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Abstrakt

Práce  se  zabývá  analýzou  a  návrhem  změn  informačního  systému  konkrétní  firmy

v reálných  podmínkách,  a  je  tedy  spíše  prakticky  zaměřena.  Informační  systém  je

zkoumán jak z pohledu koncového uživatele,  na což je  kladen důraz,  tak z pohledu

provozování a implementace programových řešení. Informační systém je zkoumán jako

celek v širších souvislostech, tedy nejen z pohledu aplikace (software),  ale také toku

informací, ukládání a organizace dat, uživatelů, bezpečnosti, hardware, apod. Firmě by

práce  měla  posloužit  jako  vodítko pro odstranění  neefektivních  a  / nebo rizikových

oblastí, a tím přispět ke zvýšení produktivity práce a spokojenosti zaměstnanců.

Klí čová slova

informační systém, uživatelé, IS, efektivita práce, analýza, zlepšení, HOS8, neziskové

organizace, informační tok, databáze, přizpůsobení, bezpečnost IS.



Abstract

This  thesis  deals  with  the  analysis  and  design  changes  to  a  specific  company

information system under real conditions, and is therefore more practically oriented.

The information system is studied both from the perspective of the end user, which is

the focus, and in terms of operation and implementation of program solutions. The

information system is studied as a whole in a broader context, not only in terms of

applications  (software),  but  also  in  terms  of  the  flow  of  information,  storage  and

organization of data, users, security, hardware, etc. It should serve to the company as a

guide for the elimination of inefficient and / or risk areas, thereby helping to improve

work productivity and employee satisfaction.

Keywords

information  system,  users,  IS,  work  efficiency,  analysis,  improvement,  HOS8,  non-

profit  organizations,  information  flow,  database,  customization,  information  system

safety.



Bibliografická citace

ZAHRADNÍK, M.  Analýza a návrh změn informačního systému firmy. Brno: Vysoké

učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009.  89 s. Vedoucí diplomové práce

Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. 

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci  vypracoval  samostatně  pod vedením pana

Ing. Petra  Dydowicze,  Ph.D.  Uvedl  jsem všechny literární  prameny a publikace,  ze

kterých jsem čerpal.

…………………………

podpis

Poděkování

Děkuji  Ing. Petru Dydowiczovi,  Ph.D. za vedení tohoto projektu,  a především všem

zaměstnancům firmy OTASA, kteří si na mě udělali čas a poskytli cenné informace.



Obsah

1 Úvod...............................................................................................................................9

2 Vymezení problému, cíle práce a metody zpracování.................................................10

3 Teoretická východiska práce........................................................................................11

3.1 Co je informační systém?......................................................................................11

3.2 Informační strategie..............................................................................................11

3.2.1 Podmínky úspěšného definování informační strategie...................................12

3.3 Vývoj IS/ICT..........................................................................................................13

3.3.1 Rigorózní metodiky.........................................................................................13

3.3.2 Agilní metodiky...............................................................................................14

3.3.3 Porovnání rigorózních a agilních metodik.....................................................17

3.4 Architektura IS/ICT...............................................................................................18

3.4.1 Globální architektura.....................................................................................18

3.4.2 Modelem řízená architektura (MDA).............................................................19

3.4.3 Architektura orientovaná na služby (SOA).....................................................19

3.5 Efektivita, efektivnost IS........................................................................................20

3.5.1 Výdaje na IS/ICT............................................................................................21

3.5.2 Přínosy IS/ICT................................................................................................22

3.6 Databáze, relační model........................................................................................22

3.7 Metoda HOS8........................................................................................................23

3.8 Problematika neziskových organizací...................................................................25

4 Analýza problému a současné situace........................................................................27

4.1 Společnost OTASA.................................................................................................27

4.1.1 Organizace.....................................................................................................27

4.1.2 Činnost a klienti.............................................................................................28

4.1.3 Financování....................................................................................................30

4.1.4 Shrnutí............................................................................................................31

4.2 Budování IS/ICT, historie......................................................................................32

4.3 Analýza metodou HOS8.........................................................................................34

4.3.1 Úskalí metody a jejich řešení.........................................................................34

4.3.2 Získané výsledky.............................................................................................36

4.3.3 Shrnutí............................................................................................................38

4.4 Doplňující analýza................................................................................................39

4.4.1 Informační tok ve firmě..................................................................................40

4.4.2 Dataware, databáze........................................................................................41

4.4.3 Software..........................................................................................................44



4.4.4 Peopleware, lidé.............................................................................................56

4.4.5 Školení uživatelů.............................................................................................58

4.4.6 Přizpůsobení IS dodatečným požadavkům.....................................................58

4.4.7 Kategorie uživatelů, oprávnění......................................................................60

4.4.8 Hardware........................................................................................................60

4.4.9 Bezpečnost IS..................................................................................................60

4.5 Shrnutí poznatků získaných analýzami..................................................................62

5 Vlastní návrhy řešení...................................................................................................64

5.1 Navrhované změny v oblasti toku informací a výměny dat...................................64

5.1.1 Informační tok................................................................................................64

5.1.2 Výměna a tok dat............................................................................................67

5.2 Navrhované změny IS na aplikační a SW úrovni...................................................68

5.2.1 Databáze.........................................................................................................68

5.2.2 Dokumentace, nápověda................................................................................69

5.2.3 Testovací verze IS...........................................................................................70

5.2.4 Žádosti............................................................................................................71

5.2.5 Uživatelské rozhraní IS..................................................................................72

5.2.6 Oprávnění uživatelů.......................................................................................73

5.3 Organizační změny, peopleware............................................................................74

5.3.1 Školení uživatelů.............................................................................................76

5.4 Hardware...............................................................................................................77

5.5 Doporučení v oblasti bezpečnosti.........................................................................77

5.6 Ostatní...................................................................................................................78

5.6.1 Přihlášky do kroužku......................................................................................78

5.7 Informační strategie..............................................................................................79

6 Ekonomické zhodnocení, přínos návrhů řešení.........................................................80

7 Závěr............................................................................................................................84

8 Seznam použitých zdrojů.............................................................................................86

9 Použité zkratky a symboly...........................................................................................87

10 Přílohy........................................................................................................................88



1  Úvod

1 Úvod

Nasazování podnikových informačních systémů ve stávající podobě, kterou nejčastěji

symbolizují  aplikace  označované  jako  ERP1,  začalo  nejen  u nás,  ale  i ve  světě  na

počátku  devadesátých  let,  tedy  poměrně  nedávno.  Důsledky  rozvoje  informačních

systémů  (IS) a jejich rostoucího uplatňování se za tuto dobu projevily v rámci změn

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

služby. Změnily se postupy a přístupy lidí, a podstatné je, že změnami byly ovlivněny

všechny důležité podnikové procesy. [2]

Řada lidí si pod pojmem „informační systém“ obvykle představuje nějaký druh

aplikace, čili software (SW) běžící na nějakém počítači. To je ale velmi zúžený pohled

na celou problematiku. Informační systém, jak ho budeme šířeji chápat, není pouze ona

SW aplikace, ale je tvořen i daty, lidmi, organizačními normami, řízením atd. – jedná se

o komplexní  systém v pravém slova smyslu,  a v dnešní době  je (a zřejmě  tomu tak

dlouho ještě bude) součástí každé organizace či firmy, ať už v méně či  více vyspělé

podobě.

Snahou počítačových firem je prodávat stále lepší, rychlejší a lákavější informační

technologie. Manažeři informačních systémů však musí mít na zřeteli, že v této oblasti

mohou utratit  nepředstavitelné množství  peněz,  aniž  by docílili  jakéhokoliv  zvýšení

zisku  či  kvality  produkce  své  organizace.  V tomto  kontextu je  jasné,  že  spíše  než

dokonalá znalost  současné techniky je pro ně  mnohem důležitější  pochopení trendů

vývoje, a hlavně jasná vize, k čemu daný informační systém potřebuje a jaký efekt mu

přinese. [6]

Tato práce se zabývá analýzou a návrhem změn informačního systému konkrétní

firmy v reálných podmínkách, a to především z praktického hlediska. Bylo by bláhové

si o jakémkoli informačním systému myslet, že na něm již není co zlepšovat, i kdyby

stál  statisíce  Korun  a  byl  úspěšně  zaveden  a  používán  již  delší  dobu.  Prostředí  a

podmínky se totiž neustále mění a vyvíjí, a je třeba na ně reagovat.

 

1Enterprise Resource Planning
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2  Vymezení problému, cíle práce a metody zpracování

2 Vymezení problému, cíle práce a metody zpracování

V současnosti  podnikové  IS  tak  již  neřeší  jen  úlohy  spojené  s automatizací  a

racionalizací podnikových činností a procesů. Zásadním způsobem se totiž změnil názor

na výsledek,  resp. užitek plynoucí  ze zavedení podnikového IS.  Jestliže v minulosti

převažoval spíše technologický náhled, který se projevoval v důrazu na uvedení IS do

provozu v rámci  času a rozpočtu stanoveného projektem, situace dnes bývá odlišná.

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

snižováním nákladů v rámci integrovaných a optimalizovaných podnikových procesů,

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

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

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

efektivní provozování, údržba a další rozvoj, resp. opětovná inovace. [2]

Cílem této práce je podrobně  analyzovat informační systém konkrétní firmy, a

navrhnout  možná vylepšení,  inovace,  či  změny přístupů.  Pro analýzu  nebude užito,

kromě metody HOS8, žádné specifické metodiky. Autor bude vycházet jak ze svých

vlastních zkušeností (neboť ve firmě již několik let brigádně pracuje), tak ze zkušeností

a  postřehů  dalších,  dlouholetých  zaměstnanců  firmy,  které  budou získány  převážně

prostřednictvím  interview  s různými  osobami  ve  firmě,  od  vedení  až  po  koncové

uživatele, neboť je zřejmé, že každý z nich bude mít nejen rozdílné názory, ale také jiné

nároky a požadavky. IS tedy nebude analyzován příliš technicky (např. u software na

úrovni zdrojových kódů) z pohledu programátorů, ale spíše prakticky – z pohledu jeho

uživatelů, což je, myslím, důležitější, neboť IS slouží primárně právě jim. Cílem autora

je poskytnout  firmě  jakési  vodítko pro odstranění  neefektivních  a / nebo rizikových

oblastí, a tím přispět ke zvýšení produktivity práce a spokojenosti zaměstnanců.

V první  části  práce  načrtneme  teoretické  pozadí,  na  kterém budeme stavět  či

z něho vycházet. Dále pak IS firmy podrobíme detailní analýze, jejímž výstupem by měl

být  výčet  problémových  oblastí,  které  v další  části  budeme dále  řešit,  a  navrhovat

možné  změny.  Následovat  bude stručný pokus  o ekonomické zhodnocení  a  přínosy

návrhů, než konečně v závěru celou práci shrneme a okomentujeme.

-10-



3  Teoretická východiska práce

3 Teoretická východiska práce

3.1 Co je informační systém?

Informační  systém  (IS)  je:  „systém,  jehož  prvky  jsou  informační  a  komunikační

technologie, data a lidé“ [4]. Mnoho lidí pod tímto pojmem vidí pouze nějaký program

či  aplikaci  na  počítači,  což  je  ovšem  jen  malá  část  (software)  z celkového  pojetí

informačního systému. Neméně důležité jsou také informace (data), jejich předávání,

lidé, řízení … vše nedílná součást IS.

3.2 Informační strategie

„Informační  strategie  rozpracovává  vize  a  cíle  podnikové  strategie  z pohledu jejich

podpory nebo zajištění informačním systémem a technologiemi.  Měla  by obsahovat

vizi,  cíle a hlavní charakteristiky budoucího stavu IS/ICT firmy a mimo to by měla

účinně  přispívat  k omezení  chaotického  řízení  jejich  vývoje  a  provozu.  Příprava  a

rozvoj  informační  strategie  jsou  důležité  nejen  z pohledu  účinného  fungování

informačního  systému,  ale  také  z pohledu  správného,  systematického  a  cíleného

vkládání investic do informačních technologií a programových prostředků. Jednou ze

základních příčin neefektivnosti investic do IS je právě chaotické řízení rozvoje IS bez

informační strategie.“ [6]
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3.2  Informační strategie

Informační strategií chceme dosáhnout [7]:

– zvyšování výkonnosti pracovníků (produktivity práce).

– podporovat dosažení strategických cílů firmy.

– vytvářet prostor pro další rozvoj firmy.

Hlavní body informační strategie [7]:

– určení vazeb mezi celkovou strategií firmy a informační strategií

– analýza dosavadního vývoje IT ve firmě

– analýza a prognóza obecného vývoje IT

– určení informačních zdrojů pro informační podporu systému řízení firmy

– plán rozvoje IS ve střednědobém a dlouhodobém horizontu

– objem finančních a nefinančních zdrojů pro zajištění realizace

– přehled standardů, které budou uplatňovány

– návrh organizačních změn a metrik dosažení cílů

– návrh kvalifikačních a rekvalifikačních programů

– zásady pro vyhodnocování účinnosti realizace strategie“

3.2.1 Podmínky úspěšného definování informační strategie

Při definování informační strategie je třeba, aby vrcholoví řídící pracovníci a majitelé

podniku zejména [7]:

– sami  se  aktivně  podíleli  nebo  podporovali  tvorbu  informační  strategie

(nepřenesli tuto zodpovědnost zcela na podnikového informatika.)

– mysleli  strategicky,  tj.  nenechali  se  příliš  ovlivnit  současnými  problémy

operativního charakteru.

– identifikovali  kritické faktory úspěchu podniku, a to pokud možno v širokém

konsensu všech manažerů a majitelů podniku.

– sledovali stav a vývoj jak vnějšího, tak vnitřního prostředí

– vzali na sebe dlouhodobý závazek i za cenu vzdání se krátkodobých úspěchů

– nezabývali se příliš detaily (technickým řešením, konkrétní HW architekturou..)

– dbali na to, aby informační strategie byla známá všem pracovníkům podniku

-12-



3.3  Vývoj IS/ICT

3.3 Vývoj IS/ICT

Vývoj IS zjednodušeně popisuje následující obrázek [6]:

Vývoj podnikových IS lze sledovat z různých aspektů, jako je jejich měnící se

funkcionalita,  trendy v implementaci,  provozování i změny v očekávaných přínosech.

V porovnání  se  situací  na  počátku  90.  let  dnes  uživatelé  v podnicích  více  vědí,  co

mohou  od  aplikací  IS  i jejich  dodavatelů  očekávat.  „To  ale  v žádném  případě

neznamená, že by zde nastupovala určitá stagnace, protože podnikové IS jejich vnitřní

dynamika dosud neopouští.“ [2]

Dle [4]  můžeme sledovat  dva hlavní  proudy v metodických  přístupech vývoje

IS/ICT, které jsou označovány jako rigorózní metodiky a agilní metodiky. Myšlenkám a

postupům agilních metodik se budeme věnovat trošku hlouběji, neboť z nich budeme

dále v práci vycházet či se na ně odkazovat.

3.3.1 Rigorózní metodiky

Tyto vycházejí z přesvědčení, že [4]: „… budování IS/ICT lze popsat, plánovat, řídit a

měřit. Snaží se podrobně a přesně definovat procesy, činnosti a vytvářené produkty, a

-13-
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3.3  Vývoj IS/ICT

proto bývají často velmi objemné.“ Mezi tyto metodiky patří např.  Model zralosti pro

software, metodika OPEN, metodika Rational Unified Process, metodika MMDIS, aj.

Protože tyto  metodiky  příliš  nekorespondují  s prostředím a vývojem  ve firmě

OTASA, nebudeme se jimi již dále podrobněji zabývat. Mimo to, autor této práce se

spíše ztotožňuje s myšlenkami agilních metodik.

3.3.2 Agilní metodiky

Takto se označují metodiky, které umožňují vytvořit řešení velmi rychle a pružně jej

přizpůsobovat měnícím se požadavkům. „Prosazují  myšlenku, že jedinou cestou, jak

prověřit správnost navrženého systému, je vyvinout jej (nebo jeho část) co nejrychleji,

předložit zákazníkovi a na základě zpětné vazby jej upravit.“ [4], což poměrně přesně

odpovídá způsobům vývoje IS/ICT ve společnosti OTASA.

Mezi  agilní  metodiky můžeme zařadit  např.  DSDM,  ASD,  Lean Development,

Feature-driven development, Scrum, Extrémní programování (XP), aj.

Každá z těchto metodik je svým způsobem specifická, ale všechny jsou postaveny

na stejných principech a hodnotách, které shrnuje  Manifest agilního vývoje softwaru

z února 2001.

Manifest agilního vývoje SW

deklaruje 4 klíčové hodnoty, kde dává přednost [5]:

1. lidem a komunikaci před procesy a nástroji,

2. funkčnímu software před obsažnou dokumentací,

3. spolupráci se zákazníkem před sjednáváním kontraktu,

4. reakci na změnu před plněním plánu.

T. Vlk celkem trefně a vtipně tyto 4 body komentuje [9]:

1. „Firma není stroj a lidé nejsou kolečka v něm. Dobrý flétnista potřebuje dobrou

flétnu  –  ti  nejlepší  je  mají  zlaté.  Ale  Stivín  zahraje  krásně  i na  trubku  od

záchoda. A naopak: když zlatá flétna nezní krásně, chyba není v nástroji.

2. Ještě nikdo se nenajedl tím, že si četl v kuchařce. Není příliš praktické zprávy

o počasí tesat do kamene. 
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3. Operace se podařila, ale pacient zemřel. Smlouva byla naplněna, ale zákazník je

zklamán, možná se cítí i podveden. 

4. Jakmile  zjistíte,  že  sedíte  na  mrtvém  koni,  je  lepší  sesednout.  (Indiánské

přísloví)“

Manifest tedy deklaruje základní principy, které je třeba při vývoji SW uplatňovat. Na

jejich základě bylo definováno několik hlavních principů agilních metodik [5]:

1. Nejvyšší  prioritou  je  uspokojit  zákazníka  skrze  včasně  a  pravidelně

dodávaný hodnotný SW. Specifikace požadavků  a dokumentace architektury

jsou  sice  důležité,  ale  zákazníka  nezajímají  dokumenty,  UML  diagramy  či

integrace dědičnosti. Zákazník se zajímá o to, jestli se mu dostane fungujícího

SW v každém vývojovém cyklu, a zda poskytovaná funkcionalita odpovídá jeho

potřebám …

2. Vítejme  požadavky  na  změny,  dokonce  i v pozdější  fázi  vývoje.  Agilní

procesy  využijí  změnu  pro  získání  konkurenční  výhody.  Turbulence

v byznysu i technologiích způsobují  změny,  na které může být  pohlíženo jak

jako na hrozby, kterým je třeba čelit, tak jako na příležitosti, kterých je možné se

chopit. Přestože většina lidí se shodne na tom, že feedback1 je důležitý, často

ignorují  fakt,  že  výsledkem  přijaté  zpětné  vazby  je  změna.  Zprostředkovat

změnu je efektivnější než snažit se jí zabránit.

3. Dodávejte  pracovní  SW  často,  od  pár  týdnů  do  pár  měsíců,  přičemž

preferujte kratší čas. Velmi apelujeme na redukci dodávkových cyklů, přičemž

je třeba mít na paměti, že dodání není to samé jako vydání (verze). Viděli jsme

projekty, jež nedosáhly verze funkčně hodné vydání/uvolnění ani za rok či více

– to je ale neosvobozuje od rychlého cyklu interních dodávek, které každému

umožňují vyhodnocovat a učit se z rozvíjejícího se projektu.

4. Uživatelé a vývojáři  pracují  na projektu denně.  Agilní  vývojáři  přicházejí

s radikální  změnou  v konceptu  požadavků.  Neočekáváme  detailní  rozpis

požadavků  hned  zpočátku  projektu,  upřednostňujeme  pohled  na  požadavky

1= zpětná vazba (angl.)
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z vyšší perspektivy, který je předmětem časté změny. Takto je aktivně zapojen

i zákazník, a dochází k lepšímu sdílení odpovědnosti za projekt.

5. Stavte  projekty  kolem  motivovaných  pracovníků,  zajistěte  jim  vhodné

prostředí  a  podporu,  a  důvěřujte  jim .  Můžete  nasaďit  všechny  nástroje,

technologie a procesy, které se vám zamlouvají, dokonce naše agilní procesy, ale

ve finále jsou to lidé, kdo dělají rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem. Důvěra je

pro  mnoho  lidí  tím  nejtěžším,  co  mohou  dát.  Manažeři  musejí  věřit  svým

podřízeným a nechat je rozhodovat o věcech za které jsou placeni aby o nich

věděli a uměli je.

6. Nejefektivnějším způsobem předávání informací v rámci vývojového týmu

je  konverzace  tváří  v tvář.  Agilním  metodikám  bývá  často  vytýkán

„nedostatek“ dokumentace. Dokumentace ale není cílem projektu, smyslem je

pochopení problému, kterého se mnohem lépe a rychleji  dosáhne používáním

přímých technik komunikace.

