalaci systému dostačující. 

Koncepce řešení je velice výhodná díky oborovému upravení přímo pro potřeby 

společností zabývajících se výrobou kartonáže a obalů. Hodnocení kritéria stupněm 9. 

Kritérium projekční metodologie: 

• Společnost používá interní metodiku implementace, která je rozvržena do pěti 

hlavních kroků: projektová studie, programová příprava, testování, ověřovací 

provoz a předání projektu. 

Metoda obsahuje popis jednotlivých kroků implementace, určuje úkoly pro 

jednotlivé účastníky implementace a zadává podmínky pro přistoupení k dalšímu kroku. 

Hodnocení stupněm 7. 

Kritérium aplikační software: 

• Aplikace klade důraz na průběžné sledování obchodního případu v rámci celého 

obchodně-výrobního procesu, provázanost jednotlivých informací a jejich 

snadnou dostupnost. 

• Řešení návazností na výrobní technologie (válečkové dráhy, lis, souběhování 

atd.) podle potřeb kartonážky. Možnost provázání např. se čtečkou čárových 

kódů. 

• Export dat v běžných formátech. 

Hodnocení stupněm 8. 

Kritérium ergonomické aspekty návrhu: 
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• Společnost na svých internetových stránkách nabízí aplikaci HelpDesk pro své 

smluvní zákazníky, která jim umožňuje zadávání požadavků na servis, rozvoj 

nebo k předávání dotazů a připomínek. 

• Školení a kurzy jsou poskytovány pouze v rámci implementace řešení. 

Hodnocení stupněm 7. 

Kritérium cenové relace: 

Cena systému Magis CB je závislá na počtu uživatelů. Licence pro maximálně 16 

lidí stojí 363 000 Kč. K tomu ještě je nutno koupit Magis PRO (účetnictví a zásobování) 

v ceně 167 500 Kč a základní software (SQL a další aplikace) v hodnotě 66 000 Kč. 

Dohromady i s úpravou systému a implementačními pracemi stojí systém Magis CB 

v tomto provedení cca. 800 000 Kč bez DPH. Hodnocení stupněm 5. 

Kritérium riziko nabídky: 

Systém je již hotový a zbývá na něm provést jen menší úpravy, proto zde riziko 

nesplnění nabídky není vysoké. Hodnocení stupněm 8. 

 

Výpočet skóre Magis CB:  

0,15*8+0,25*9+0,10*7+0,10*8+0,15*7+0,15*5+0,10*8=7,55 

 

5.8 Výběr nejlépe bodovaných systémů 
V tabulce 1. je uveden přehled zkoumaných řešení informačních systémů a jejich 

bodové hodnocení u jednotlivých kritérií. Tyto body jsou vynásobeny koeficientem 

každého kritéria a sečteny v pravém sloupci tabulky. V horním řádku jsou uvedeny 

kritéria takto: A – úroveň uchazeče, B – koncepce řešení, C – projekční metodologie, D 

– aplikační software, E – ergonomické aspekty návrhu, F – cenové relace, G – riziko 

nabídky a H – konečné hodnocení.  

Ve sloupci A je vidět, že v podstatě všechny společnosti, jejichž systémy byly 

předmětem analýzy, jsou zkušené a mají za sebou řadu úspěšných projektů. Sloupec B 

naznačuje, které informační systémy jsou vhodným řešením pro firmu Plojhar s.r.o. – 

pouze Magis CB má plné hodnocení díky své oborové specializaci. Naproti tomu 

Unicorn Universe zde naprosto propadl, protože není schopný ani uspokojit potřeby na 

plnohodnotný ERP. Další kritérium, které se u jednotlivých systémů dost rozcházelo, je 
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cenová relace, kdy systém SAP kvůli své vysoké ceně hodně ztratil. Podobně je na tom i 

systém Byznys VR. 

 

Tab. 1.: Přehled získaných bodů a konečného hodnocení 

V celkovém hodnocení se na posledním místě umístil systém Unicorn Universe, 

který nesplnil požadavky na systém kladené. Dále se umístil systém Byznys VR hlavně 

kvůli vysoké ceně. Před ním s konečným skóre 6,95 bodu skončil Helios Orange, který 

ztratil především svou univerzálností a případnou nutností složitějších úprav. Systém 

SAP se umístil na čtvrtém místě v pořadí. Je to profesionální systém, který svého 

majitele nezklame, ale platí se za něj příliš vysoká cena. Je dobře vidět, že největší 

české i světové společnosti znají cenu kvality. Na třetí příčce skončil systém ABRA G3, 

kterému nelze v podstatě nic vytknout, ale na druhé straně nenabízí žádné jasné výhody. 