7. Fungující  software je primární  mírou pokroku (vývoj e).  Příliš  často jsme

viděli  projektové týmy,  které si  neuvědomil,  že jsou v bryndě,  dokud nebylo

těsně před dodáním. Měli včas požadavky, hotový návrh, dokonce možná i kód,

ale testování a integrace zabraly více času, než mysleli. Proto upřednostňujeme

iterativní vývoj, který poskytuje milníky, jež nemohou být udělány povrchně a

poskytují přesnou míru pokroku a hlubší porozumění rizik.

8. Agilní  procesy  podněcují  trvale  udržitelný  vývoj.  Sponzoři,  vývojáři  a

uživatelé  by  měli  být  schopni  konstantně  udržovat  krok .  Vývojáři  běžně

pracují  přesčas,  což  zákonitě  snižuje  jejich  produktivitu.  Je  třeba  vymezit

pracovní  prostor  (cca  40  hodin  týdně),  v jehož  rámci  zůstane  tým  v dobré

kondici.

9. Průběžná pozornost k technické dokonalosti a dobrý návrh zvyšují agilitu1.

I když jsou agilní přístupy podobné rychlému vývoji aplikací (RAD)2 v rychlosti

a flexibilitě, je zde velký rozdíl v technické čistotě. Agilní přístupy zdůrazňují

kvalitu návrhu, která je základem pro udržení agility. Návrh není samostatnou

1agility (angl.) = čilost, hbitost, obratnost …
2RAD = Rapid Application Development
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etapou  dokončenou  před  zahájením  implementace,  ale  je  iterativní  činností

prováděnou v průběhu projektu.

10.Klí čová je jednoduchost – umění maximalizovat množství neudělané práce.

Při vývoji software můžeme použít řadu metod. V agilních projektech je kladen

důraz  na  jednoduché  přístupy,  protože  se  snadněji  mění.  Když  lidem  dáte

jednoduchou množinu pravidel a budete podporovat jejich kreativitu, dosáhnete

mnohem lepších výstupů, než když je zatížíte složitými přísnými regulacemi.

11.Nejlepší architektury, požadavky a návrhy vzejdou ze samoorganizujících

se týmů. Nejlepší návrhy vznikají z iterativního vývoje a používání, spíše než

z raných  plánů.  Kreativitě  a  inovaci  se  nejlépe  daří  v samoorganizovaných

týmech, kde je hodně vzájemného působení a komunikace, a méně procesních

pravidel.

12.Tým v pravidelných intervalech uvažuje o tom, jak být více efektivní, a ladí

podle toho své chování. Agilní metodiky nejsou něco, co se otrocky sleduje.

Jakýkoli  agilní  tým  se  musí  v průběhu  zdokonalovat  ve  svých  lokálních

podmínkách. Důvěra v lidi a to, že individuální schopnosti a skupinové interakce

jsou klíčem k úspěchu, se rozšíří  na víru v týmy,  které dokáží monitorovat  a

zlepšovat své vlastní vývojářské procesy.

3.3.3 Porovnání rigorózních a agilních metodik

Rigorózní  a  agilní  metodiky  představují  dvě  skupiny  metodik,  které  vycházejí

z odlišných předpokladů a odlišného pohledu na vývoj SW. Výsledkem je jiný obsah a

zaměření každé kategorie metodik. Nicméně,  i když jsou východiska, obsah i použití

těchto  metodik  na  první  pohled  velmi  rozdílné,  je  možné  oba  přístupy  určitým

způsobem kombinovat.

Rigorózní  metodiky  je  možné  odlehčit  a  aplikovat  v jejich  rámci  některý

z agilnějších přístupů.  Stejně  tak pokud potřebujeme agilní metodiky použít na větší

projekty  či  projekty  větší  důležitosti,  je  třeba  je  více  formalizovat,  zařadit  více

dokumentace apod. [4]
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3.4 Architektura IS/ICT

Pokud má IS/ICT plně podporovat podnikové procesy a realizovat jejich potenciál, je

podle [4] třeba definovat architekturu IS/ICT, která bude umožňovat integraci prvků.

3.4.1 Globální architektura

Globální architektura zachycuje strukturu a procesy na úrovni celé organizace. Model

globální architektury je reprezentací těchto struktur a procesů. Dobrý architektonický

model  zachycuje  organizaci  z různých  pohledů  a  akcentuje  i změny  v budoucnu.

„Přínos vytváření globální architektury spočívá ve vyšší kvalitě výsledného řešení, větší

rychlosti řešení a menších nákladech. Tím, že vytvoříme globální architekturu IS/ICT,

umožníme  vývojářům  vytvářet  systémy,  které  pracují  navzájem  konzistentně  a

efektivně.  Systém také lépe odpovídá potřebám, protože vývojáři  pracují  se znalostí

obecných byznys vizí a celkové infrastruktury.“ [4]

Globální architektura explicitně ukazuje, jakou funkcionalitu a jaká data je možné

znovupoužít  v rámci  organizace.  Výhody  vytváření  globální  architektury  jsou  tedy

zřejmé, ale přesto se v praxi setkáváme s řadou problémů. Ty pramení ze skutečnosti, že

budování IS/ICT se neřídí v rámci celé organizace, ale řídí se jen jednotlivé projekty.

Globální architektura často neexistuje, a pokud ano, je často zastaralá, nebo s ní nejsou

vývojáři seznámeni.
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Architektura  je většinou reprezentována ve formě  modelů  (např.  UML1),  nebo

vzorů.  Architektonické vzory vyjadřují  základní strukturální  schéma uspořádání  SW

systémů,  poskytují  množinu předdefinovaných  subsystémů,  specifikují  odpovědnosti,

zahrnují pravidla pro uspořádání vztahů mezi nimi … [4]

3.4.2 Modelem řízená architektura (MDA2)

Základem MDA je modelovací  jazyk UML, což je grafická notace pro modelování.

MDA model se skládá z řady dílčích submodelů (fyzický, logický, platformě nezávislý,

atd.)  Vzhledem  k tomu,  že  v podmínkách  firmy  OTASA  si  aplikaci  MDA  příliš

nedokážu představit, nebudeme se jí dále podrobněji zabývat. Namísto toho si povíme

něco  málo o architektuře  orientované na služby,  neboť  ta  se  vzhledem k fungování

firmy OTASA jeví jako příhodnější.

3.4.3 Architektura orientovaná na služby (SOA3)

Snaha  o zefektivnění  informačních  technologií  a  důraz  na  přínosy  v podnikových

procesech  vede  stále  více  k prosazování  konceptu  služeb.  Služby  (jakožto  ucelené

výstupy  procesů  informatiky)  vystupují  jako  spojovací  článek  mezi  podnikovými

procesy  a  IS/ICT.  Otázka  orientace  na  služby  při  vývoji  IS/ICT  není  jen  otázkou

technologie,  ale podstatně  ovlivňuje i metodiky vývoje a nasazení IS/ICT.  Ačkoli se

technologie i ekonomické prostředí za poslední desetiletí dramaticky změnily, metodiky

většinou s těmito změnami nepočítají. [4]

Většina metodik byla navržena pro prostředí, kde se aplikace vyvíjejí od začátku,

ne pro prostředí založené na službách, kdy je třeba řešení poskládat z různých zdrojů –

což odpovídá situaci ve firmě OTASA.

Podle typu služby rozlišujeme:

• aplikační služby – poskytují funkcionalitu aplikací IS/ICT

• infrastrukturní služby – realizují infrastrukturu pro služby aplikační

• ostatní služby – zajišťují řízení a koordinaci čínností apod.

1Unified Modeling Language
2Model Driven Architecture
3Service Oriented Architecture
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Současný zájem o aplikační  služby je  spojen  zejména s technologií  webových

služeb, kdy je možno služby implementovat bez znalosti konzumentů těchto služeb a

naopak. Organizace začínají nabízet určité funkčnosti ve formě webových služeb, často

však  pouze  obalí  existující  komponenty.  Tento  přístup  ke  službám  zdola  není

dostačující. Je třeba se zaměřit na přístup shora, který vyžaduje změny v architektuře IS/

ICT – je třeba zavést Architekturu orientovanou na služby, která je postavena na těchto

klíčových principech: [4]

• Podnikové  procesy  jsou  určující  pro  služby,  které  jsou  zase  určující  pro

technologii.

• Ve skutečnosti služby fungují jako abstraktní vrstva mezi podnikovými procesy

a technologií.

• Služby musí umožňovat agilitu podnikových procesů,

• tj. rychle a pružně reagovat na změny požadavků.

• Úspěšná architektura orientovaná na služby se stále vyvíjí.

„Architektura orientovaná na služby je pro podniky důležitá, neboť představuje rámec

sjednocující byznys model s technologiemi a realizuje funkcionalitu zajišťující efektivní

podnikání.  Bez  Architektury  orientované  na  služby se  IS/ICT  stávají  nepropojenou

kolekcí balíků, funkcí a obrazovek, které konzumují stále rostoucí zdroje na údržbu a

rozvoj.“ [4]

3.5 Efektivita, efektivnost1 IS

Z pohledu  informačních  systémů  představují  vložené  prostředky  výdaje  do

informačních  systémů  a  jejich  účinnost  se  měří  pomocí  přínosů,  které  informační

systémy  dodávají.  Zatímco  výdaje  do  IS  jsou  „viditelné“,  přínosy  z nich  (či  jejich

užitek) jsou „neviditelné“. Tento nejasný vztah mezi nárůstem investic do informačních

systémů a růstem produktivity bývá označován jako paradox produktivity informačních

technologií. [7]

1 efektivita, účinnost (efficiency) = poměr mezi přínosem nějaké činnosti a náklady na ni vynaloženými.

efektivnost, účelnost (effectiveness) = vztah mezi stanoveným cílem a dopadem, vlivem nebo následkem. [7]
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Očekávaný užitek (tj. uspokojení, ekonomický blahobyt) z informačních systémů

může být různý pro:

• majitele – trvalé zhodnocování majetku vloženého do podniku

• manažery – možnost úspěšně řídit podnik s minimem potřeby zdrojů

• zaměstnance – lepší pracovní prostředí, vyšší produktivita, menší náročnost..

• zákazníky – produkt/služby s vyšší přidanou hodnotou za přijatelnou cenu

Klíčovými otázkami z hlediska IS/ICT pro manažery tedy jsou:

– jaké informační technologie potřebujeme pro podporu cílů?

– Jak docílit optimální podobu ICT při rozumných nákladech?

– Jak řídit IS/ICT?

– Jak posoudit efektivnost IS/ICT?

3.5.1 Výdaje na IS/ICT

Výdaje na IS úzce souvisí s efektivností. Řízení výdajů by mělo fungovat na principu

zajištění  požadovaných  funkcí  (parametrů)  IS  při  minimalizaci  nákladů.  Vyjádření

výdajů  v absolutní  výši  má dle  [7]  poměrně  malou  vypovídací  schopnost,  proto  je

vhodnější použít ukazatele poměrové, jako např.:

• roční výdaje na IS/ICT jako procento celkového ročního obratu či příjmů

• roční výdaje na IS/ICT jako procento celkových ročních výdajů podniku

• roční  mzdové výdaje  na IS/ICT  jako procento  celkových  ročních  výdajů  na

mzdy (platy)

• poměr mezi výdaji na HW, SW a služby IT

• roční výdaje na IS/ICT na pracovníka (řídící a THP pracovníci)

• procento výše ročních investic do IS/ICT z celkového objemu ročních investic

atd.

Z druhového hlediska můžeme výdaje na IS/ICT rozdělit na [7] [6]:

– HW (počítače, periferie, komunikace …)

– SW (OS, databáze, aplikace …)

– pracovníky (projektanti, správci, technici …)

– externí služby (servis, outsourcing …)

– režie (správní, materiálová …)

-21-



3.5  Efektivita, efektivnost1 IS

3.5.2 Přínosy IS/ICT

Jak zdůrazňuje [7], pro celkovou efektivnost IS/ICT je podstatný spokojený uživatel – a

to na všech oblastech řízení a ve všech oblastech užití. Z toho plyne nutnost věnovat

velkou pozornost uživateli a jeho očekáváním. Ta mohou být velmi rozdílná podle toho,

jaké postavení a jakou roli uživatel v podniku má a jak je informačně gramotný.

Přínosy  mohou  být  jak  přímé  (finančně  vyčíslitelné)  ,  tak  nepřímé  (finančně

nevyčíslitelné).

Přímé ekonomické přínosy:

– snížení vázaného kapitálu (zásoby, rozpracovaná výroba)

– efektivnější využívání zdrojů

– úspora pracnosti

– úspora materiálových a režijních nákladů

– úspora finančních nákladů

– zkrácení průběžných dodacích lhůt

– zvýšení produkce

– zvýšení zisku či obratu

Nepřímé přínosy:

– zvýšení konkurenceschopnosti

– zvýšení informovanosti pracovníků

– zvýšení image firmy

– vytvoření pevných vazeb k obchodním partnerům

– lepší podpora cílů firmy

3.6 Databáze, relační model

Data jsou klíčovou částí IS. V dnešní době se pro uchovávání a operace s daty nejčastěji

stále  ještě  používají  léty  prověřené  relační  databáze,  jejichž  základním  stavebním

kamenem je tabulka, kde sloupce odpovídají jednotlivým vlastnostem (atributům) entit1

a řádky tvoří jednotlivé záznamy. Soubor tabulek (relací) pak tvoří celou databázi.

1entita = prvek reálného světa (člověk, město, výrobek …)
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Jak  uvádí  [8]:  „Tvorba  dobře  navržených  tabulek  je  klíčový  a  důležitý  úkol

zejména z hlediska dlouhodobého.  Pokud bychom v nějakém databázovém systému,

který již nějakou dobu běží v ostrém provozu, nalezli nějakou chybu a zjistili bychom,

že spočívá ve špatně navržené databázi, mělo by to katastrofální důsledky, a to nejen po

finanční stránce.“

Dobře  navržené tabulky by měly  splňovat  4  (nebo 5)  tzv.  normálních  forem.

Teorie  navrhování  relačních  databází  a  normálních  forem  je  velmi  komplexní,  a

nebudeme se jí detailněji zabývat, protože bychom potřebovali mnoho prostoru, který

autor plánuje využít spíše pro praktickou stránku věci. Obecně platí, že čím je tabulka

ve vyšší normální formě, tím kvalitněji je tabulka navržena. Jak si ale ukážeme dále ve

čtvrté kapitole, v praxi můžeme najít i opodstatněné výjimky.

3.7 Metoda HOS8

Metoda HOS, vyvíjená na Ústavu informatiky Podnikatelské fakulty VUT, poskytuje

ucelený pohled na informační systém podniku, který je realizován jako hodnocení na

základě 8 oblastí [7]:

• HW (hardware)

• SW (software)

• OW (orgware – pravidla pro provoz IS, doporučené postupy)

• PW (peopleware – zkoumání uživatelů IS ve vztahu k rozvoji jejich schopností,

podpoře při užívání IS a vnímání jejich důležitosti)

• DW (dataware – data uložená a používaná v IS ve vztahu k jejich dostupnosti,

správě a bezpečnosti)

• CU (customers  [zákazníci]  – co  má IS  poskytovat  zákazníkům a jak je  tato

oblast řízena)

• SU (suppliers [dodavatelé] – stejně jako CU, jen pro dodavatele – co IS vyžaduje

od  dodavatelů  a  jak  je  tato  oblast  řízena.  Dodavatele  můžeme  chápat  jak

v obchodním  pojetí,  tak  vnitropodnikoví  dodavatelé  služeb,  výrobků  a

informací.)

• MA (management IS – řízení IS ve vztahu k informační strategii,  důslednost

uplatňování pravidel, jak jsou vnímáni koncoví uživatelé)
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Pro každou oblast  metoda používá sadu kontrolních  otázek,  na které  je  třeba

odpovědět, přičemž různé odpovědi („ano“, „částečně“, „ne“ …) se dále převádějí na

ordinální hodnoty (1, 2 ,3 …), se kterými se dále počítá. Výsledkem vyhodnocení je

přiřazení bodů 1–5 (pětka je nejlepší) v každé z výše uvedených osmi oblasti, což je

osmi  položkový vektor  současného  stavu  IS.  Souhrnný stav IS je  roven stavu jeho

nejníže  hodnocené  složky  a  porovnává  se  s významem  IS pro  firmu.  O IS  též  po

vyhodnocení hovoříme jako o vyváženém či  nevyváženém,  přičemž  nevyvážené IS se

považují za neefektivní. Výsledky metody jsou zobrazovány graficky.

Snahou firmy by mělo být  soustavně usilovat o vyváženost všech hodnocených

oblastí a dosahovat takové výše souhrnného stavu IS, který odpovídá jeho významu pro

firmu.

Konkrétnější detaily propočtů zde uvádět nebudeme, neboť to z hlediska zacílení

práce není důležité – zájemce odkazuji na [7]. Naopak velmi důležité budou získané

výsledky, a především jejich interpretace – viz kapitola 4.3.

Bylo by ještě na místě uvést omezení této metody, jak jej uvádějí autoři:

• Metoda  neslouží  k detailnímu  zkoumání  informačních  systémů  na  úrovni

jednotlivých procesů.

• Výsledky  metody  jsou  založeny  na  subjektivních  odpovědích  na  kontrolní

otázky.

• Kontrolní  otázky  jsou  všeobecné  vzhledem  k relativně  širokému  záběru

zkoumaných informačních systémů.

Metoda  HOS8  bude,  mimo  jiné,  použita  v rámci  analýzy  současného  stavu.

Vzhledem k obecnému charakteru a omezením této metody bude provedena i doplňující

analýza.
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3.8 Problematika neziskových organizací

OTASA je z hlediska právní  formy podnikání  příspěvkovou organizací,  což  s sebou

nese řadu specifik a/nebo problémů. Budeme-li tyto firmy sledovat, jejich činnost ve

společnosti,  musíme  si  uvědomit,  že  tyto  firmy  postrádají  základní  kritérium

efektivnosti  normálních  podnikatelských  subjektů,  a  to  kriterium  ziskovosti  –

generování zisku = úspěch.

Obecné charakteristiky neziskových organizací [1]:

1. Existují nezávisle na státním aparátu, mohou být státem finančně podporovány,

správně a organizačně jsou však nezávislé.

2. Nerozdělují zisk, eventuální zisk z jejich aktivit je použit pro rozvoj organizace.

3. Jsou samosprávné, s vlastním řídícím mechanismem: v rámci určití skupiny lidí

jsou stanoveny společné cíle, stanovy a zásady, případně organizační struktura.

4. Jsou dobrovolné, tj. zahrnují určitý významný prvek dobrovolné činnosti – ať již

formou účasti na konkrétních aktivitách nebo vedení organizace.

5. Slouží veřejnému prospěchu (platí pro různé typy organizací v různé míře).

Existují tři hlavní důvody, proč je stávající organizace o tolik větší překážkou inovací

v instituci veřejných služeb než v typické podnikové organizaci [1]:

1. Instituce veřejných služeb není placena primárně z výsledků své vlastní práce,

ale je založena na „rozpočtu“. Je placena za vynakládané úsilí, a to z peněžních

prostředků,  které  vydělal  někdo  jiný,  ať  už  to  byli  daňoví  poplatníci,  dárci

přispívající  charitativní  organizaci …  V čím  více  oblastech  se  instituce

veřejných  služeb  angažuje,  tím  větší  bude  její  rozpočet.  A za  „úspěch“  se

v instituci  veřejných  služeb  považuje  prosazení  vyššího  rozpočtu  spíše  než

získání  výsledků.  Jakákoli  snaha  o omezení  aktivit  a  prací  proto  instituci

veřejných  služeb  oslabuje.  Vede  k tomu,  že  instituce  ztrácí  své  postavení  a

prestiž. Neúspěch nelze veřejně přiznat – to by hrozilo zrušení organizace. A co

je ještě horší, nelze přiznat, že bylo dosaženo velkého úspěchu – to by mohlo

znamenat, že organizace dostává „zbytečně moc peněz“.
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2. Instituce  veřejných  služeb  je  závislá  na celé  radě  vnějších  zainteresovaných

stran.  V podniku,  který  své  produkty  prodává  na  trhu,  nad  všemi  ostatními

zainteresovanými stranami převažuje v konečném důsledku jedna, kterou je trh.

Podniku stačí k úspěchu jen velice malý podíl nějakého malého trhu. Pak může

uspokojit  i ostatní zainteresované strany,  kterými jsou akcionáři,  zaměstnanci,

okolní komunita a tak dále. Jenže právě proto, že instituce veřejných služeb – a

mezi  ně  patří  i štábní  činnosti  v rámci  podnikové korporace  –  nemají  žádné

„výsledky“, z nichž by byly placeny, má v podstatě každá zainteresovaná strana,

ať je její význam jakkoli okrajový, právo veta. Instituce veřejných služeb musí

uspokojit každého, v žádném případě si nemůže dovolit někoho si z nepřátelit.

Jakmile instituce veřejných služeb zahájí nějakou aktivitu, získává určitý „okruh

stoupenců“, který pak odmítá návrhy na to, aby byl program zrušen, či dokonce

jen podstatně modifikován. Všechno nové však vždy vyvolává kontroverze. To

znamená, že nová věc naráží na odpor okruhu stoupenců věcí již existujících,

aniž by si doposud na svou podporu stačila vytvořit okruh vlastních stoupenců.

3. Nejdůležitějším  důvodem  je  však  skutečnost,  že  instituce  veřejných  služeb

koneckonců  existují  proto,  aby  „konaly  dobro“.  To  znamená,  že se  na  své

poslání  dívají  z absolutního  morálního  hlediska,  a  ne  jako  na  ekonomický

subjekt podléhající kalkulaci nákladů a výnosů. Ekonomika neustále hledá jinou

alokaci stejných zdrojů ve snaze získat vyšší výtěžek. Všechno ekonomické je

tudíž  relativní.  V instituci  veřejných  služeb nic  takového jako  vyšší  výtěžek

neexistuje. Pokud někdo „koná dobro“, nemůže si už počínat „lépe“. Naopak,

nepodaří-li  se dosáhnout vytyčených cílů v boji za „dobrou věc“, znamená to

jen, že je třeba vynaložené úsilí zdvojnásobit.
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4 Analýza problému a současné situace

4.1 Společnost OTASA

OTASA je krajským školským zařízením pro aktivity ve volném čase všech věkových a

sociálních  skupin.  Je  příspěvkovou  organizací  s právní  subjektivitou,  jejímž

zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Je jedním z nejstarších zařízení svého druhu v České

republice,  a v současné době  má již 11 poboček. Zajišťuje výchovnou, vzdělávací  a

rekreační  činnost  dětí,  mladých lidí  i dospělých  – vytváří  podmínky pro uspokojení

zájmů v nejrůznějších oborech, od sportu po umělecké aktivity, od techniky a přírodních

věd po společenskovědní obory.

V zájmových kroužcích a kurzech každoročně nalezne svůj program téměř 10 tisíc

účastníků.  Soutěží,  koncertů,  běhů,  divadelních  představení,  táborů  a  setkání  se

každoročně zúčastňují desetitisíce lidí, stejně jako výukových programů z ekologické,

dramatické, filmové či výtvarné oblasti.

V celé  společnosti  OTASA  působí  kolem  120  zaměstnanců,  200  externích

pracovníků a 700 dobrovolných spolupracovníků.

4.1.1 Organizace

Společnost OTASA je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Vedení OTASA

tvoří ředitel, pedagogická zástupkyně a ekonomický zástupce ředitele. Dalším článkem

vedení jsou vedoucí  jednotlivých  poboček a zástupce oddělení  marketingu a služeb,

kteří se scházejí pravidelně jednou měsíčně na společné poradě, po níž následují porady

vedoucích  oddělení  nebo  všech  pracovníků,  včetně  provozních,  na  jednotlivých

pobočkách. Většina pracovníků  se sejde na tzv. rozjezdovém soustředění na začátku

školního  roku,  které  je  věnováno  řešení  problémů  celého  zařízení,  vzájemnému

představení činnosti jednotlivých poboček a podpoře a rozvoji nejen pracovních vztahů

mezi zaměstnanci OTASA napříč pobočkami a pracovním zařazením.
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Podpůrné  systémy,  pod  které  spadá  částečně  i IT  oddělení,  jsou  jakýmis'

„virtuálními pobočkami“, které mají své vlastní vedoucí. Zbývající část IT, skládající se

ze 2 lidí a zabývající se vývojem a údržbou IS, spadá pod ekonomického zástupce, který

je zároveň jedním z nich, a v současné době se vývojem IS téměř nezabývá.

4.1.2 Činnost a klienti

Nabídku společnosti  OTASA můžeme rozdělit  do několika  skupin.  Toto členění  je

z hlediska  IS  poměrně  důležité,  neboť  každá  sekce  má svá  specifika  –  a  to  nejen

z hlediska IS, ale i financování (viz dále). Vedoucími jednotlivých sekcí jsou jak interní

pedagogičtí pracovníci, tak externí či dobrovolní pracovníci – mnozí z nich už několik

desítek  let.  Velkou  část,  především  dobrovolných  pracovníků,  tvoří  vlastní

„odchovanci“ společnosti.

• Zájmová činnost pravidelná se uskutečňuje především během školního roku

formou kroužků a kurzů určených dětem už od předškolního věku, žákům škol,

mladým lidem a dospělým občanům až do důchodového věku. Zájmová činnost

je jednou z doplňujících forem vzdělání, která rozšiřuje vzdělání poskytované

školou a navazuje na něj. Ve školním roce 2007/08 fungovalo v OTASA celkem

766 kroužků, které navštívilo 9 958 účastníků.
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• Příležitostné  akce pro  veřejnost  tvoří  nezanedbatelnou  část  práce  OTASA.

Jedná se o koncerty,  výstavy,  klubové pořady,  tématické programy,  festivaly,

akce o podzimních, pololetních a jarních prázdninách, velké a společné akce.

V roce 2007 OTASA nabídla veřejnosti 6 035 akcí, kterých se zúčastnilo 94 528

návštěvníků.

• Nabídka  spontánních  aktivit je  průběžná  nabídka  činností,  které  jsou

pedagogicky  a  organizačně  ovlivňovány  pedagogy  nepřímo.  Je  využívána

individuálně nebo skupinami účastníků neorganizovaně podle jejich aktuálního

zájmu.  Činnosti  jsou  přístupné  všem zájemcům a  jejich  cílem  je  nabídnout

účastníkům aktivní či pasivní alternativu k bezcílnému pobytu na ulici, z kterého

mohou  a  často  vznikají  nežádoucí  až  patologické  projevy  trápící  obyvatele

sídlišť.

• Osvětová a informační činnost tvoří důležitou část nabídky OTASA. Jedná se

především  o nejrůznější  poradny,  kurzy,  přednášky  a  besedy  pro  širokou

veřejnost.

• OTASA zabezpečuje  další  vzdělávání pedagogických  pracovníků  a  zájemců

pracujících s dětmi většinou na základě akreditace udělené MŠMT ČR. V roce

2007  bylo  veřejnosti  nabídnuto  16  vzdělávacích  programů  akreditovaných

MŠMT ČR.

• OTASA nabízí školám ukázkové bloky výuky – výukové programy pro různé

vzdělávací  oblasti.  Délka  programu  je  dána  přiměřeností  k věku  dětí

i k náročnosti  řešení  daného  tématu.  V některých  případech  si  žáci  odnášejí

vytvořený výrobek, někdy se dá mluvit i o metodickém materiálu použitelném

pro další práci učitele (např. pro mediální výchovu). 

• Prázdninová činnost – v době podzimních, pololetních, jarních i velikonočních

prázdnin nabízí OTASA pro členy svých zájmových útvarů i širokou veřejnost

pestrou  nabídku  táborů,  příměstských  táborů,  soustředění  a  jednodenních

i vícedenních  akcí.  V roce  2007  se  uspořádalo  134  prázdninových  aktivit,

kterých se zúčastnilo 2 732 dětí a mladých lidí.
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• Soutěže a práce s talenty – OTASA zabezpečuje na základě pověření Krajským

úřadem Jihomoravského kraje realizaci krajských a městských kol vybraných

soutěží  vyhlašovaných  Ministerstvem  školství,  mládeže  a  tělovýchovy  ČR.

Jedná  o olympiády,  středoškolskou  odbornou  činnost,  sportovní  soutěže  a

soutěžní přehlídku dětských recitátorů a divadel.

Jednotlivé  akce  a  programy  jsou  buď  hromadné,  kde  se  nezkoumají  informace

o klientech a firma nedostává na tyto žádné dotace, nebo nehromadné, kde to naopak

důležité je. Tomuto rozdělení je samozřejmě přizpůsoben i informační systém firmy.

Škála klientů je velmi široká – od nejmenších dětí s maminkami, přes mládež až

po dospělé a důchodce. Vedené údaje o klientech vycházejí ze Školského zákona, který

ukládá povinnost vést školní matriku. Dán je jen obsah (co musí matrika obsahovat),

forma však specifikována není. Ve školní matrice by měl být zaznamenán celý průběh

vzdělávání (dle povahy činnosti) – tedy v čem se kdy a kde kdo vzdělával, což klade

poměrně vysoké nároky na množství vedených informací, a tedy celkovou složitost IS.

Firma dále musí vykazovat různé statistiky jak pro zřizovatele,  tak pro Ministerstvo

školství, což komplexnost celého systému dále zvětšuje.

4.1.3 Financování

Financování OTASA vychází ze školského zákona, vyhlášky o zájmovém vzdělávání a

ze  zákona  o rozpočtových  pravidlech  ÚSC1.  Finanční  prostředky  jsou  získávány

z dotací  zřizovatele  a  Ministerstva  školství  mládeže  a  tělovýchovy.  Jde  zejména

o prostředky na platy, a tato dotace tvoří významnou část příjmové stránky rozpočtu.

Druhou nejdůležitější položkou na příjmové straně rozpočtu jsou příjmy z vlastní

hlavní  činnosti  – zápisné, letní činnost,  výukové programy,  nabídka pro veřejnost  a

vzdělávací kurzy.

Další  velkou  část  tvoří  provozní  příspěvek  zřizovatele.  Následují  prostředky

z grantů a dotací od nejrůznějších subjektů, obecních, státních i soukromých.

1územně samosprávný celek
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Již  několikátým  rokem  je  OTASA,  stejně  jako  všechna  obdobná  zařízení

v Jihomoravském kraji, financována normativním způsobem pouze pro vybrané cílové

skupiny  klientů  (žáci  ZŠ  a SŠ a  studenti  VOŠ),  a  pouze ve vybraných  činnostech

(pravidelná zájmová činnost,  pobytové akce a tábory).  Důvodem je kolize právních

norem,  vycházejících  ze  Školského  zákona.  Vedení  OTASA  považuje  tuto  změnu

z pedagogického hlediska za „nesmyslnou, zpátečnickou a hloupou“.

Financování  normativním způsobem znamená,  že  peníze už  nejdou za klienta

absolutně,  ale poměrovým způsobem – relativně  vzhledem k součtu všech krajských

zařízení. Normativy existují na každý obor vzdělávání, a na základě těchto normativů

jednotlivá zařízení dostávají peníze na mzdy a provoz.

Před začátkem školního roku jednotlivé pobočky a jejich oddělení  podávají  na

ředitelství projekty představující jejich připravovanou činnost v jednotlivých oblastech.

Součástí  projektu je rozpočet se žádostí  o udělení  finančního příspěvku na projekty.

O udělení  toho příspěvku rozhoduje ředitelství.  Vnitřní projektové řízení  OTASA je

spjato  s vnitřním fungováním  odpovědnosti  a  samostatnosti  jednotlivých  poboček  a

oddělení. Každá pobočka hospodaří se „svými“ financemi, o kterých vede ekonomické

oddělení  přehled na jednotlivých finančních lístcích (FL)  středisek.  Všechny výnosy

z aktivit jsou započítávány na FL každého střediska stejně tak jako i všechny náklady

s celoroční činností spojené. Projekty se na konci školního roku hodnotí a odevzdávají

se závěrečnou zprávou a vyúčtováním.

4.1.4 Shrnutí

Jak vidíme, OTASA není právě  nejmenší firmou. Z povahy činností  jež poskytuje a

jejich  rozsahu  je  zřejmé,  že  IS  je  nepostradatelnou  součástí  firmy,  což  se  ostatně

potvrdilo i při analýze metodou HOS8 (viz dále v této kapitole).

Vzhledem  k závislosti  na  zřizovateli  a  dalších  institucích  veřejné  správy,  jež

ukládají  povinnost  vést  některé  údaje  či  statistiky  o klientech,  celkové  velikosti

organizace a variabilitu a množství poskytovaných jsou nároky na IS nemalé.
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4.2 Budování IS/ICT, historie

Jak uvádí [4]: „Většina metodik v oblasti  IS/ICT i odborná literatura se zaměřuje na

vývoj nového IS. Přitom v dnešní době je hlavním úkolem zejména rozvoj stávajících

systémů,  implementace  typových  programových  řešení,  integrace  dílčích  řešení  do

celopodnikového  systému …“,  což  přesně  odpovídá současnému stavu  IS  ve  firmě

OTASA, kde stávající systém funguje již delší dobu a je stále dynamicky vyvíjen.

Prvotní podnět ke tvorbě  IS vyšel z ekonomického oddělení někdy kolem roku

2000. Předtím se používala klasická připínací nástěnka se špendlíky + kancelářský balík

typu MS Office.  Počítač  k dispozici  měla  pouze  některá  pracoviště  –  ředitelství,

ekonomické oddělení a propagace, kde se využívaly především na účetnictví a psaní

dokumentů. Dokonce nebyla k dispozici ani počítačová síť, Internet byl přístupný jen

z jednoho „hlavního“ počítače1.

Po zasíťování počítačů  se začala objevovat myšlenka na jednotný IS,  který se

vyvíjel a implementoval interně „svépomocí“. Toto řešení samozřejmě má své výhody

i nevýhody. Nespornou výhodou je průběžné rozšiřování potřebné funkcionality, neboť

systém se upravuje na míru a tím lépe, že implementaci provádí interní pracovník – čili

člověk, co o firmě a jejích interních procesech ví mnoho. Nevýhodou je pak například

to,  že onen pracovník  nemá (a ani  nemůže mít)  takovou míru specializace na IS  a

programování obecně, jakou nabízí společnosti zabývající se jejich vývojem – takovéto

řešení by ale pravděpodobně  na druhou stranu bylo  nákladnější  jak na pořízení,  tak

především na servis a případné úpravy. Další nevýhodou tohoto přístupu je, že v dané

chvíli vypadají (často dočasné) způsoby řešení a implementace v pořádku, že není třeba

se tím nijak zvlášť zabývat, ale časem se ukáže, že je to buď chybové, nebo z hlediska

již rozrostlejšího systému řešení nesystémové.

Zaměstnanec ekonomického oddělení (EO), nadšený programátor samouk, dělal

jednodušší systémy pro EO – evidence faktur, příjmových dokladů atp. Udělal postupně

2 verze, které se ale šířeji neuplatnily, nebyly pravděpodobně tak dobré, aby se s nimi

dalo  pracovat.  Pak  nějakou  dobu běžela  třetí  verze,  která  byla  naprogramována  od

základu znovu. IS byl  vyvíjen na technologii tvorby dynamických webových stránek

1Pro ty méně pamětné by bylo vhodné připomenout, že se pohybujeme na úrovni PC s procesory 486 a 15" monitorů.
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prostřednictvím jazyka  PHP, Javascriptu a databáze  PostgreSQL,  u čehož se zůstalo

dodnes. Výhodou  využití  technologie  tenkého  klienta (čili  používání  přes  webový

prohlížeč) je takřka neomezená dostupnost z jakéhokoliv počítače zapojeného do sítě, a

snadná přenositelnost mezi platformami (Windows,  Linux,  BSD …) Nevýhodou oproti

klasické aplikaci  je  pak teoreticky pomalejší  odezva a technicky poměrně  složitější

implementace interaktivity. IS zpočátku neuměl nic víc než jen zapisovat účastníky do

kroužků, postupně se ale přibíraly a implementovaly další věci a potřebná funkcionalita.

V té době přibral další zaměstnanec, který měl na starosti právě vývoj a údržbu IS,

a udělala se 4. generace, která běží dodnes. Za tímto aktem ale bohužel nebyla žádná

koncepce či softwarové inženýrství, všechno se dělalo takřka „na koleně“. Nevýhody

takového přístupu jsme diskutovali již výše.

Postupně se měnily verze PHP, což byly nezanedbatelné technologické skoky. IS

z tohoto důvodu není jednotný, ale je poslepovaný z různých „balíčků“. Malé množství

skriptů dokonce dodnes závisí na režimu zpětné kompatibility PHP verzí, což by mohlo

být jisté bezpečnostní riziko – viz kapitola 4.4.9 Bezpečnost IS.

Postupem času také vznikala  knihovna funkcí,  která  nabízí  některé  standardní

funkce  jako  výpisy,  změny  v řádku,  kontrolu  formulářů,  apod.  –  všechno  na  bázi

konzole, neexistuje žádné plnohodnotnější GUI1 či redakční systém. Po funkcionalitě

potřebné pro EO přišly požadavky na akce, kroužky a výukové programy. Dále pak

PaM (práce a mzdy) a propojení na ekonomiku. Poté se kvůli  zřizovateli a orgánům

státní správy začala dělat databáze účastníků a různé statistiky, než nakonec přišly na

řadu podpůrné a další záležitosti jako např. žádosti, vývěsky a úkoly – viz podrobnější

analýza systému v kapitole 4.4.

Vývoj systému již v dnešní době není skoro vůbec řízen tlakem, jako tomu bylo

často  v minulosti,  ale  především  tahem  –  tedy  „odspoda  nahoru“,  od  požadavků

uživatelů směrem k vývojářům. Toto je zřejmě způsobeno jednak tím, že IS používá

mnohem více lidí či podnikových procesů (web) než v minulosti, kdy byl čas vymýšlet

koncepčně nové věci, a jednak tím, že je již celkem „odladěn“, a poskytuje uživatelům

slušnou funkcionalitu. Dalším, velmi podstatným faktorem je, že přestože robustnost a

1grafické uživatelské rozhraní
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komplexnost  celého  systému  stále  narůstá,  počet  lidí  věnujících  se  jeho  vývoji  je

konstantní. Lépe řečeno, konstantně malý. Z tohoto důvodu je vývojář natolik zahlcen

řešením problémů  operativního  charakteru,  popř.  věcí  „co  hoří“,  že  nezbývá  téměř

žádný  prostor  na  strategické  plánování  či  systémovou  integraci  a  optimalizaci

stávajícího,  stejně  jako  na  napravení  dlouhodobě  známých  nedostatků,  jakým  je

například kompletně chybějící dokumentace (viz dále).

Vývoj a údržbu IS zajišťuje de facto pouze jeden člověk, student informatiky, a to

ještě  ne  na  plný  úvazek.  Do  procesu  částečně  stále  zasahuje  původní  vývojář,

zaměstnanec EO.

4.3 Analýza metodou HOS8

Tato  metoda  byla  stručně  teoreticky  popsána  v kapitole  3.7 Metoda  HOS8,  zde  si

ukážeme, jak byla použita v praxi. 

4.3.1 Úskalí metody a jejich řešení

Ukázalo se, že jako většina metod, má i tato svá úskalí – jak ta oficiální, o kterých už

byla řeč v teoretické části práce (kap. 3.7), tak některá další, o kterých se dále zmíníme.

Hodnocení oblastí

Hodnocení jednotlivých oblastí bylo získáno na základě vyplnění příslušných formulářů

s kompetentními pracovníky firmy (vývojář IS a vedoucí IT). Zde narážíme na oficiální

úskalí  metody  –  a  to  sice  že  „výsledky  metody  jsou  založeny  na  subjektivních

odpovědích  na  kontrolní  otázky“.  Proto  byla  některá  hodnocení  následně  po

zodpovězení  upravena (snížena),  aby lépe reflektovala  i pohled „běžných uživatelů“

informačního systému.  Tím je myšleno,  že zatímco např.  na otázku „Jsou chybová,

varovná hlášení či jiné nestandardní oznámení srozumitelná a poskytují na požádání

i bližší vysvětlení vzniklé situace?“ by IT pracovníci a vývojáři odpověděli „ano“, běžný

uživatel IS by pravděpodobněji volil méně silné „spíše ano“, atp.
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„ HOS7“

Vzhledem  k povaze  firmy  OTASA  (příspěvková  organizace  orientovaná  čistě  na

služby)  nebylo  možné  vyplnit  7.  zkoumanou  oblast  –  dodavatelé,  či  jen  s velkými

obtížemi a jaksi násilně. Spíše než se snažit přizpůsobit odpovědi metodě jsem zvolil dle

mého názoru vědecky správnější postup – a to sice přizpůsobit metodu zkoumanému

prostředí a podmínkám. Z HOS8 se tak stal jakýsi „HOS7“, který namísto osmi oblastí

zkoumá pouze sedm. Ostatní  aspekty a propočty  metody byly  zachovány,  neboť  to

metoda principiálně logicky umožňuje.

Negativně formulované otázky

Co  mě  a  dotazované  osoby  na  použití  této  metody  občas  mátlo,  byly  negativně

formulované  otázky,  na  které  je  docela  problematické  jednoznačně  odpovědět.

Například  nechápu,  proč  by,  dle  popsané  metodiky  [7],  na  otázku  „Současný  HW

neumožňuje účinnou výměnu dat s odběrateli či dodavateli“ měla být maximálně (tedy

nejlépe) hodnocenou možností odpověď  „ano“ – což by v podstatě znamenalo „Ano,

současný HW neumožňuje účinnou výměnu dat … a je to tak nejlepší“. V takových

případech jsme se řídili logikou, a případně odpověď znegovali. Myslím, že metoda by

byla snadněji použitelná a riziko chyb menší, kdyby negativně pokládané otázky zcela

eliminovala, resp. převedla je do formy neobsahující v otázce zápor.