Na první a druhé příčce se shodně umístily systémy Magis CB a Twist Inspire. 

Největší přínos pro Twist Inspire má jeho cena, která je ze zkoumaných produktů 

nejnižší a díky svému zaměření na segment středně velkých podniků jsou jeho 

implementace rychlé. Nebyly u něj nalezeny žádné jasné nedostatky. Je u něj otázkou, 

zda je opravdu schopný se dobře přizpůsobit.  

Magis CB, který byl vybrán i v reálném výběrovém řízení, zaujal především svou 

oborovou profilací a schopností zajistit všechny požadované funkce systému při 

zachování rozumné ceny pod 1 milion Kč. 

Hrubý výběr informačního systému snížil jejich počet. Do jemného výběru bych 

doporučil zařadit tři nejlepší – ABRA G3, Twist Inspire a Magis CB. Od jejich 

dodavatelů by se objednala předimplementační analýza, případně jiné způsoby 

konkrétnějšího předvedení těchto řešení. 

  

A B C D E F G H
0,15 0,25 0,1 0,1 0,15 0,15 0,1 1

Helios Orange 8 6 6 9 8 5 8 6,95
SAP 9 8 9 7 8 1 8 7,1
ABRA G3 7 8 7 8 7 8 6 7,4
Unicorn Universe 8 1 5 4 7 7 1 4,55
Twist Inspire 7 8 7 8 7 9 6 7,55
Byznys VR 8 7 6 8 8 2 7 6,55
Magis CB 8 9 7 8 7 5 8 7,55
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6. Závěr 
Cílem práce bylo objektivně vybrat informační systém, který by byl vhodný pro 

implementaci ve společnosti Plojhar s.r.o. 

V teoretické části práce jsem nastínil základní pojmy problematiky, jako jsou data, 

informace, informační systém a informační technologie. Dále jsem se věnoval historii a 

vývoji informačních systémů od jejich počátků v padesátých letech až po současnost. 

Pokusil jsem se vysvětlit schéma počítačové integrované výroby, jak ho uvedl A. W. 

Sheer v roce 1988. 

V následující kapitole jsem se věnoval průběhu výběru informačního systému, který 

byl rozdělen na tři etapy. Během první etapy je provedena analýza podniku, je 

identifikována potřeba zavedení nového IS a v návaznosti na tuto skutečnost je vytvořen 

tým s informačním manažerem v čele. Další etapa, která byla v teoretické části popsána, 

se zaměřuje již přímo na vybírání systému. Je zde popsáno vytvoření poptávkového 

dokumentu, který se následně rozešle dodavatelům ERP řešení. Tento obsahuje všechny 

důležité informace, které potřebují společnosti poskytující informační systém k 

vypracování nabídky. Je též popsána metoda hrubého a jemného výběru a systém 

výběru dle kritérií s různými vahami. Poslední etapa popisuje zavádění informačního 

systému ve společnosti v několika fázích. 

Ve čtvrté kapitole bakalářské práce jsem se nejprve věnoval představení a analýze 

společnosti Plojhar s.r.o., pro niž výběr informačního systému probíhá. Čtenář se 

seznámil s organizační strukturou, využívanými informačními technologiemi, obchodní 

a finanční situací. Dále jsem formuloval požadavky kladené na systém a sestavil 

poptávkový dokument. V závěru poptávkového dokumentu jsem shrnul kritéria výběru 

informačního systému a stanovil systém jejich hodnocení. 

V páté kapitole jsem představil sedm různých řešení informačních systémů a 

postupně jsem každý ohodnotil podle vybraných kritérií. Ze sedmi systémů jsem vybral 

tři: Magis CB, ABRA G3 a Twist Inspire. S informacemi, které jsou o těchto systémech 

dostupné, není možné docílit užšího výběru. Pro určení jednoho nejlepšího vhodného 

systému doporučuji objednat jejich předimplementační analýzy. Tyto analýzy poté 

znovu systémem kritérií podrobně vyhodnotit. 

Konstatuji, že systém Magis CB, který byl vybrán a implementován jako informační 

systém ve společnosti Plojhar s.r.o. byl zvolen vhodně. Tento výsledek může být 
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důležitý především pro společnost Plojhar, která si takto ověří správnost svého 

rozhodnutí. Zároveň může tato práce sloužit pro orientaci mezi informačními systémy 

pro jiné společnosti hledající ERP řešení anebo i pro společnosti nabízející tato řešení. 

Informačních systémů je ale na českém trhu v nabídce několik desítek a pro dobrou 

orientaci mezi nimi by byl potřeba daleko obsáhlejší výzkum. 
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