Význam IS pro firmu

Zde je potíž v tom, že metoda rozlišuje pouze tři stupně tohoto ukazatele, na základě

čehož stanovuje doporučený souhrnný stav systému (dv) [7]: „Zkoumaný IS..

1. ..není pro chod firmy důležitý,  nepřináší ani zvýšení produkce, zisku, ani

výraznou úsporu pracnosti. Chod firmy bez něj není ohrožen. (dv = 2)

2. ..je  pro  chod  firmy  důležitý,  jeho  krátkodobý  výpadek  však  výrazně

neovlivní chod firmy, zisk nebo spokojenost zákazníků. (dv = 3)

3. ..je  pro  chod  firmy  klíčově  důležitý,  jeho  byť  jen  krátkodobý  výpadek

výrazně ovlivní fungování firmy, zisk či spokojenost zákazníků.“ (dv = 4)
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Problém je, že pojem „krátkodobý výpadek“ je dosti obecný, a tudíž je stanovit

správně  tento  ukazatel  docela  obtížné.  Dotazovaní  pracovníci  se  shodli  na  tom,  že

zatímco jednodenní výpadek IS  by spadal  ve výše uvedeném výčtu  do kategorie 2,

třídenní  výpadek  už  by  byla  trojka  (tedy  dv = 4),  neboť  by  docela  zkomplikoval

fungování firmy (např. fakturace). Proto byly vzaty v úvahu obě možnosti.

4.3.2 Získané výsledky

Jen  pro  připomenutí:  HW  =  hardware,  SW  =  software,  OW  =  orgware,  PW  =

peopleware, DW = dataware, CU = zákazníci, MA = management IS. Co jednotlivé

pojmy přesněji znamenají viz kap. 3.7 Metoda HOS8.

V prvním případě  (obrázek  4.2)  souhrnný stav systému odpovídá  významu IS, což je

„přiměřený stav k významu informačního systému“ – metoda doporučuje zaměřit se na
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vyváženost IS a držet jeho souhrnný stav na dosažené úrovni [7]. Nicméně, jak vidíme,

systém je nevyvážený1, tedy neefektivní. Za těchto okolností metoda doporučuje

a) strategii  expanze: „Výrazným zaměřením na oblasti s nízkým stavem je možné

zvýšit  celkový  stav  systému  a  především  vyváženost  IS.  Výrazné  zvýšení

souhrnného stavu ale není nezbytné a je nutné jej zdůvodnit.“

b) strategii  omezení:  „Existuje zde prostor  pro snížení  výdajů  do oblastí,  které

pozitivně převyšují svým stavem ostatní.“

V druhém  případě  (obrázek  4.3)  souhrnný  stav systému  nedosahuje  významu  IS a

metoda doporučuje přijmout opatření na zvýšení  souhrnného stavu IS,  tedy strategii

expanze: „Souhrnný stav systému je nižší než význam. Nevyváženost oblastí snižuje

hodnocení  systému,  ale představuje  příležitost  – doporučuje se primárně  zaměřit  na

oblasti s nízkým hodnocením jejich stavu.“

1(současný stav oblasti DW – souhrnný stav systému) > 1
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4.3.3 Shrnutí

V kontextu výše popsaného se zdá logické, že význam IS je pro firmu skutečně „klí čově

důležitý“, tedy že tři dny spadají do kategorie „krátkodobého výpadku“. Kdyby tomu

tak nebylo, systém by byl značně předimenzován (v 5 oblastech ze sedmi o stupeň, a

v oblasti  DW  dokonce  o dva),  a  nevyvážen.  To  ale  dle  mého  názoru  neodpovídá

skutečnému  stavu,  tedy  přijmeme  předpoklad,  že  třídenní  výpadek  systému  ještě

považujeme za výpadek krátkodobý, a že význam IS je pro firmu klíčově důležitý. Tuto

situaci nám znázorňuje obrázek 4.3 výše.

Vidíme, že systém je nevyvážený pouze kvůli oblasti PW (peopleware), což by

měl být klíčový výstup použití této metody. Tuto nevyváženost nicméně způsobuje de

facto  pouze  rozdíl  v odpovědi  na  jednu  formulářovou  otázku,  která  byla-li  by

ohodnocena odpovědí s váhou o jedna lepší, dostali bychom se na číslo 3,5, které by dle

metodických  pokynů  bylo  zaokrouhleno  na  číslo  4,  což  by  v konečném  důsledku

znamenalo vyvážený systém.  Toto se  může zdát  lehce nespravedlivé,  ale dle mého

názoru je hodnocení 3 v oblasti peopleware objektivní – viz dále v kap. 4.4 Doplňující

analýza.

Vedení  firmy by jednoznačně  mělo usilovat  o zlepšení primárně  v této oblasti,

čímž by se dosáhlo celkové vyváženosti IS. Přestože celkové hodnocení v jednotlivých

oblastech je dobré, ukázalo se, že v ještě podrobnějším členění (v rámci jednotlivých

otázek) se vyskytují i veliké extrémy (zcela opačné bodové ohodnocení). Stálo by za to

zvážit, zda by tyto záporné extrémy nebylo možné odstranit i bez navýšení nákladů –

např. úsporou v extrémech opačných.

Analýzou použitím metody HOS8 jsme získali ucelený pohled na informační systém

firmy OTASA. Tento pohled je ale dosti obecný, a proto byla provedena ještě doplňující

analýza, kde se autor zaměřil detailněji na zkoumané oblasti.
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4.4 Doplňující analýza

V této kapitole budeme hodně kritičtí. V systému je spousta věcí, co jsou již odladěny, a

fungují  dobře  –  takovými  se  ale  zabývat  nebudeme,  přestože  jako  argument  proti

nespokojenému zaměstnanci požadujícímu nepříliš důležitou novou funkcionalitu by to

možná posloužilo dobře.

Informační systém firmy OTASA je základním informačním zdrojem pro každého

zaměstnance.  V systému  se  vede  přehled  o jednotlivých  úkolech,  akcích,  členech

kroužků (školská matrika), zaměstnancích a dalších nezbytnostech pro každodenní chod

firmy. Každý zaměstnanec má do systému přístup pod svým přihlašovacím jménem a

heslem. O vývoj a správu IS se starají 2 zaměstnanci, přičemž hlavním vývojářem je

v posledních letech pouze jeden z nich, a to ještě na velmi omezený pracovní úvazek,

neboť paralelně studuje vysokou školu.

IS primárně slouží pro:

• evidenci akcí, kroužků a jejich účastníků

• evidenci finančních lístků (FL) jednotlivých oddělení

• rezervace firemních prostředků (např. auto či dataprojektor)

• vzory dokumentů a smluv, loga …

• evidenci objednávek (faktur)

• skrze rozhraní IS se generují kroužky a akce na webu firmy

• přehled zaměstnanců a pracovních dohod

• organizační plán kroužků/akcí (rozvrhy hodin)

• evidenci majetku jednotlivých oddělení

• mzdy a podvojné účetnictví nejsou součástí IS, provádí se v externích aplikacích

Než  jednotlivé  části  podrobíme  hlubší  analýze,  budeme  se  nejprve  věnovat  toku

informací  ve  firmě  obecně,  protože  je  to  velmi  důležité,  a  poslouží  nám  to  jako

odrazový  můstek  pro  podrobnější  zkoumání  problémových  míst  v rámci  celého

informačního systému – tedy včetně dat, lidí, řízení, organizačních norem atd.
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4.4.1 Informační tok ve firmě

Po pracovně-právní stránce má každý zaměstnanec svého nadřízeného, od kterého má

dostávat  informace.  Porady  na  úrovni  nejvyššího  vedení  (ředitel,  2  zástupci  a

marketing)  probíhají  každý týden,  a  dále  pak  1x  za měsíc  včetně  všech vedoucích

poboček.  Vedoucí  poboček (či  podpůrných  systémů  – viz  obrázek 4.1 „Organizační

schéma firmy OTASA„) už informace dále předávají dle libosti, s ohledem na velikost a

charakter pobočky.

Komunikace  a  řešení  problémů  často  probíhá  na  bázi  „P2P1 systému“,  kdy

jednotlivá střediska či osoby komunikují přímo mezi sebou. Nikdo příliš důrazně neříká,

jaké jsou cíle, jaké jsou strategie … existuje spousta neformálních vazeb, což je dle

mého názoru dobře – viz agilní metodiky v kapitole 3.3.2.

Emailová komunikace

Mimo porady slouží  jako hlavní informační kanál  elektronická pošta,  kterou si  jsou

zaměstnanci víceméně povinni pravidelně vybírat.  Podnik má mimo osobních emailů

zaměstnanců ve tvaru  osobaX@otasa.cz také několik skupinových emailových adres,

kteréžto jsou jakýmis' „emailovými konferencemi“:

• jednotlivé pobočky (pobočka[A, B, …]@otasa.cz)

• vedoucí pracovníci (vedouci@otasa.cz)

• pedagogičtí pracovníci (pedagogove@otasa.cz)

• všichni zaměstnanci (zamestnanci@otasa.cz)

• různé další skupiny

Takto je možné celopodnikově na globální úrovni poslat lidem v dané skupině email

bez nutnosti vést nějaké lokální adresáře, což by bylo velmi nepružné a neefektivní.

Problém je v tom, že například email zamestnanci@otasa.cz je poslední dobou docela

přetížen.  Nevyužívá se totiž jen pracovně,  ale i jako jakési „firemní fórum“, kde se

občas  objeví  nabídka  použitého  nábytku,  vzdělávacího  kurzu,  vtip  „ke  kafíčku“,

informace o ztraceném štěněti apod. Pro některé zaměstnance, např. z IS/ICT oddělení,

1peer-to-peer – architektura počítačových sítí založená na přímé komunikaci, na rozdíl od architektury klient-server

například.
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je  řada  takovýchto  informací  naprosto  nepotřebná  –  nehledě  na  to,  že  množství

uživatelů  ani  není  schopno  vhodně  email  pojmenovat  (pole  Předmět: v emailové

hlavičce).

Informační systém

Informační systém jako takový se na informačním toku začal více aktivně podílet až

poměrně  nedávno,  když  byl  zaveden  systém  žádostí –  viz  dále  v kapitole  4.4.6

Přizpůsobení IS dodatečným požadavkům. Jinak jsou informace poskytovány víceméně

staticky, či explicitně na podnět uživatele, který se musí do IS přihlásit. Titulní stránku

v IS obsahující aktuality ze zkušenosti beztak skoro nikdo nečte, proto mj. existuje pro

zásadní informace (odstávka IS) silnější nástroj, který ve vybraných případech zobrazí

výzvu s textem a dodatkem „beru na vědomí“, kterou dokud uživatel nepotvrdí, nemůže

pokračovat v práci s IS.

S tím  dále  souvisí  i to,  že  když  něco  je v informačním systému,  tak  to  ještě

neznamená, že se lidé (jakožto nedílná součást systému) podle toho budou chovat, a

daný prvek je správně využíván – obzvláště mají-li slabou motivaci, či neexistuje žádný

systém represí.

Ze  širšího  pohledu  na  IS  vidíme,  že  řada  lidí  si  tvoří  všelijaké  svoje  vlastní

tabulky, seznamy, atd., přičemž snahou by mělo být integrovat většinu takto fungujících

procesů do IS, a na vhodných místech efektivně provázat. K tomuto jevu ale dochází

v menší  či  větší  míře  snad  ve  všech  podnicích,  a  v případě  firmy  OTASA to  ani

nevnímám jako přílišný nedostatek. Každý zaměstnanec je totiž individuum, má svou

vlastní osobnost,  zvyky,  způsob uvažování a práce. Je diskutabilní,  nakolik by bylo

vhodné (a výhodné) zaměstnancům nutit nějaké nové postupy, obzvláště vyskytují-li se

ve firmě lidé, co mají antipatii k počítačům vůbec.

Nicméně, určitě by se našla konkrétní místa hodná optimalizace – to by ale musel

někdo informační tok a vnitřní procesy celofiremně aktivně zkoumat.

4.4.2 Dataware, databáze

Funkční a dobře navržená databáze je základním stavebním kamenem moderních IS.

Obsahuje  všechna klíčová  data,  bez  kterých  by  informační  systém tvořil  téměř  jen
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soubor  zbytečných  menu,  nadpisů  a  grafiky.  Databáze  firmy OTASA,  založená  na

postgreSQL, je dost veliká – obsahuje 202 tabulek, 76 referencí a 800 tisíc záznamů

(toto číslo je velmi orientační, nezahrnuje indexy, sekvence, systémový katalog – pouze

"běžné" tabulky), což představuje asi 60 MB čistých textových dat, či 0,5 GB dat včetně

indexů a režie.

Největší část databáze tvoří informace o účastnících, akcích a zaměstnancích. Pro

lepší  představu  o velikosti  databáze  si  uveďme,  že  v současné  době  obsahuje  data

o zhruba 40 tisících účastnících, z nichž každý navštěvuje x kroužků, všechny nějakým

způsobem platí, a musí se ze zákona uchovávat celá historie jeho vzdělávání – čili že

např. Pavel Pawlowitz1 v roce 2007 chodil na základní školu, navštěvoval vzdělávací

kurzy A a B, ale v roce 2008 už byl na střední škole, a navštěvoval kurzy jiné. Podobná

nutnost uchovávání historie existuje i u zaměstnanců (kdy studovali, kdy už ne) – kvůli

pracovním dohodám, odvádění soc. a zdrav. pojištění, apod.

Dále databáze obsahuje ekonomické informace (FL jednotlivých středisek), vazby

na  externí  dokumenty,  sklad  dokumentů,  a  propojení  všech  výše  uvedených  věcí

množstvím vazeb. Praktickou ukázku můžeme vidět v příloze na  obrázku  10.1, který

představuje  část  databáze  uchovávající  informace  nejblíže  spojené  s akcemi  –  akce

samotné,  činnosti  se zvláštními  parametry,  které  jsou  s akcemi  provázané (výukové

programy,  kurzy …), termíny akci i zmíněných dalších činností, letáky,  u výukových

programů dokonce i platby. Diagram je samozřejmě dál do databáze napojen – hlavně

na seznamy účastníků, ale třeba i střediska, zaměstnance atd.

Jak jsme se již dozvěděli v kapitole 4.2 Budování IS/ICT, historie, firma má IS vyvíjen

interně vlastními silami, přičemž na tom pracuje de facto pouze jeden člověk, student

informatiky, a to ještě ne na plný úvazek. Vzhledem k tomu, že databáze byla budována

jaksi ad hoc, a nestojí za tím žádné softwarové inženýrství, u řady starých tabulek ani

nejsou omezující podmínky (constraints), které mj. zabraňují odstranění řádku, na který

je  odněkud  odkazováno,  čímž  výrazným  způsobem  pomáhají  udržovat  integritu

1jméno je smyšlené
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databáze.  Pokud  chybí,  je  třeba  to  hlídat  na  úrovni  obslužných  skriptů,  což  je

samozřejmě náchylnější na chyby.

O databázi  též  nelze s jistotou prohlásit,  ve které je  normální  formě.  Dle slov

správce je zřejmě „skoro ve 3NF“, neboť u několika málo velmi starých či pomocných

tabulek není dodržena ani 1NF – a to z důvodu rychlosti a optimalizace. Načíst jeden

záznam s neatomickou hodnotou, který je následně  rozložen jedinou funkcí na pole,

skrz které se dále iteruje je jistě rychlejší než načíst složeným dotazem x záznamů a číst

každý zvlášť, nehledě na požadavky na udržování referencí (primární klíče, kaskády) a

možnost  použití  bitových  masek  pro  rychlejší  hledání  v prvním  případě.  V těchto

tabulkách se navíc mění data průměrně jednou za rok, takže pro ně není ani front-end

interface, čili se upravují ručně přímo skrz SQL konzoli. Kterou variantu je složitější

takto upravit je zřejmé. Postupem na 3NF by si správce přidělal dost práce. Obecně se

považuje vyšší stupeň NF za lepší, ale v konkrétních opodstatněných případech to vždy

neplatí.  Vzhledem k tomu,  že nejsem databázový specialista,  ani  strukturu  databáze

přesně  neznám,  nemůžu  míru  opodstatněnosti  v těchto  případech  posoudit.  Lze  ale

předpokládat, že pokud se takto vyjádří odborník, bude to zřejmě pravda. Problém by

nastal v případě, když by se o databázi měl začít starat někdo nový, což by byl problém

nejen z obecných důvodů spojených s výměnou, ale také proto, že chybí dokumentace.

Databáze je tak velmi silně  závislá na současném správci IS.  V případě,  že by

firmu opustil, což se může stát, a jeho post by měl převzít někdo jiný, bude mít vážný

problém. Sice se nedávno koupil software, který umožňuje solidní reverse engineering

pro  postgreSQL,  ale  vzhledem  k výše  popsaným  problémům se  starými  tabulkami,

u kterých často neexistují „pravé“ vazby (reference), je málokdy rozpoznána i struktura

vazeb –  ty se  musí  v ERD na potřebných  místech  doplňovat  dodatečně.  Informace

o tabulkách  a  sloupcích  jsou  prostřednictvím  tohoto  SW  nicméně  kompletní.  Na

zpracování dokumentace k databázi se tedy začíná pracovat,  ale velmi pomalu. Toto

téma bude dále rozvedeno v následujících kapitolách.

Databáze  dříve  též  nepodporovala  sekvenční  (transakční)  zpracování,  což  je  velmi

důležité nejen pro různá id (unikátní hodnoty), ale pro konzistenci databáze jako celku.

Transakční zpracování v kostce znamená, že pokud se nezapíše do všech tabulek, které
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provedení  SQL  dotazu  vyžaduje,  tak  se  neprovede  nic.  V současné  době  již  toto

podporuje, stejně jako se u novějších tabulek již řeší omezující podmínky (constraints).

Pomalu ale jistě se tedy modernizuje.

4.4.3 Software

Software  je  v užším  pohledu,  snad  jen  kromě  hardware,  nejviditelnější  částí  IS  –

poskytuje totiž uživateli potřebné rozhraní pro práci s ním. V této kapitole se nebudeme

zabývat software obecně, ale spíše konkrétní aplikací (programem), která je ve firmě

používána.  Aplikace je založena na technologii  tenkého klienta,  tedy uživateli  stačí

internetový prohlížeč, který zobrazuje výstup dat zpracovávaných obslužnými skripty

na straně serveru. Informační systém se skládá z řady modulů, z nichž jistá standardní

nabídka  je  dostupná  všem  uživatelům,  zatímco  některé  funkce  jen  uživatelům  se

speciálními oprávněními. Náhled uživatelského rozhraní viz obrázek 10.2 v přílohách.

Akce a kroužky

Pojem „akce“ je zastřešujícím pojmem pro činnosti firmy, jakými jsou jak příležitostné

akce pro veřejnost, tak tábory, výukové programy, zájmová činnost, atd. (viz kap. 4.1.2

Činnost a klienti), a jsou velmi důležitou částí výstupu firmy směrem k zákazníkům,

resp. klientům. Jednotlivé akce mají kromě  popisu a data konání atributy jako cena,

místo konání, typ akce, pořádající středisko, odpovídající osoba apod. Výběr některých

atributů potom jde na web firmy, a nově i do e-bulletinu1, takže zákazníci mají vždy

aktuální přehled o nabízené činnosti. Dříve byl pro výstup na web povolen jednoduchý

HTML editor, což byla tragédie, protože někteří zaměstnanci měli neutuchající tendenci

vytvářet  co  nejbarevnější  nadpisy  s co  nejvíce  druhy  písma,  a  podobně.  Tomu  se

částečně zabránilo razantním ořezáním možností formátování, ale přesto se vytvářely

letáky  natolik  rozdílné  a  místy  nevkusné,  že  z propagace  s příchodem  nové  verze

webových  stránek  vzešel  podnět  na  jednotnou  podobu.  Toho  je  dosaženo  tím,  že

uživatel již netvoří celý leták sám, ale pouze v IS vyplňuje generický formulář, jehož

výstupem  jsou  data  uložená  v jednotném  XML  formátu, která  se  při  zobrazování

1stručná nabídka akcí s doplňujícími informacemi měsíčně rozesílaná pravidelným odběratelům
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webových stránek dynamicky parsují1 a formátují do požadované podoby, která je tímto

velmi snadno globálně  měnitelná, protože se striktně oddělil  obsah od vzhledu. Jako

jedna z mála věcí je formát XML dat zdokumentovaný, takže nebude problém ani do

budoucna.

Horší je to v případě zpracovávání e-bulletinu, kde se XML dat nevyužívá, a dělá

se to v podstatě  celé  ručně.  To je způsobeno jak tím, že se používá odlišný,  velmi

zestručněný, formát dat, tak tím, že tento způsob propagace firmy byl implementován

teprve nedávno, a proces ještě není odladěn. Ruční zpracování je poměrně zdlouhavé a

zbytečně  vytěžuje  lidské  zdroje,  protože měsíčně  zabere  personálu  na  propagačním

oddělení asi 12 hodin práce. Na druhou stranu, výhodou ručního zpracování je to, že se

tím v podstatě provádí jakási korektura, při níž mohou být nalezeny chyby, kterých se

zaměstnanci při zadávání akcí občas dopouštějí. Nicméně, podíl ruční práce by se dal

jistě omezit využitím XML mezivrstvy, jako je to mu v případě webu.

Trošku  problém  je  s některými  složitými  akcemi,  které  za  jistých  okolností

nejdou zadat přes GUI2, a musí je zadat správce IS ručně. To je proto, že akce mohou

být vícedenní, jednodenní, opakující se, jednorázové, atd., přičemž problémem je, podle

čeho vlastně  termíny seskupovat  – celý jeden dlouhý termín? Víkendy?  Každý den

zvlášť? Na druhou stranu,  k tomuto  jevu  dochází  pouze zcela  výjimečně,  a  někteří

uživatelé mají dodnes problém se základním GUI (zadat akci bez předchozí zkušenosti

není  úplně  triviální),  takže  při  ještě  složitějším  formuláři  by  to  mohl  být  problém

dokonce větší.

Na  úrovni  obslužných  skriptů  a  struktury  dat  v databázi  dlouhodobě  hrozí

problém s přetečením počitadla, tedy čísla akce, což je v databázi unikátní klíč, který

se automaticky stále inkrementuje, přičemž mezery vzniknuvší po smazané akci apod.

se nevyplňují. Číslo akce totiž není náhodné, ale má pevnou šestimístnou formu. První

číslice definuje typ akce (tábor, kurz, pobytová akce …), následují 3 místa pro číslo

střediska, a nakonec 2 místa číslo akce. Problém: co se stane, až bude stejný druh akce

stejného  střediska  s číslem  100?  K podobnému  problému  dochází  i u variabilních

symbolů u plateb.

1parser je obecně program, který zpracovává strukturovaná data
2grafické uživatelské rozhraní
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U některých  formulářů  jsou  některá  vstupní  pole  příliš  krátká .  Technicky  to

nevadí (lze zadávat i „za okraj“, text se posunuje), ovšem psychologicky to působí tak,

že je na místě zadat co nejméně informací, což také lidé často dělají. To je problém,

neboť z hlediska následné propagace (typicky na webu) je lepší poskytovat informací

více. Často se tak stane, že popis je nedostatečný. Toto lze velmi snadno vyřešit (viz

systém žádostí), jen zatím nikdo nepodal podnět.

U některých typů akcí, které mají omezenou kapacitu, především pak u těch, které

jsou otevřeny široké veřejnosti,  by bylo  velmi vhodné, aby se informace o volných

místech zobrazovaly na webu v přehledu akcí, což je pro klienty firmy velmi důležitý,

ne-li hlavní, zdroj informací. Na většinu takovýchto akcí je totiž nutné se telefonicky

dopředu přihlásit, a v případě, že je o akci velký zájem, musí zodpovídající zaměstnanec

vyřizovat spousty zbytečných telefonátů, opakuje, že kapacita je již naplněna. A protože

přehled akcí na webu je generován z IS, musel by toto IS umožňovat. V informačním

systému totiž tabulka(y) Akce žádný atribut pro určení kapacity neobsahuje.

Rozvrhy hodin

Slouží pro zobrazení obsazení místností v daný den a hodinu, a je často využíván. Lze si

nechat zobrazit kroužky a akce podle dne či místnosti – a to buď ve formě seznamu,

nebo klasické tabulky aka „školní rozvrh hodin“.

Systém celkem chytře  v zobrazení  podle  dne vypíše  rozvrh  pro  aktuální  den,

zbytečně ale vypisuje rozvrhy pro všechny pobočky. Nejenom, že přihlášený pracovník

velmi pravděpodobně potřebuje rozvrhy jen na své pobočce, ale navíc vypsání všech

poměrně dlouho trvá. Systém by měl ve výchozím nastavení vypisovat rozvrhy jen pro

danou pobočku (vzhledem k přihlášenému pracovníkovi), a umožnit zobrazení všech až

-46-

obrázek 4.4: Malé vstupní pole u zadávání

kroužku



4.4  Doplňující analýza

v případě  potřeby – explicitně  po aktivaci  nějakého prvku aka „zobrazit  rozvrhy na

všech pobočkách“.

V zobrazení  dle místností se  vyskytuje  jiný,  vážnější  problém – a  to  sice,  že

uživatel je v řadě případů odkázán na znalost čísel místností (resp. jejich vázanost na

pobočku), což je při současném celkovém počtu místností větším než 120 dosti náročný

požadavek. Místnosti se navíc leckdy jmenují stejně, jen jsou na jiné pobočce (takže

mají  jiné číslo) – vybrat  „tu správnou“ tedy vyžaduje znalost  čísel  místností.  Tento

problém by se dal snadno odstranit vylepšením seznamu tak, aby obsahoval podskupiny

(v našem případě pobočky) – nějak takto:

Kosmetickou třešničkou na dortu usnadňující práci by pak opět mohlo být výchozí

automatické  vybrání  relevantní  pobočky  vzhledem  k aktuálně  do  IS  přihlášenému

uživateli.
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Účastníci, klienti

U účastníků  (klientů)  je  největší  problém  s jejich  identifikací.  Když  se  někdo  chce

někam přihlásit (na akci, kroužek atd.), nevíme, zda už náhodou není v IS evidován. IS

je  navržen  tak,  že  každý  klient  je  v databázi  pouze jedenkrát,  a  může  se  účastnit

libovolného  počtu  věcí  (vazba  1:N),  což  je  logické  a  z hlediska  návrhu  databáze

systémové.  Problém je  v tom,  že při  zadávání  se  to  musí  nějak  otestovat.  Jediným

jednoznačným identifikátorem je rodné číslo klienta,  což je  kámen úrazu.  V mnoha

případech se totiž stává, že RČ není z nějakého důvodu k dispozici (zájemci zapomněli,

nemají přihlášku …), a člověk, který údaje do IS zadává si ho prostě vymyslí (aby mohl

účastníka do IS zadat), ale v budoucnu, až je údaj k dispozici, už ho zpětně neopraví.

Mimo to, v minulosti se RČ neevidovala (nebylo třeba), sbírala se jen data narození.

Z těchto důvodů dochází v databázi k tomu, že jeden účastník je veden dvakrát, nebo

i vícekrát – např. jednou bez rodného čísla, podruhé se špatným, a potřetí se správným.

To je samozřejmě problém.

Jak vidno,  problém je  klasicky způsoben lidským faktorem,  který  je  většinou

nejslabším článkem obecně  jakéhokoli  systému.  Pakliže o tom ale  víme,  je  žádoucí

zajistit,  aby tyto  chyby  způsobované  uživateli  IS  byly  co  nejmenší.  To  se  dá jistě

realizovat  mnoha způsoby,  přičemž IS  by měl  být  nastaven  tak,  aby tyto  vlivy  co

nejvíce eliminoval, ideálně vůbec neumožňoval. V tomto okamžiku se ale dostáváme

k bodu, kdy systém může být nastaven natolik restriktivně, že to ve skutečnosti způsobí

více dalších problémů, než třeba duplicitní záznam, nehledě na to, že řada zaměstnanců

pravděpodobně  navíc nebude schopna do takového složitého systému vůbec zadávat.

Proto je třeba nalézt vhodnou rovnováhu mezi oběma faktory.

Na  řešení  této  vzniklé  situace  existuje  v IS  nástroj  „kontrola  duplicitních

záznamů“,  který  hledá  uživatele  stejného  jména  a  umožňuje  uživateli  jejich

sjednocování, tedy na základě jisté investigativní činnosti daného uživatele ručně sloučit

2 osoby, které jsou velmi pravděpodobně ve skutečnosti toutéž. Háček je v tom, že toto

se musí provádět aktivně „ručně“ (to znamená náklady), a především až zpětně. Ideální

by bylo vyřešit  tento problém nějakou formou prevence, což není snadné, vzhledem

k tomu, že chyba je primárně na straně klienta, který má mít řádně vyplněnou přihlášku.
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Přestože IS uživateli při zadávání jména nabízí již v databázi existující účastníky,

a tedy výrazným způsobem usnadňuje rozhodnutí,  zda jde o nového uživatele, či  již

existujícího, problém se stále vyskytuje.

V procesu  přidávání  účastníků  existuje  jistá  nepříjemnost  spojená  s tím,  že

zadávání probíhá ve dvou fázích, kdy v první fázi je třeba mj. vybrat druh akce, na který

chceme účastníka přiřadit, a až ve druhé fázi se vyplňují podrobnější údaje typu jméno,

druh školy atd. Nepříjemné je to, že druh akce již ve druhé fázi nelze změnit , tedy je

třeba začít od začátku. Nesprávně zvolená akce je ze strany uživatelů poměrně častou

chybou – typicky si například spletou pobytovou akci s příměstským táborem.

Další  oblastí  s rezervami  pro vylepšení  jsou platby,  protože je s nimi  spojeno

množství  ruční  práce,  a  plateb  probíhá,  slovy  zaměstnance  EO  „strašná  spousta“.

Systém klientovi vygeneruje variabilní symbol (VS), který má být pro platbu použit,

nicméně neexistuje žádný mechanismus  automatizovaného přijímání plateb. Je sice

zřejmé, že řada lidí realizuje platby se špatnými údaji (VS, částkami …), ale ty, které

jsou zadány správně, by mohly být zpracovány strojově, a ručně by se dořešily pouze

individuální nejednoznačné platby.

Střediska

Střediska jsou nástrojem jak pracovat s finančními lístky. Firma má několik středisek,

z nichž  každé  má  svůj  vlastní  FL.  Střediskem  může  být  např.  pobočka,  její  část,

kroužek, projekt, atd. Jednoznačným identifikátorem střediska je jeho číslo, přes které

se v databázi všechny relevantní tabulky propojují. A zde se objevuje problém. Systém

totiž neumožňuje žádnou správu středisek, a čísla jsou de facto pevně dána v tabulce.

Problém nastává,  když  je  třeba  střediska  z nějakého  důvodu přečíslovat,  což  se již

v minulosti jedenkrát stalo. Čísla středisek se totiž měnit nedají, resp. když se změní, je

třeba projít celou databázi a nalézt všechny závislé tabulky, protože z hlediska struktury

databáze  to  jinak  nelze.  Přečíslováním  navíc  vzniká  problém  s historickými  daty,

protože je třeba vědět, k jakému datu mělo středisko jaké číslo, což vyžaduje pomocné

tabulky, a není to příliš pěkné řešení. Problém je ve struktuře databáze, která je z tohoto

hlediska nesprávně navržena.
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Navíc, v některých „prehistorických“ skriptech se dokonce pracuje přímo s číslem

střediska,  bez  předchozího  dotazu  do  databáze  (!),  což  celou  situaci ještě  více

komplikuje.  Přestože  se  nepředpokládá,  že  by  bylo  v budoucnu  střediska  znovu

přečíslovávat, nelze to s přihlédnutím k historii vyloučit.

Objednávky, faktury

Všechny příchozí faktury jsou doručovány na ekonomické oddělení. Aby zaměstnanci

EO věděli, kterému středisku se má účtovat, je každé středisko povinno při objednávce

zboží či služeb (např. tisk reklamních materiálů) zanést tuto informaci do IS.

Při zadávání objednávky má uživatel možnost uložit vyplněné údaje do databáze,

takže příště  lze jen vybrat  subjekt ze seznamu. Problém je v tom, že uživatel  nemá

možnost provést změnu. To znamená, že pokud se některý údaj změní, či dojde třeba

jen k překlepu, musí se do databáze vložit „nový subjekt“. V uvozovkách proto, že ve

skutečnosti se jedná o jeden a tentýž, jen s opraveným údajem. Pak dochází k tomu, že

se v databázi (a nabízeném seznamu) vyskytuje více stejně pojmenovaných subjektů,

což je matoucí a nežádoucí. Vzhledem k tomu, že má uživatel možnost do databáze

libovolně vkládat, nevidím problém s možností editace.

Další  nepříjemnosti  může  způsobovat  tisk  objednávky,  neboť  výstupním

formátem je  HTML stránka,  což  z hlediska  tisku  není právě  ideální  formát,  neboť

možnosti tisku závisejí na nastavení internetového prohlížeče, které se na jednotlivých

počítačích  může  lišit  (a  obvykle  také  liší),  nehledě  na  to,  že  ne  všichni  uživatelé

používají stejný internetový prohlížeč. V některých případech je tak ze strany uživatele

nutné před tiskem změnit možnosti tisku, což je pro méně „počítačově zdatné“ jedince

problém. Jednoduchým řešením by bylo použít jako výstupní formát např. PDF, který

těmito neduhy netrpí.
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Vedle  výše  popsaného  systém objednávek  trpí  dle  mého  názoru  ještě  jedním

neduhem,  a  tím  je  neprovázanost  na  email.  V řadě  případů  se  totiž  u dodavatelů

objednává právě  skrze email.  Háček je v tom, že po odeslání  takovéhoto emailu se

uživatel ještě  musí přihlásit do IS, a vyplnit objednávku – a to se stejným, či  velmi

podobným textem. To sice velmi pravděpodobně vyřeší metodou cut n' paste1, nicméně

dělá zbytečnou práci. Kdyby totiž v IS byla možnost zároveň s vložením objednávky

odeslat email dodavateli, stačilo by vše provést pouze na jednom místě a jedenkrát.

Práce a mzdy, účetnictví

Firemní účetnictví není přímo součástí IS, vede se externě ve specializovaném účetním

systému  (programu).  Co  ale  IS  řeší  je  vnitropodnikové  účetnictví  vedené

prostřednictvím finančních  lístků  jednotlivých  středisek  (viz  kap.  4.1)  a  provozních

záloh.  Provozní  zálohy  slouží  k tomu,  aby  zaměstnanci  při  nákupu  v obchodech

(spotřebního zboží např.) za hotové peníze nemuseli mít k dispozici vlastní hotovost.

Prostě  si  na EO vyberou provozní zálohu, informace se zanese do IS,  koupí zboží,

vyrovnají  se případné (ne)doplatky,  a opět se to zaznamená do IS. Zde se jeví jako

nelogické umístění provozních záloh v menu  PaM v přehledu zaměstnanců,  kde se

navíc musí uživatel k dané věci „proklikat“. Dle mého názoru by dávalo větší smysl,

kdyby byly umístěny přímo v menu Účetnictví, či FL, neboť existují uživatelé (převážně

ti, co IS moc nepoužívají), kteří toto pravidelně hledají.

Je zřejmé, že mezi oběma systémy (IS a externí program) dochází k výměně dat,

která není úplně triviální, neboť oba systémy fungují nezávisle na sobě, a vše se musí

ručně přepisovat. Systémovějším řešením by bylo zařadit celé účetnictví do IS, což by

ale znamenalo spoustu programátorské práce. Navíc je otázka, zda by to bylo efektivní,

neboť pravidla a legislativa se často mění, a musel by to někdo hlídat. Při používání

externího specializovaného programu je vždy zajištěno správné účtování podle platných

norem a zákonů.  Navíc,  je to také otázka bezpečnosti  – vzhledem k tomu, že IS je

postaven na webové technologii, a je přístupný odkudkoliv jen se znalostí uživatelského

jména a hesla.

1cut and paste – zkopírovat a vložit, typicky operace Ctrl-C, Ctrl-V
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Nabízí se kompromis ve formě zachování autonomie obou systémů s tím, že by

výměna  dat  probíhala  opět  přes  nějaký  standardizovaný  formát  (např.  XML),  což

externí účetní program umožňuje. Proces by sice stále probíhal „ručně“, ale s mnohem

menší časovou náročností, neboť na jedné straně by stačilo pouze data exportovat, a na

druhé importovat, což je, na rozdíl od ručního přepisování několika údajů, otázkou pár

minut. Úroveň bezpečnosti by tak zůstala neporušena.

Mzdy pro společnost OTASA dělá externí firma, což není nikterak neobvyklá situace.

Problém je ale opět  v tom, že IS  není  s tímto  nijak propojen .  Externí  firma navíc

používá naprosto otřesný textový výstup, který se musí kompletně  ručně  přepisovat,

neboť nemá žádnou specifikaci, a je téměř neparsovatelný1. Firma už léta slibuje lepší

verzi,  ale pořád se nic neděje.  Nejen z těchto důvodů  se zvažuje,  že by firma měla

vlastního  interního  mzdového  účetního.  Se  mzdami  se  ale  obecně  pojí  2  hlavní

problémy:

1. Musí se dělat kontinuálně, tedy neexistuje nic jako odklad mezd z důvodu

nedostupnosti účetního (ať už z jakéhokoliv důvodu).

2. Velmi často podléhají legislativním změnám – v podstatě každý rok, nebo

i častěji.

Proto je obtížné se rozhodnout, která varianta je pro firmu vlastně výhodnější –

zdali účetnictví vedené externě či interně. Z hlediska informačního systému by jistě byla

vhodnější  druhá  varianta,  která  by ale  taky v konečném důsledku mohla  být  o dost

dražší. Prozatím se opět jeví jako výhodné přesvědčit stávající firmu, aby dodávala data

v nějakém  rozumném  strukturovaném  formátu,  který  by  se  tak  eventuálně  dal

zpracovávat strojově.

Zaměstnancům se také jednou za čas, v závislosti na odpracované době ve firmě,

mění  platový  výměr,  takže  je  třeba  jak  informovat  o tomto  zaměstnance,  tak  mu

zvednout plat v IS (v prvé řadě se ovšem musí upozornit vedoucí pracovník na to, že

k události došlo). Prozatím se to musí dělat ručně, přičemž možnost automatizace je na

1tedy čistě strojově nezpracovatelný
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místě. IS totiž obsahuje všechny potřebné údaje pro to, aby se to mohlo zautomatizovat,

ale neděje se tak.

Dokumenty

V této sekci se nachází celá řada dokumentů, log a dalších materiálů, od ekonomických

přes provozní, projektové, soutěžní, až po telefonní čísla či  vzory smluv, které jsou

takto zaměstnancům k dispozici  odkudkoliv v aktuální  verzi  – na rozdíl  od souborů

uložených na pevných discích počítačů.  Některým uživatelům se seznam dokumentů

zdá nepřehledný, což je ale zřejmě jen proto, že si nejsou vědomi možnosti filtrování dle

zařazení či názvu v záhlaví stránky.

Sekce  Dokumenty je ale po rozkliknutí  poněkud nesystémově  rozdělena na tři

podsekce, z nichž v první je naprostá většina dokumentů (možných filtrovat v rámci této

podsekce),  v druhé jsou  příkazy ředitele, a ve třetí projekty  ESF, které jsou ale také

součástí  první  podsekce – tedy se  vyskytují  na 2 místech,  přičemž odkazy z obou

vedou  vždy  na  stejnou  stránku.  Doporučoval  bych  sekci  Dokumenty rozdělit  na

jednotlivé sekce už v rámci menu, což by bylo pro uživatele, myslím, přehlednější.

Sekce Porady vedoucích poboček obsahuje zápisy z porad, které jsou ale vypsány

velmi nepřehledně – nejsou seřazeny dle žádného logického klíče. Otázkou také je, zda

je nutné vypisovat zápisy z porad někdy z roku 2002 apod., myslím, že takovéto by

mohly být  umístěny v archívu,  neboť  zaměstnanci  je normálně  vůbec nepotřebují,  a

zbytečně snižují přehlednost celého seznamu.

Úkoly

V současné  době  se  jedná  o neaktivní  komponentu IS,  je  to  pozůstatek  systému

přidělování  úkolů  zaměstnancům  a  černých  listin  „notorických  neplničů“.  Této

problematice  se  budeme  podrobněji  věnovat  v kapitole  4.4.4 Peopleware1,  lidé.

Z hlediska uživatelského rozhraní je pak otázkou, zda je nutné mít v nabídce funkcí

něco, co nefunguje či není využitelné.
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Uživatelské rozhraní obecně

Systém by mohl při vyhledávání jmen apod. umožňovat zadávání bez diakritiky, jako

to dělá např. vyhledávač Google, na který je řada lidí zvyklá. Nebo ještě dále, v případě

nenalezení žádného záznamu nabídnout podobné – po vzoru „Měli jste na mysli …“ již

zmíněného Google. Vzhledem k tomu, že systém není z nejrychlejších, a lidé chybují

často, mohlo by se tím ušetřit jisté množství času (a uživatelova stresu). Zatímco druhá

varianta  by  byla  z hlediska  implementace  technicky  poměrně  složitá,  a  tedy  by  se

pravděpodobně  nevyplatila,  tak  ona  první  (s ignorováním  diakritiky)  ano,  protože

technické  řešení  není  příliš  složité.  Pouze by došlo  ke  zvýšení  systémové  režie  na

zpracování  dotazu,  čímž  by  se  sice  možná  nepatrně  snížila  odezva  systému,  ale

nemyslím, že nějak významně postřehnutelně.

V upozorněních týkajících se IS doručovaných na mail (např. změna stavu žádosti

či přidání komentáře) jsou hypertextové odkazy, které po aktivaci otevřou pouze rám

s obsahem IS,  tedy  není  zobrazeno menu.  Pokud chce uživatel  dále  s IS  pracovat

i v jiných oblastech, musí v prohlížeči ručně upravit URL adresu.

Dokumentace, nápověda

Stejně  jako  v případě  databáze,  dokumentace  v podstatě  neexistuje,  staré  skripty

dokonce ani nejsou komentované, či jen velmi chabě, což je důsledek průběhu vývoje

IS/ICT, jak bylo popsáno v kapitole  4.2. Prozatím s tím není problém, ale zvážíme-li

možnost,  že  vývojář  IS  z firmy náhle  odejde,  rázem bude  o komplikace  vystaráno.

Nastudovat bez dokumentace přímo z takovýchto zdrojových kódů jak systém funguje

je  nadmíru obtížný úkol.  Z tohoto důvodu se na tom již  začíná  pozvolna pracovat,

vývojář IS si dokonce jednotlivé skripty začal „značkovat“ – zda jsou řádně napsány a

okomentovány,  či  nikoliv,  což  bylo  z jeho  strany  docela  prozřetelné.  U Novějších

skriptů a úprav je již tendence psát čitelný a komentovaný zdrojový kód.

Uživatelské rozhraní IS nedisponuje skoro  žádnou nápovědou.  U jednotlivých

vstupů formulářů je sice většinou krátký komentář, ale tím možnosti nápovědy končí.

V současné době se pracuje na tom, aby se popsalo alespoň základní využití funkcí IS,

kdy a na co je použít, kdy ne, apod. Bohužel, vývojář je natolik zaneprázdněn řešením

vážnějších problémů, že je tento stále odsouván do pozadí.
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Rychlost a odezva

Někteří uživatelé mají dojem, že je IS občas dost „pomalý“ , že dlouho trvá než se něco

načte, resp. zobrazí na monitoru. Vývojář IS má k dispozici měřák rychlosti generování,

a pokud je stránka zobrazována často, a z výsledků měření vyplyne, že to trvá opravdu

déle, než by bylo záhodno, tak se to snaží optimalizovat. Některé pomalejší komponenty

IS, co se načítají jednou za týden se neřeší, protože to není priorita.

Hlavní příčinou vyšší odezvy systému, jak se zdá, je ale síťové připojení, neboť

všechny  pobočky  disponují  nesymetrickým  ADSL,  které  sotva  stačí  na  aktivnější

domácnosti. Dalším výrazným faktorem je kumulovaná zátěž – při deadline například

14. 5.  nastává  13. 5.  enormní  zátěž  serveru  (především  DB),  který  pak  vyřizuje

množství souběžných požadavků, obvykle ještě na stejná data.

Možnosti exportu

IS nemá v žádné své části  možnosti exportu dat. Výstupem je vždy HTML stránka,

zobrazovaná v internetovém prohlížeči na straně klienta. Klasické „dospělé“ IS obvykle

nějaké možnosti exportu nabízejí – typicky např. CSV či PDF formát. Údaje z tabulek

lze naštěstí celkem bez obtíží metodou cut n' paste vložit do Excelu apod. V některých

případech  by  se  ale  např.  export  do  PDF  formátu  docela  hodil  –  viz  podkapitola

Objednávky, faktury.

Testování

Informační systém nemá žádnou testovací verzi, kde by se uživatelé mohli bezpečně

s ním učit pracovat, bez zbytečného stresu, že někde něco vymažou, apod. Myslím, že

faktor strachu v tomto případě hraje významnou roli, a kdyby testovací verze existovala,

řada lidí by si na nečisto vyzkoušela věci, na které si za ostrého provozu netroufnou.

Taktéž  všechny  nové  věci,  které  vývojář  implementuje,  běží  přímo  v ostré  verzi.

Neexistence  testovací  verze  tak  jistě  přispívá  také  k tomu,  že  se  v kalendáři  akcí

objevují  položky typu  „TEST“,  v databázi  vyskytují  termíny,  které nejsou přiřazeny

žádné akci či kroužku, atd. Na testování prostě nejsou ve firmě lidi (a ani nebudou), vše

se ladí za provozu.
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4.4.4 Peopleware1, lidé

Lidé bývají obecně nejslabší částí jakéhokoliv systému. Připomíná to i oblíbené IT rčení

„chyba se nachází někde mezi klávesnicí a židlí“. Nebo naopak, mohou existovat lidé,

kteří jsou pro řádný chod systému téměř nepostradatelní, což slabinu systému jako celku

vytváří také. Nejinak tomu zřejmě bude i v organizaci OTASA, jak ostatně naznačují

i výsledky  analýzy  metodou  HOS8  v kapitole  3.7.  Řada  faktorů  jistě  vychází

z pracovního prostředí, které je ve firmě, snad vlivem zaměření organizace a důrazu na

kreativitu, velmi liberální – což má jak své nesporné výhody, tak nevýhody.

Další vzdělávání pracovníků je vedením podporováno. Na začátku školního roku

každý  pracovník  odevzdává  plán  svého  dalšího  vzdělávání,  podle  kterého  se  řídí.

Několik pracovníků v současné době studuje vysokou školu. Součástí vzdělávání jsou

i každoroční společné studijní cesty do některého ze zařízení pro zájmové vzdělávání

v republice. Nicméně, ve firmě je obecně  problém s úrovní počítačové gramotnosti

zaměstnanců, která je napříč firmou velmi rozmanitá. Zatímco někteří zaměstnanci se

aktivně  podílejí  na vývoji  webu či  IS,  už třeba jen tím, že často podávají  rozumné

podněty na vylepšení,  sami si  kontrolují  volné místnosti apod.,  tak někteří  mají  jen

velmi  mlhavé  ponětí  např.  o tom,  co  je  to  tabulátor,  nebo  jaký  je  rozdíl  mezi

uvozovkami a apostrofem, nehledě na úroveň jejich znalosti práce s IS.

Co z pohledu zaměstnance propagačního oddělení vnímám jako vážný problém, je

to, že spousta lidí neustále opakuje ty  stejné chyby a nedodržuje termíny, které by

měly být  závazné. Někteří  zaměstnanci  například pravidelně  používají  v materiálech

stará loga, přestože nová jsou k dispozici již půl roku jak v IS, tak na CD, které všechny

pobočky  obdržely.  Takovéto  chyby,  spolu  s nedodržováním  termínů,  v konečném

důsledku  představují  pro  firmu  náklady,  neboť  zaměstnanci  (nejen)  propagačního

oddělení samozřejmě při opravování chyb nepracují zadarmo. V některých případech to

dokonce znamená i navýšení přímých nákladů – např. když se vymyslí koncept a celá

propagační brožura kde je 20 akcí se udělá tak, aby materiál vyšel na určitý optimální

počet stran (vzhledem k vazbě), a potom po termínu přijde někdo s tím, že tam nutně

potřebuje nějakou akci přidat, rázem je problém. Buď se musí celý materiál kompletně

1termín převzatý z metody HOS8 – viz kap. 3.7
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předělat tak, aby se tam všechny akce nahustily, nebo se musí přidat stránky, což jsou

už náklady navíc, se kterými se nepočítalo. Takovéto případy nejsou nijak výjimečné,

nejen na propagačním oddělení.

To  souvisí  také  s tím,  jak  někteří  zaměstnanci  vnímají  vztah  mezi  kvalitou  a

kvantitou. Řada lidí dělá 10 věcí na 70 %, namísto toho, aby dělali 7 věcí na 100 %.

Tento fenomén nejmenovaný zaměstnanec pojmenoval „hurá akce“, což znamená, že se

s nadšením rozjede spousta akcí, ale jen málo z nich se skutečně dotáhne do konce či se

jim dostane tolik času a pozornosti, kolik by bylo třeba.

Protože vedení firmy si je tohoto problému vědomo, rozjel se kdysi projekt úkolů

a  s nimi  spojených  tzv.  „černých  listin“,  který  nějakou  dobu  běžel  ve  zkušebním

provozu,  ale  protože  zaměstnanci  se  bouřili,  do  ostrého  režimu  se  nikdy  neuvedl.

Princip  byl  takový,  že  zaměstnancům  bylo  možno  v IS  přidělovat  různě  důležité

termínované  úkoly  s tím,  že  v případě  nesplnění  byl  daný  zaměstnanec  „odměněn“

trestným bodem. Za několik trestných bodů pak měly následovat sankce – což byl právě

kámen  úrazu,  na kterém  celý  projekt  ztroskotal.  Liberální  prostředí  je  sice  (nejen)

z mého pohledu fajn, ale všechno má své meze, protože lidé mají tendenci lenivět. Když

budu parafrázovat jednoho zaměstnance: „Člověk by musel být svatý, aby ustavičně a

dobrovolně  dělal  všechny  věci  řádně,  pakliže  v opačném  případě  není  není  nijak

trestán.“ Pokud není žádný rozdíl mezi odměnou za dobře vykonanou práci a špatně

vykonanou práci,  je z principu optimalizace jen logické,  že si  člověk vybere  snazší

cestu, neboť člověk je tvor ekonomický. V komerční sféře zcela běžně funguje princip,

který by se dal stručně  charakterizovat jako: „uděláš víc, dostaneš víc; uděláš méně,

dostaneš méně.

Systém evaluace,  hodnocení  a reportingu  tak obecně  není dotažen do konce.

Zaměstnanci  sice  mají  určeno,  co  a  jak  mají  dělat  (pracovní  řád,  grafický  manuál,

„desatero správného OTASNÍKA“ …), ale už není dáno, co se stane, když ne – což je

pro správně fungující systém nutná podmínka. Není možné trestat někoho za něco, když

dopředu nejsou dány podmínky a důsledky toho, co se stane v případě nesplnění. Tedy,

možné to je, ale jistě ne správné.
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Dalším nemalým problémem je to, o čem jsme mluvili na začátku této podkapitoly, tedy

závislosti  celého  systému  na  klíčových  osobách.  V podniku  jsou  lidé,  kteří  jsou

z hlediska  řádného  chodu,  údržby  a  vývoje  IS  de  facto  nezastupitelní –  alespoň

z krátkodobého hlediska určitě. Toto je samozřejmě obecně problém mnoha firem, od

rodinných  podniků  až  po  nadnárodní  společnosti.  V našem konkrétním  případě  ale

prakticky zcela chybějící  dokumentace a nápověda, a nekomentované starší zdrojové

kódy tento problém dále prohlubují. Spoléhat se lze tak pouze na to, že zaměstnanci

jsou  dlouholetými  spolupracovníky  a  známými,  tedy  jsou  vůči  firmě  loajální,  a

pravděpodobně  by  firmu  neopustili  bez  nutných  příprav  na  předání  znalostí  a

kompetencí zastupujícímu novému zaměstnanci.

4.4.5 Školení uživatelů

probíhá de facto jen na podnět samotných uživatelů, vedení nijak školení uživatelům

„nenutí“.  Vzhledem k tomu,  že IS  se vyvíjí  už  relativně  dlouho a  průběžně,  každý

uživatel (krom nově příchozích) měl možnost se s IS průběžně učit pracovat, což ale,

jak jistě tušíte, neznamená, že tomu tak je. Právě naopak, řada lidí moc netuší, jak s IS

správně pracovat. Příležitostně při uvedení do provozu zásadnějších věcí je nabízeno

školení s projektorem, na které se ale obvykle dostaví jen zaměstnanci,  co s IS  umí

pracovat  poměrně  dobře.  Nabídka  školení  je  ze  strany  zaměstnanců  nevyužívána,

většina  pracuje  metodou  pokus–omyl,  což  vzhledem  k absenci  testovací  verze  a

nápovědy (viz kapitola 4.4.3) IS není právě ideální.

Dle názoru autora, a také některých zaměstnanců ve vedení, by řada lidí školení

potřebovala,  neboť  ani  neví,  co  vlastně  všechno  systém  umožňuje.  Taktéž  není

vypracován žádný manuál pro nově příchozí zaměstnance.

4.4.6 Přizpůsobení IS dodatečným požadavkům

Jak jsme již psali v kapitole 4.2, vývoj IS je v současné době řízen převážně tahem, tedy

odspodu  nahoru,  od  koncového  uživatele  k vývojáři.  K tomu  výrazně  dopomáhá

relativně  nedávno implementovaný systém  žádostí – viz  dále v této kapitole. Pokud

uživatelé postrádají nějakou funkční stránku či výstup z IS, mají takto možnost zažádat
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o řešení. Pokud je podezření, že by se požadavek na výstup mohl opakovat, tak se hned

automatizuje (naprogramuje se skript).

Rozhodování o tom, co se bude implementovat, probíhá formou diskuse zástupce

ředitele (vedoucího EO) se správcem IS,  neboť  je zřejmé, že uživatelé nemají vždy

úplně ideální nápady či podněty.

Žádosti

Systém žádostí je částí informačního systému umožňující zaměstnanci vznést podnět na

IS/IT oddělení. Problémy, žádosti a podněty jsou tak implicitně „uloženy“ na jednom

místě,  což  má oproti  emailové komunikaci  své výhody.  Systém umožňuje  problém

zařadit do jedné ze 3 oblastí (IS / web / počítače, sítě, Internet) a přiřadit popisovanému

problému prioritu. Žádosti je pak přiřazena osoba, která problém řeší, a ta si s žádající

stranou vyměňuje komentáře a informace o postupu řešení.  Na jednom místě  je tak

přehledně  zobrazena  celá  historie  řešení  problému  od  vložení  žádosti  až  po  její

uzavření.  V přehledu  žádostí  je  pak  u každého  problému  kromě  předmětu,

zodpovídajících  osob  a  závažnosti  uveden  jeden  ze  tří  stavů  –  vyřešeno,  čeká  na

vyřízení, probíhá řešení.

V přehledu žádostí se text z nějakého důvodu (pravděpodobně  příliš restriktivní

filtrovací  funkce)  zobrazuje  přeformátován takovým způsobem,  že se ignorují  nové

řádky.  To je u delších textů  velmi nepřehledné1.  Tabulku také nelze podle žádného

sloupce seřadit,  popř.  schovat  již  vyřízené žádosti,  což při  větším množství  žádostí

výrazně  snižuje  přehlednost  právě  probíhajících  řešení.  Samotná sekce  Žádosti pak

v podstatě v menu IS neexistuje, neboť jednotlivé akce (Nová žádost,  Přehled žádostí)

jsou z nějakého důvodu z mého pohledu poněkud nevhodně umístěny v menu Správa IS

– viz obrázek 10.2 v přílohách.

Problém se žádostmi je ten, že někteří  zaměstnanci to  nepoužívají, či  nechtějí

používat – a to jak proto, že řada z nich ani neví, kde to tam je, tak také proto, že se

kvůli  tomu  nechtějí  přihlašovat  do  IS.  Nebo  prostě  jen  upřednostňují  osobní

1Tento nedostatek byl již odstraněn během psaní práce.
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komunikaci, což ale při tak veliké firmě a množstvím požadavků z pohledu IT personálu

není možné.

4.4.7 Kategorie uživatelů, oprávnění

Protože je nežádoucí, aby všichni zaměstnanci měli přístup do všech částí IS, řeší se

systém oprávnění tak, aby každý zaměstnanec „viděl  sám sebe“, a vedoucí střediska

viděli všechny zaměstnance na středisku. V minulosti byly pouze 3 skupiny uživatelů,

celý  systém  oprávnění  se  ale  de  facto  dodělával  až  průběžně,  protože  kombinací

různých  oprávnění  je  třeba  velké  množství.  V současné  době  systém  umožňuje

i speciální oprávnění nezávisle na skupině.

Problém je v tom, že systém oprávnění  není striktně hierarchický . Pokud totiž

má organizační struktura ještě jednu vyšší úroveň (nežli zaměstnanec-středisko), tak na

tu nejnižší už nevidí, což je třeba řešit právě nastavováním speciálních oprávnění, což

není příliš elegantní řešení.

4.4.8 Hardware

Na celkem 11 pobočkách firmy je něco málo přes 100 počítačů, které svým výkonem

práci  nijak  neomezují.  Velké  pobočky  mají  svůj  file-server  (centrální  zálohování,

jednotné  přihlašování)  přímo  na  pobočce,  web,  mail  a  nějaké  další  drobnosti  jsou

v housingu.  V oblasti  HW  nebyly  nalezeny  výraznější  nedostatky,  snad  jen  kromě

připojení k Internetu , které je na všech pobočkách zprostředkováno skrze agregované

ADLS připojení, které v některých případech sdílí desítky počítačů. Z tohoto důvodu

není připojení úplně nejsvižnější, obzvláště při uploadu, neboť linka je nesymetrická –

tedy  rychlost  uploadu  je  několikanásobně  menší  nežli  download.  U odesílání

objemnějších emailů či materiálů pro tiskárnu si tak člověk musí někdy chvíli počkat.

4.4.9 Bezpečnost IS

Bezpečnost na fyzické úrovni (hardware, listiny …) závisí na každé pobočce samostatně

a je těžko ji  posoudit,  pokud se tedy nejedná o webserver  či  mailserver,  které jsou

umístěny mimo firmu (jedná se o server housing) a jsou zabezpečeny poměrně dobře –

vstup je povolen pouze na občanský průkaz. Horší je to na jednotlivých pobočkách, kde

-60-



4.4  Doplňující analýza

neexistuje nic jako serverovna, počítač je, vzhledem k množství lidí co se na některých

pobočkách  vyskytuje,  teoreticky  možné  odnést takříkajíc  „pod  paží“,  stejně  jako

důležité  listiny  nacházející  se  v místnosti  hned  vedle  recepce.  To  je  samozřejmě

extrémní situace, ale s přihlédnutím k faktu, že se z kanceláří již ztratilo pár mobilních

telefonů,  není  vůbec  nereálná.  Škoda  by  v případě  krádeže  byla  nejen  vyčíslitelná

finančně jako cena zařízení, ale co hůře, ukradená data by mohla být pro leckoho docela

zajímavá  –  firma  přeci  jen  eviduje  informace  o asi  40  tisíc  účastnících,  stovkách

zaměstnanců či spolupracovníků …

Software

Na  každém  počítači  je  nainstalován  centrálně  spravovaný  antivir,  a  vnitřní  síť  je

standardně  od Internetu  oddělena routerem s firewallem,  který  je  nastaven poměrně

běžným způsobem – tedy na počítače do vnitřní sítě se zvenku nedá dostat, dokud samy

nenaváží  spojení.  Operační  systémy  jsou  pravidelně  automaticky  aktualizovány,

uživatelé mají přiděleny různá oprávnění a umožněn přístup k různým souborům. Zde

vše v pořádku, až na zabezpečení na dvou pobočkách, kde si počítače spravují vedoucí

pracovníci sami, což představuje jisté bezpečnostní riziko.

Úroveň  bezpečnosti  z hlediska  zdrojových  kódů  jednotlivých  skriptů  nemohu

příliš posoudit, protože k ním nemám přístup. Nicméně, některé starší skripty vyžadují

u PHP zapnuté  módy zpětné kompatibility , tedy přestože je provozována verze 5.x,

reálně je server nastaven na provoz jako 4.x., což také představuje bezpečnostní riziko.

Na  překódování  problémových  skriptů  a  vyhnutí  se  nutnosti  používat  módy zpětné

kompatibility se pomalu průběžně pracuje.

Zálohování

probíhá dle důležitosti – u malých poboček nejméně 1x měsíčně, u větších jednou za 14

dnů. Zálohuje se uživatelský profil – tedy plocha a dokumenty. Server s IS a databáze se

zálohuje  jednou  denně,  emaily  a  obsah  webu  (soubory)  se  zálohují  každý  týden.

Zálohování je takřka bezproblémové, data již bylo třeba z různých důvodů několikrát

obnovit,  vždy  bez  komplikací.  Jediný  problém  představuje  databáze  odebíratelů  e-

-bulletinu, která v podstatě není zálohována centrálně, resp. pouze asi jednou za měsíc
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(a  nepříliš  spolehlivě),  což  je  způsobeno  tím,  že  se  jedná  o samostatnou  MySQL

databázi, jinou než standardní  databázi podniku, a to z toho důvodu, že celý projekt

kolem  e-bulletinu  má  na  starosti  pracovník  propagačního  oddělení,  tedy  se  stará

i o řádné zálohování.

4.5 Shrnutí poznatků získaných analýzami

Pro přehlednost si stručně  shrneme závěry výše probíraných analýz. Podrobnosti  viz

konkrétní sekce ve čtvrté kapitole.

• Informační tok, výměna dat

◦ chybí člověk na analýzu vnitropodnikových procesů a toku informací

◦ zahlcenost mailu zamestnanci@otasa.cz

◦ při tvorbě e-bulletinu zbytečně mnoho ruční práce

◦ kompletně ruční zpracovávání příjmu plateb – nevyužití možnosti strojového
zpracování alespoň části

◦ problematická výměna dat mezi IS a externím vedením mezd – příliš mnoho
ruční práce

◦ nevyladěná výměna dat mezi používaným účetním SW a IS – příliš mnoho
ruční práce

• Databáze

◦ chybějící constrainty (omezující podmínky) ve starších tabulkách

◦ duplicitní či nejednoznační účastníci (problém s RČ)

◦ výskyt „pokus“ věcí

◦ chybějící dokumentace, ERD diagramy …

◦ velmi  zdlouhavý  a  pracný  proces  přečíslování  středisek  (neoptimálně
navržená struktura databáze)

• Software, uživatelské rozhraní

◦ zcela chybějící nápověda pro uživatelské rozhraní IS

◦ neexistence testovací verze IS

◦ nekomentované a nepřehledné starší zdrojové kódy

◦ nepřehledný systém žádostí

◦ nemožnost editace dodavatelů v objednávkách
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◦ dvojitá práce při  objednávání skrze elektronickou poštu (nutno jak poslat
email, tak vyplnit objednávku v IS)

◦ krátká vstupní pole u některých formulářů

◦ některé složitější akce nelze zadat přes GUI

◦ chybějící monitoring zaplnění kapacity vybraných akcí na webu

◦ potenciální problém s přetečením počitadla u čísla akce či VS

◦ oprávnění  uživatelů  v IS  nejsou striktně  hierarchická, nutnost  nastavování
řady speciálních oprávnění

◦ dvojfázové zadávání účastníků – při chybě v první fázi nutno začít od znovu

◦ některé hypertextové odkazy do IS vedou pouze na rám s HTML obsahem,
nezobrazuje se menu

◦ nesnadná  orientace  v místnostech  v rozvrzích  hodin,  výpis  nerelevantních
poboček

◦ chybějící  možnosti  exportu  do  jiných  formátů  (zvláště  problematické  při
tisku objednávek z HTML formátu)

◦ zbytečná prezence úkolů v IS, neboť nefungují

◦ problematické umístění provozních záloh v menu IS

◦ zbytečně ruční provádění změny platového výměru

◦ nepřehledná sekce Dokumenty v IS

• Peopleware

◦ když něco je v IS, ještě to neznamená, že se to skutečně (správně) používá

◦ opakování stejných chyb, nedodržování termínů

◦ nedopracovaný  systém  evaluace,  hodnocení  a  reportingu  vč.  případných
postihů („černé listiny“)

◦ školení uživatelů pro práci s IS

◦ v průměru nízká úroveň počítačové gramotnosti zaměstnanců

◦ nezastupitelnost  vývojářů  IS,  resp.  přílišná  závislost  hladkého  provozu  a
vývoje IS na současném konkrétním personálu

• Hardware

◦ pomalejší připojení k Internetu vinou nesymetrických linek

• Bezpečnost

◦ PHP běžící v režimu zpětné kompatibility

◦ zabezpečení počítačů / dat proti krádeži

-63-



5  Vlastní návrhy řešení

5 Vlastní návrhy řešení

Jak již bylo řečeno v úvodu, společnost OTASA je příspěvkovou organizací. Vzhledem

k tomu je zřejmé, že z hlediska financování a rozpočtů pro ICT/IS budeme muset k této

problematice přihlížet – viz kapitola  3.8 Problematika neziskových organizací. Nelze

počítat  s rozsáhlými  řešeními  a  návrhy,  jako  by  tomu  mohlo  být  u standardní  ne-

-neziskové organizace. Je více než pravděpodobné (ne-li jisté), že společnost OTASA

nikdy nebude mít na takové změny finanční prostředky.

Spíše  se  tedy  budeme  snažit  navrhovat  drobnější  změny,  resp.  změny  snáze

implementovatelné, s minimalizací požadavků na zdroje, které by na druhou stranu ale

také měly dopad na produktivitu práce, či efektivitu obecně, neboť si nemyslím, že by

malé  změny  měly  být  podceňovány.  Řada  malých,  relativně  snadno  a  rychle

implementovatelných změn, může být v konečném důsledku pro podnik přínosnější a

efektivnější, nežli čekání na „velkou změnu“, které by se vzhledem k výše popsanému

dosahovalo  nesnadno,  pokud  vůbec.  Tyto  návrhy  budou  logicky  vycházet  z analýz

popsaných  ve  čtvrté  kapitole,  tedy  laskavému  čtenáři  doporučuji  se  k vybraným

kapitolám analýzy vrátit, pokud je z nějakého důvodu přeskočil. Informace poskytované

v této kapitole  totiž,  abychom se co nejvíce  vyhnuli  redundanci,  pouze navazují  na

informace již dříve uvedené.

5.1 Navrhované změny v oblasti toku informací a výměny dat

5.1.1 Informační tok

Z analýzy  ve  čtvrté  kapitole  vyplynulo,  že  hlavní  informační  tok  ve  firmě

zprostředkovává  emailová  komunikace,  což  s sebou  přináší  některé  problémy,

především  zahlcenost  skupinových  emailových  adres  typu  zamestnanci@otasa.cz.

Vzhledem k tomu, jaký objem elektronické pošty jsou dnes lidé v práci obecně nuceni

zpracovávat, bylo by z mého pohledu vhodné:

a) emaily  třídit  a  rozesílat  nejen  podle  příjemců,  ale  také dle  obsahu –  užitím

vhodné technologie, jakou je například RSS.
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b) rozběhnout  ve  firmě  skutečné  fórum  se  vším  všudy  (struktura  diskuse,

moderování, různá vlákna/témata …) – po vzoru internetových fór.

c) jakákoli  kombinace  výše  předchozích  dvou s dosavadním „čistě  emailovým“

řešením.

d) pakliže  ani  jedno  z výše  uvedených,  tak  alespoň  provést  vnitropodnikovou

informační kampaň na téma „jak správně zvolit předmět emailu“ 1, což by bylo

řešení nejméně  nákladné, a pro zaměstnance jistě přínosné nejen po pracovní

stránce.

Nicméně, při zvažování výše uvedených možností také musíme vzít v potaz, že

OTASA je jiný druh firmy, než kde by normálně pracovali lidé z IS/ICT oddělení, či

další  „počítačově  nadprůměrně  vzdělaní“  zaměstnanci.  Vzhledem  k liberálnímu

prostředí a firemní kultuře vůbec je jasné, že zatímco v některých IT a jim podobných

firmách by maily typu „nabízím koťátka“ velmi pravděpodobně  byly kategorizovány

jako spam, v prostředí firmy OTASA tomu tak není. Téma se hned chytne a řada lidí se

aktivně „zapojí do diskuse“, což je z mého pohledu velmi sympatické, neboť  takové

firemní prostředí neomezuje mezilidské vztahy pouze na pracovní úroveň, která je často

někde úplně jinde, nežli personální. Na druhou stranu ale také snižuje produktivitu práce

jako takové, zvláště pak lidem, kteří se nezapojují.

Při implementaci některé z prvních dvou možností by bylo nutné zaručit, aby se

informace určené všem požadovaným pracovníkům skutečně všem dostaly. Informace

přijaté mailem se totiž považují za rovnocenné s informacemi předávanými na poradách

a výmluva typu  „nedostal  jsem se k mailu“ není  akceptována.  Technologicky by to

problém nebyl, zvláště ne v první variantě, neboť ve firmě se používá emailový klient

Thunderbird, který má již ve výchozím nastavení zabudovanou RSS čtečku, a uživatel

by téměř nepoznal rozdíl oproti klasickému emailu.

1možná se Vám to zdá úsměvné, ale jak budeme dále rozebírat v kapitole 4.4.4 Peopleware1, lidé, ve firmě pracuje

řada počítačově poměrně negramotných lidí.
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RSS

Tato varianta by spočívala ve vytvoření rozhraní v IS pro práci s RSS zdroji – a to:

1. vlastní vytváření RSS zdrojů (tedy „psaní zpráv“) se systémem označování

kategorií, do kterých daná zpráva spadá – jako to známe např. z blogů.

2. rozhraní pro uživatele, kde by se přihlašoval ke kategoriím dle svého gusta.

Při změně kategorie by pak obdržel email s odkazem, po jehož aktivaci by se

mu dané kategorie přidaly/odebraly ze seznamu.

Každý zaměstnanec by tak dostával pouze zprávy z okruhů a témat, na které by

se přihlásil, přičemž některé kategorie by mohly být  povinné, a zadávat by je mohl

např. pouze někdo vedení firmy.

Problém  s tímto  řešením  je  ten,  že  vzhledem  k obecně  nízké  počítačové

gramotnosti zaměstnanců ve firmě, by pracovníci pravděpodobně nebyli schopni zprávy

správně značkovat a spravovat odebírané kategorie, a celý systém by tak byl k ničemu.

Teoreticky se tedy jedná o hezké řešení, ale když jsem vzal v potaz konkrétní podmínky

firmy, není asi nepříliš prakticky prosaditelné. 

Fórum

by se dalo s úspěchem využít jako doplněk stávajícího „čistě emailového režimu“ pro

řešení ne čistě pracovních záležitostí, kterých po firmě koluje poměrně hodně. Typově

by se  jednalo  o již  obligátní  „nabízím  koťátka“,  „pomoc  se stěhováním“,  „nabízím

skříň“, apod. Nevím, nakolik běžně je myšlenka na vnitropodnikové fórum v praxi ve

firmách realizována, ale myslím, že nápad je to dobrý.  Toto řešení by mělo výhodu

v tom, že by sloužilo pouze jako doplněk, tedy stávající výhody by byly zachovány, a

zároveň  by odlehčilo  provoz na skupinovém emailu  zamestnanci@otasa.cz,  který se

v podstatě jako fórum chová a používá. Zaměstnanci by diskutovali pouze ve vláknech,

která by je zajímala, a email by nadále sloužil pouze pro čistě pracovní komunikaci.

Fórum není  v požadavcích  na  uživatele  nikterak  náročné  na obsluhu,  a  navíc

běžně  poskytuje  upozornění  emailem,  takže  by  nikdo  z uživatelů  nepřišel  o žádné

„důležité informace“. Někdo by mohl namítnout, že zaměstnanci by pak mohli trávit
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více času diskutováním na fóru,  nežli  vlastní  prací  pro firmu, což  ale mohou dělat

v dnešní  době  stejně,  jen přes  emaily.  Fórum se dá navíc  ze strany vedení  snadno

moderovat.

Spustit  funkční  fórum  navíc  není  příliš  náročné,  neboť  na  Internetu  jsou

k dispozici již hotová řešení, a to i zdarma.

5.1.2 Výměna a tok dat

E-bulletin

Vzhledem k tomu, že tento projekt má ve firmě na starosti sám autor, vše si pořeší ihned

po odevzdání diplomové práce a úspěšném absolvování závěrečných zkoušek :)

Příjem plateb

Jistě by stálo za to zvážit,  zda se bezhotovostně přijímané platby,  vzhledem k jejich

množství,  opravdu musejí  všechny řešit  ručně.  Nabízí  se možnost  alespoň  částečné

automatizace –  tedy  že  ručně  by  se  zpracovávaly  pouze  problémové  platby

(nesouhlasící částka, variabilní symbol, apod.) Bohužel, nejsem schopen posoudit, co

všechno by to vyžadovalo, neboť  neznám používaný účetní systém a jeho možnosti.

Nicméně, u větších firem je strojové zpracování naprosto běžné.

Mzdy a účetnictví

Navrhuji  implementovat  automatické  sledování  nutnosti  změnit  platový  výměr

zaměstnance (na  základě  odpracovaných  let  ve  firmě)  –  s tím,  že  se  vedoucímu

pracovníkovi  zobrazí  již  předvyplněný  formulář,  a  pouze provede  kontrolu  údajů  a

potvrzení. IS totiž všechny potřebné údaje obsahuje, není třeba aby je pracovník musel

ručně vyplňovat.

Co se týče výměny dat mezi IS a externím mzdovým účetnictvím, doporučuji zatlačit

přiměřeně  na  dodavatele  těchto  služeb,  zda  by  opravdu  nemohl  data  poskytovat

v nějakém  strukturovaném formátu  (XML, CSV …). Pokoušet se parsovat textový

soubor  v jeho  současné  podobě  by  bylo  stejně  obtížné jako  neefektivní.  Strojovým

zpracováním by se ušetřilo spousty ruční práce, a tedy pravidelných mzdových nákladů.
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Situace je podobná v případě celopodnikového účetnictví, jen pružnější, neboť účetní

software  import  a  export  dat  v přijatelném  formátu  umožňuje.  Stačilo  by  tedy

přizpůsobit v tomto ohledu IS, který naopak export doposud neumožňuje. Nicméně,

vzhledem k tomu, že web je generován z IS prostřednictvím XML mezivrstvy, nějaké

skripty pro převod dat z IS do XML již existují, a daly by se využít (upravit) i na export

účetních dat.

5.2 Navrhované změny IS na aplikační a SW úrovni

5.2.1 Databáze

Změny  v oblasti  databáze  a  ukládání  dat  patří  jistě  k těm  více  náročným,  protože

vzhledem k velikosti databáze představují vysoké nároky na pověřenou osobu. Některé

z problémů  se  navíc  jako  problémy nejeví,  neboť  dokud ve firmě  pracuje  stávající

vývojář,  který  na  databázi  pracuje  téměř  od  počátku,  je  vše  v pořádku  –  jemu

dokumentace  a  schémata  databáze  nechybějí.  Dobré  je,  že  se  jedná  o osobu

zodpovědnou, a má snahu problémy řešit (navíc velmi rychle a efektivně) – prostě na to

jen v záplavě problémů s větší prioritou nemá čas. Tvorba dokumentace a schémat totiž

nepřináší  uživatelům žádnou užitnou hodnotu.  Lze  tedy v podstatě  říci,  že  hlavním

problémem databáze je  nedostatek lidí, co by se o ni starali, což je ostatně problém

vývoje IS ve firmě OTASA obecně. Nabízí se jednoduché řešení ve formě přijetí nové

pracovní síly, což je ale vzhledem k rozpočtu organizace nereálné. Navíc by bylo třeba

smluvně či  jinak pojistit, aby nový pracovník žádným způsobem data nezneužil, což

nelze nikdy realizovat na 100 %.

Dlouhodobě přesto doporučuji opravit či vyřešit následující nedostatky:

Chybějící  constrainty (omezující  podmínky)  ve  starších  tabulkách.  Řádným

nastavením constraints a provázáním tabulek skutečnými vazbami (foreign key), čímž

se  podstatně  sníží  riziko  vzniku  nekonzistencí,  neboť  k některým  nežádoucím

výsledkům operací, které takto musejí být ošetřovány na úrovni obslužných skriptů, již

nebude moci dojít. Navíc se usnadní automatický proces generování schémat tabulek
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databáze  prostřednictvím  používaného  SW  pro  reverse  engineering  PostgreSQL

databází.

Problém s duplicitními ú častníky a jejich nejednoznačnou identifikací. V tomto

ohledu se situace stále zlepšuje, řádně vedení účastníci (vč. rodného čísla) jsou dokonce

viditelně  označeni  zeleným  proužkem,  takže  uživatel  se  při  výběru  může  snáze

rozhodnout.  Primárně  je  ale  třeba vyřešit,  aby k takovéto situaci  v budoucnu vůbec

nedocházelo,  a potom až napravovat škody způsobené v minulosti  (třeba již pomocí

dříve zmíněného nástroje „kontrola duplicitních záznamů“). Jednoduchým řešením by

mohlo být  pravidelné  zasílání  upozornění  emailem vyplňujícímu zaměstnanci,  např.

jedenkrát týdně, že účastník nebyl zadán kompletně (typicky chybějící RČ či škola) – a

to do té doby, než by údaje doplnil. Každý zaměstnanec by tak byl sám odpovědný za

účastníky, které zadává, a tato odpovědnost by mu byla připomínána.

Problematické  přečíslovávání  středisek by  se  muselo  řešit  úpravou  struktury

databáze, a následně i obslužných skriptů, což je poměrně pracná záležitost, a vzhledem

k tomu, že se neočekává, že by bylo střediska opět přečíslovat, může se snaha o řešení

tohoto problému jevit  jako ztráta  času.  Ano, z krátkodobého hlediska se tímto není

nutno zabývat, ale nutnost přečíslování nelze v budoucnu vyloučit – a opět to bude (při

stávající situaci) komplikovaný proces.

Potenciální  problém  s přetečením  počitadla u čísla  akce  či  VS  velmi

pravděpodobně  půjde řešit prostým přidáním dalšího místa v číslici (VS může být až

desetimístný). Nicméně, vývojáři IS by měli mít jasno již nyní, a na tuto možnost být

připraveni, aby popřípadě nové tabulky a skripty již s tímto počítaly.

5.2.2 Dokumentace, nápověda

Jak  již  víme,  dokumentace  a  nápověda  v podstatě  neexistují.  Stejně  jako  v případě

databáze,  dokumentace  ve  formě  komentovaných  zdrojových  kódů  či  schémat

provázanosti skriptů v podstatě není třeba – ale jen do té doby, dokud budou ve firmě

stávající vývojáři, kteří mají o IS důkladné znalosti přímo „z hlavy“. A protože ze strany

vedení není vyvíjen žádný tlak, je to spíše otázkou jejich vlastní iniciativy a loajality,

zda se před případným odchodem z firmy o svoje znalosti podělí s novým nástupcem, a

jakým  způsobem.  V takovém  případě  by  dokumentace  a  vhodné  komentáře  přišly
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nástupci jistě vhod. Bohužel, tento problém „není vidět“, takže má tendenci být neustále

odkládán. Z dlouhodobějšího hlediska by se ale dle mého názoru určitě měl řešit.

Naproti  tomu,  neexistující  nápověda a  dokumentace  k IS  je  problém, který  je

patrný na první  pohled. Háček je v tom, že člověk je obecně  tvor  lenivý,  nechť  to

laskavý čtenář  nebere osobně, a nápovědu si většinou nečte, ani když je k dispozici.

Respektive, ze zkušenosti vím, že lidé, co by nápovědu potřebovali číst nejvíce, mají

také  nejmenší  chuť  to  dělat.  Tendenci  studovat  nápovědu  totiž  mají  obvykle  až

pokročilejší  uživatelé,  které  zajímají  složitější  mechanismy.  Z tohoto pohledu chápu

vývojáře IS,  že nemají  příliš  motivaci  se psaním dokumentace a nápovědy zabývat.

A protože participuji na Wikipedii, napadla mě myšlenka vybudovat nápovědu pro IS

po vzoru Wikipedie – tedy že by si ji sami tvořili uživatelé, s tím, že by se příležitostně

mohli  na  procesu podílet  i vývojáři  (nikoli  však  nezbytně).  Princip  této  internetové

encyklopedie je úžasný v tom, že každý člověk má možnost editovat libovolný článek,

nebo jeho část, a tak přispívat ke zkvalitňování obsahu. Kdo nezažil, možná nevěří, ale

opravdu to funguje! Engine1 Wikipedie  MediaWiki je volně dostupný na Internetu, a

využívá ho řada dalších projektů. Pro úspěšnou realizaci tohoto návrhu by bylo třeba

pouze  sepsat  nějaký  základní  rozcestník,  který  by  již  aktivnější  uživatelé  dále

rozšiřovali. Z hlediska pracnosti se tak nejedná o nikterak náročné řešení, stačí se jen

nebát, a mít trochu důvěru v uživatele. Většina lidí se na tento nápad tvářila nedůvěřivě,

přitom si ale myslím, že to je škoda. Náklady budou naprosto minimální, tak proč to

nezkusit?

5.2.3 Testovací verze IS

Existence testovací verze by mohla jak eliminovat výskyt „POKUS“ věcí v databázi, tak

dobře posloužit jako jakási forma samovzdělávání. Uživatel by si mohl beze strachu

v klidu  vyzkoušet  vkládat  nové  akce,  přidávat  zaměstnance,  přesouvat  účastníky,  a

obecně jakoukoli činnost v IS, kterou je oprávněn provádět. Zároveň by se tak snížila

potřeba mít propracovanou nápovědu, a vývojář by měl k dispozici bezpečné zázemí

pro testování nových vlastností a funkcí v raných fázích vývoje.

1Jádro, funkční prostředí, „hnací motor“ …
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Testovací  verzi IS si  představuji  jako prostou kopii  stávajícího IS,  která by se

jednou za čas v případě potřeby aktualizovala prostým zkopírováním. Rozlišitelná by

byla snadno například jinak barevnými prvky, což je technicky a časově triviální změna

CSS souboru. Nároky na extra diskový prostor by měl současný server bez problémů

splňovat.

5.2.4 Žádosti

Začneme  tím  jednodušším:  doporučuji  udělat  žádostem vlastní  položku  přímo

v kořenu menu. Umístění pod  Spravu IS považuji za nelogickou, stejně jako někteří

dotazovaní  uživatelé.  Možná  je  pak  začne  využívat  více  zaměstnanců,  kteří  menu

Správa IS otevírají tak maximálně 1x do roka.

Možnost  filtrování v Přehledu  žádostí by  výrazně  celý  seznam zpřehlednila.

Obvykle totiž uživatele zajímá pouze průběh právě řešených problémů, nikoliv žádosti

již  vyřízené a zpracované.  Ve výchozím nastavení tedy doporučuji  vypisovat  pouze

neuzavřené žádosti. Již vyřízené či uzavřené by si uživatel mohl nechat zobrazit až ze

vlastní  své iniciativy.  Pro uživatele,  co mají  všeho všudy celkem 4 žádosti  to  jistě

problém není, jakmile ale počet žádostí přesáhne rozsah jedné stránky,  začíná to být

poměrně nepřehledné.

Dalším aspektem žádostí je, že někteří uživatelé je nechtějí používat, protože by

se kvůli tomu museli přihlašovat do IS, raději by napsali pouze email. Tedy, proč ne?

Email by zasílali na speciální adresu (např. zadosti@otasa.cz), předmět žádosti by byl

uveden v hlavičce, stejně jako priorita, a vlastní text by byl tělem emailu. Odesílatel je

jednoznačně identifikován svou emailovou adresou, a kategorie by se daly specifikovat

v předmětu zprávy. Máme všechno co potřebujeme, až na emailovou adresu a skript,

který by na mailserveru tyto emaily „odchytával“ a automaticky převáděl do IS – stejně

jako to dělá skript obsluhující stávající formulář  Nová žádost v informačním systému.

Z hlediska realizace poměrně nenáročný návrh, a věřím, že by mohl mít úspěch. Někteří

zaměstnanci  ve  firmě,  a  není  jich  málo,  jsou  totiž  pověstní  svou  antipatií  k IS,  a

přihlašují se opravdu pouze když nezbytně nutně musí. Návrh by uspokojil obě strany –

vývojáři  by  měli  svůj  systém  žádostí,  který  je  bezpochyby  lepší,  nežli  používání

běžných emailů, a uživatelé by zároveň mohli psát jen klasické emaily.
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5.2.5 Uživatelské rozhraní IS

Většina zde uvedených  bodů  již  byla  vysvětlena a zanalyzována ve čtvrté kapitole.

Navrhuji  se  nad  jednotlivými  body  pozastavit,  a  vybrané  realizovat.  Body,  které

nepotřebují  delší  komentář  (problém  a  přínosy  z řešení  by  měly  být  zřejmé  již

z provedené analýzy), uvedu prostým výčtem, u některých dalších se pozastavíme.  Ty

z první skupiny jsou převážně snadno opravitelné nedostatky jako:

• Nemožnost  editace dodavatelů v objednávkách vede k duplicitním záznamům

v nabídce, celkové nepřehlednosti a nejistotě při zadávání.

• Krátká  vstupní  pole u některých  formulářů  (např.  pole  Popis u zadávání

kroužků) evokují požadavek na co nejkratší vstup, což neodpovídá skutečnosti.

• Problematické umístění provozních záloh v menu IS.

• Zbytečná prezence úkolů v IS, neboť nejsou funkční.

• Některé hypertextové odkazy do IS otevírají pouze obsah konkrétní stránky a

neumožňují navigaci skrze standardní menu, které je nedostupné.

• Dvojitá práce při objednávání skrze elektronickou poštu – je nutno jak poslat

email, tak vyplnit objednávku v IS. Uživatel by měl mít možnost vyplnit data

pouze  v IS,  a  zvolit  možnost  automatického  odeslání na  email  dodavatele.

V případě, že by z hlediska EO byly ve zprávě obsaženy přílišné podrobnosti,

mohl by uživatel vyplnit druhé, „interní“, pole pro EO.

• Dvojfázové zadávání účastníků, kdy je při  chybě  v první fázi  nutno začít od

znovu.  Nevím,  nakolik  toto  takto  funguje  záměrně,  např.  kvůli  snadnější

implementaci z hlediska operací v databázi, je možné, že to je ten důvod, proč se

to  dělá  ve  dvou  fázích.  Nicméně,  chyb  v této  části  se  dopouštějí  často

i z hlediska používání IS velmi zkušení zaměstnanci, takže by se jistě vyplatilo

to opravit.

• Nepřehledná sekce Dokumenty.

• Nesnadná  orientace v místnostech  v rozvrzích  hodin,  výpis  nerelevantních

poboček. Doporučuji seznamy doplnit o názvy poboček – viz obrázek 4.6.
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• Některé složitější akce nelze zadat přes GUI. Jedná se ale o výjimky, a proto

bych, v případě, že by se někdo rozhodl toto opravit, doporučoval dát tento bod

až ke konci seznamu.

• Chybějící  možnost exportu do jiných formátů – zvláště u objednávek. HTML

formát není pro tisk právě nejvhodnější. Doporučuji využít některé verze PHP

knihovny umožňující vytváření PDF souborů (PDFlib apod.).

To,  že  na  webu  chybí  u akcí  informace  o obsazenosti, je  jeden  z mála  řešených

problémů, který se dotýká přímo zákazníka. Důsledkem pro firmu je, že zaměstnanci

jsou opakovaně nuceni odpovídat na příchozí telefonáty, kde musejí lidem sdělovat, že

akce (typicky příměstský tábor) je již zaplněna. Z řešení tohoto nedostatku by měly

prospěch obě strany – jak firma, tak její klienti. Nejjednodušším postupem by zřejmě

bylo  prosté  přidání  sloupce  „maximální  kapacita“  do  některé  z tabulek  „Akce“  a

doplnění patřičných skriptů o porovnávání tohoto čísla s údaji o zapsaných účastnících.

Nejvhodnější  postup  by  samozřejmě  s ohledem  na  budoucí  vývoj  databáze  nejlépe

odhadl vývojář IS. Poté by stačilo upravit vstupní formulář pro zadávání akcí, aby bylo

možno údaj zadávat, a upravit výstup na web.

Ke  zvyšování  platového  výměru  zaměstnanců  sice  nedochází  tak  často,  ale

přesto  by  bylo  lepší,  kdyby  toto  hlídal  IS  automaticky,  neboť  obsahuje  všechny

potřebné údaje. Ředitel (či jiný vedoucí pracovník) totiž za současného stavu musí při

změně platového výměru údaje vyplňovat ručně,  což je zbytečné. Řešení nevyžaduje

zásah  do  struktury  databáze,  což  bývá  při  takto  velké  databázi  někdy  dosti

problematické, vyžaduje pouze úpravu či  vytvoření obslužného skriptu. Toto je opět

jeden z bodů, který může počkat. Z dlouhodobého hlediska by se s tím ale mělo počítat.

5.2.6 Oprávnění uživatelů

To,  že  systém  oprávnění  není  striktně  hierarchický  s sebou  přináší  nepříjemnosti

v podobě příliš velkého množství různých speciálních oprávnění pro konkrétní osoby.

Systém oprávnění by měl vycházet z organizační struktury  firmy, a navíc umožňovat

speciální oprávnění pro konkrétní specifické situace. To by vyžadovalo implementaci

dodatečných  dědičných  mechanismů,  což  ve stávající  struktuře databáze není  úplně
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triviální.  Přínosem  by  pak  byla  dlouhodobě  průhlednější  a  snadnější  správa

uživatelských práv.

5.3 Organizační změny, peopleware

Ve firmě  dlouhodobě  chybí  člověk,  který  by  se  zabýval  tokem informací  a  dat,  a

pokoušel se ho nějakým způsobem optimalizovat. Respektive, stávající zaměstnanci by

se sami měli aktivn ě podílet na inovacích v tomto směru, neboť jsou to právě oni, kdo

o konkrétních  probíhajících  procesech  mají  nejlepší informace.  Stačí  „pouze“  mít

aktivní přístup k práci, a neustále přemýšlet: „Co by se dalo vylepšit na tom, co právě

dělám?  Neexistuje  lepší  postup  než  tento?  Opravdu  tato  data  již  někde  nejsou

elektronicky k dispozici?“  … Mají  totiž  úžasnou možnost  skrze systém  žádostí své

podněty posouvat dále, a sledovat jejich průběh.

Z analýzy  vyplynulo,  že firmě  citelně  chybí  další  zaměstnanec pro správu  a

vývoj informačního systému. To, že stávající vývojář  je vůbec se svým čtvrtinovým

úvazkem schopen  vyřizovat  množství  přicházejících  podnětů  a  zároveň  se  zaobírat

vývojem IS ze strategického hlediska, je dáno pouze tím, že je extrémně  výkonný a

schopný. Navíc, není vůbec jisté, zda po dokončení svých vysokoškolských studijí bude

chtít na svém místě setrvat, a nebude se chtít věnovat práci v na plný úvazek v jiné,

pravděpodobně  komerční,  firmě,  která  mu  bude  schopna  nabídnout  vyšší  platové

ohodnocení.  Hladký  provoz  a  vývoj  IS  je  na  současném  personálu  velmi  závislý.

Nezbývá  než  vedení  doporučit  snažit  se  stávající  lidi  ve  firmě  udržet  dobrými

mezilidskými vztahy, neboť je zřejmé, že finanční nabídce komerčních firem nemůže

OTASA konkurovat.  Naštěstí  pro  firmu  se  jedná  o dlouholetého  spolupracovníka  a

známého vedoucího EO, takže se neočekává, že by firmu opustil  rychle a náhle, ale

dopředu  o svých  záměrech  informoval,  aby  byl  čas  provést  potřebná  opatření.

V ideálním případě  bych vřele doporučil  přibrání  jednoho zaměstnance, což bohužel

vzhledem k podmínkám financování  organizace  není  možné.  Mimo to,  jak  jsme již

možná  naznačili  v předchozích  kapitolách,  mimo  finanční  stránky  věci  je  to  také

problém bezpečnosti  a  důvěry  –  jak  zajistit,  aby se podniková data  nedostala  „ven

z firmy“. U současných zaměstnanců je to vrcholně nepravděpodobné, neboť vzhledem
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k době  strávené  ve  firmě  (více  než  10  let)  a  množství  neformálních  vazeb  se dá

předpokládat vysoký stupeň loajality.

V průměru nízká úroveň počítačové gramotnosti zaměstnanců je problém, který

se  řeší  nesnadno.  V komerční  sféře  je  běžné,  že  se  zaměstnanci  posílají  na  různá

školení, protože pak lépe firmě pomáhají vytvářet užitnou hodnotu. Zaměstnanci firmy

OTASA se samozřejmě také dále vzdělávají a školí – ale v oblastech, které jsou pro

klienty klíčové – tedy převážně v pedagogické sféře, protože posláním organizace jsou

volnočasové aktivity,  zájmová činnost  a  další  vzdělávání.  Nelze navíc  očekávat,  že

i kdyby se zaměstnanci nechali (víceméně nedobrovolně) školit v práci s počítačem, že

to bude mít valné přínosy. Jistota a rychlost práce s počítačem je dovednost, která se

získává poměrně  dlouhou dobu,  a velmi  pochybuji  o tom,  že se dá získat  nějakým

jednorázovým školením, i kdyby bylo sebelepší. Z vlastní zkušenosti totiž vím, že se

obvykle jedná o lidi, co s počítačem pracovat prostě nechtějí, a dělají to víceméně pouze

proto, že jsou k tomu tlačeni dobou.

Problém s častým opakováním stejných chyb a nedodržováním termínů je už

ale věcí, která se řešit dá, a to dokonce s použitím již rozpracovaného systému úkolů,

který  svého  času  běžel  v pilotním  režimu.  Z pohledu  zaměstnance  propagačního

oddělení bych vedení firmy vřele doporučil prosadit onen koncept „černých listin“, kdy

je možné zaměstnancům přidělovat úkoly,  a v případě  jejich nesplnění či  nedodržení

termínu dostávají „trestné body“. Je to systém podobný tomu, jaký je u nás i v zahraničí

uplatňován při  řízení  vozidel.  Za  určitý  počet  bodů  by pak  zaměstnanec  byl  nějak

sankcionován.  Vzhledem  k tomu,  že  systém  dříve  ztroskotal  právě  na  tom,  že  se

zaměstnanci nebyli schopni domluvit na systému sankcí, doporučoval bych vyhnout se

„sahání na odměny“ (peníze) a použít dle mého názoru výborný nápad1 s vyvěšováním

portrétů  –  něco ve stylu  obligátního „WANTED“ z westernů.  Portrét  problémového

zaměstnance s doplňujícím textem ve smyslu „Letos usiluji o titul 'Černá ovce OTASA'

– podařilo se mi nasbírat již 3 trestné body za to, že pravidelně nedodržuji termíny!“ by

visel  na firemní  nástěnce,  případně  i v IS.  Nemyslím si,  že by se takovéto opatření

minulo účinkem. Jsem toho názoru, že člověk není motivován pouze penězi – což je

1nápad není můj, ale nevím, odkud pochází
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navíc v tomto konkrétním případě firmy OTASA zcela zřejmé. Mně osobně by to bylo

velmi  nepříjemné,  a  jsem přesvědčen,  že  i naprosté  většině  dalších  lidí.  Chápu,  že

prostředí  ve  firmě  je  liberální,  a  firemní  kultura  je  založená na relativní  pohodě  a

množství  silných  neformálních  vazeb  –  a  líbí  se  mi  to  tak.  Rozhodně  nejsem pro

rozvíjení  byrokratického způsobu řízení  s pevnými  pravidly a přísnými  sankcemi  za

všechno možné – jako je tomu např. u velkých obchodních řetězců, právě naopak. Staré

osvědčené rčení nám totiž říká: „Všeho moc škodí“, a některé opakující se záležitosti již

míry  „moc“  jistě  dosáhly  (neustálé  používání  starého  loga  firmy,  soustavné pozdní

dodávání  pedagogické  dokumentace  atd.)  Jsem  přesvědčen  o tom,  že  nějaká  forma

sankcí je zdravá – záleží pouze na nastavení jejich tvrdosti. Je téměř naivní očekávat, že

se něco změní, když po špatném jednání nenásleduje přiměřený (slovo přiměřený je

velmi důležité) trest. Jak silná je motivace pracovníka příště něco dodat v termínu, když

se  stejně  nic  nestane,  dodá-li  to  později  (a  způsobí  řadu  komplikací  dalším  lidem

v řetězci) ? Zavedením systému navíc dojde k celkovému zpřehlednění,  budou jasné

úkoly, zadavatelé, termíny a průběh plnění. Celá řada termínů se totiž „ztratí“, protože

neexistuje centralizovaný přehled o tom, kdo má kdy komu co dodat.

5.3.1 Školení uživatelů

Jak jsme si  již  řekli,  školení  by bylo  třeba.  S informačním systémem ale  rozhodně

nepracují jen kmenoví zaměstnanci, ale také řada externistů, takže je otázka, jak celý

systém školení pojmout. Jako schůdná cesta se jeví školení s projektorem a prezentací,

protože  pracovat  přímo  s počítači  je  kvůli  diametrálně  odlišným  schopnostem

jednotlivých zaměstnanců  „ovládat počítač“   časově  neúnosné a sehnat na konkrétní

termín lidi na stejné či alespoň blízké úrovni by bylo též velmi náročné. Po konzultaci

s některými zaměstnanci a vývojářem IS jsem dospěl k závěru, že manuál k užívání IS

by stejně nikdo nečetl, a to ani ve formě např. vidosekvencí.

Někdo přišel s nápadem, že by jednou za čas po přihlášení každý musel odpovědět

na cca 10 otázek, či něco provést, na základě čehož by teprve mohl začít s IS pracovat.

A protože zaměstnanci  s IS  občas  pracovat  musejí,  byla  by to  pro  ně  dobrá  forma

stimulace. Problém je v tom, že tyto „testy“ by musel někdo vymýšlet, na což nejsou
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lidi. Přínosem tohoto procesu by na druhou stranu ale bylo to, že by tak v podstatě

částečně vznikala dokumentace k používání IS.

5.4 Hardware

V této oblasti  nelze než jen doporučit  nadále udržovat zdravý vývoj,  jak  probíhal  a

probíhá doposud. Je zřejmé, že IT oddělení by si dokázalo představit lepší parametry

pro některé ze svých serverů,  na což ale vzhledem k povaze organizace stejně velmi

pravděpodobně  nebudou peníze,  tedy nezbývá  než nadále  udržovat  rozumný poměr

cena / výkon.  Trend  cen  HW  obecně  je  navíc  již  mnoho  let  klesající,  takže  se

neočekává, že by náklady v této oblasti měly poměrově narůstat – spíše naopak.

Jedinou  konkrétnější  oblastí  s rezervami  je  připojení  k Internetu  realizované

prostřednictvím nesymetrických ADSL linek. Doporučuji pravidelně sledovat nabídku

poskytovatelů, zda se neobjeví výhodnější nabídka. Je totiž téměř jisté, že nároky na

objem po síti přenášených dat budou neustále růst.

5.5 Doporučení v oblasti bezpečnosti

Při práci na opravování a doplňování komentářů u starších skriptů (viz kap. 4.4.3) by se

programátor také mohl zaměřit na přepracování kódu, který vyžaduje u PHP modulu

zapnutý režim zpětné kompatibility – nebo naopak u přeprogramovávání zdrojových

kódů doplňovat komentáře a vhodně dokumentovat, čímž by se dosáhlo synergického

efektu a úspory. Režim zpětné kompatibility představuje bezpečností riziko mj. z toho

důvodu, že principiálně umožňuje spouštět kód, který v případě, že není programátorem

dobře ošetřen, může znamenat rizika, ke kterým by při používání novější verze nemohlo

vůbec dojít, protože novější verze jazyka takovou konstrukci vůbec neumožňuje.

Při případných opravách kódu doporučuji také kontrolovat, zda jsou skripty dobře

ošetřeny proti  často využívaným praktikám, jako je  např.  session stealing či  script

injection.  Informace  o této  problematice  jsou  velmi  snadno  dostupné  na

specializovaných serverech typu  root.cz,  linuxsoft.cz apod. Stačí si dopředu shrnout a

uvědomit pár základních pravidel a souvislostí, a pak už by při pročítání kódu případné
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nedostatky měly programátora „samy trknout“. Tento akt je v nauce o rychločtení znám

jako myšlenková mobilizace1, a mohu jej obecně doporučit pro jakýkoliv problém.

Co  se  týče  problematiky  fyzického  zajištění  počítačů  (či  dokumentů)  proti

krádeži, nejsem konkrétní řešení schopen nabídnout. Pakliže vedení o takovém riziku

ví  (?),  a  neřeší  ho,  tak  buď  není  pro  firmu  podstatné,  což  si  nemyslím,  nebo  je

pravděpodobnost  vzniku  důsledků  z něho  plynoucího  příliš  malá.  Při  úvahách

o možném řešení není nutné si hned představovat projekt typu „pořídíme zabezpečenou

serverovnu“,  ale  spíše  malá  a  jednoduchá  funkční  řešení,  jako  např.  zamykatelné

skříňky. Konkrétní podoba samozřejmě závisí na prostředí dané pobočky.

5.6 Ostatní

5.6.1 Přihlášky do kroužku

Přihlašovat se do kroužků prozatím kvůli legislativě, která ukládá povinně papírovou

formu, není možné elektronicky. Dá se ale očekávat, že postupem času se legislativa

upraví,  a  přejde  se  na  modernější  přístup  online  přihlašování,  např.  s využitím

elektronických podpisů. Na to by bylo vhodné systém 

Přihláška do kroužku nemá v současné době  příliš  šťastnou podobu,  neboť  se

jedná o oboustrannou A5. Přestože je na spodku první strany uvedeno „Další informace

na druhé straně!“,  často  lidi  chodí  s druhou stranou nevyplňenou,  tedy je  přihláška

nepoužitelná, neboť chybí mj. podpis. Nehledě na to, že řada zaměstnanců má potíže

s oboustranným  tiskem,  navíc  v jiném  formátu  než  A4.  Z hlediska  odolnosti  vůči

chybám (lidově tzv. „blbuvzdornosti“) by bylo vhodné udělat přihlášku ve formátu A4,

kterou by byl každý schopen vytisknout, a také vyplnit celou až do konce. To je ale na

druhou  stranu  zase  méně  ekologicky  šetrné.  Téma  „Kterak  implementace  zvýšené

odolnosti vůči chybám přispívá k plýtvání přírodními zdroji a hromadění odpadu“ by

bylo  dost  možná námětem pro  samostatnou  práci.  Ideálním  řešením,  jako  v mnoha

jiných případech, je tedy eliminace lidské nepozornosti a hlouposti, což ovšem nadále

zůstává řešením nereálným, jak ostatně plyne z definice slova „ideální“.

1Zvídavý čtenář nechť nahlédne třeba do knihy od D. Grubera - Rychločtení aneb šetřme časem! (mp Praha, 2007)
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5.7 Informační strategie

Nic  jako  informační  strategie ve  firmě  neexistuje.  Firma sice  má stanoveny nějaké

základní cíle a strategii rozvoje, ale protože se ze strany zřizovatele dramaticky změnily

podmínky financování, není jasné zadání „kam směřovat“. Podmínky jsou nejasné, čeká

se na to, s čím přijde kraj, což by snad mělo být někdy v září. V tomto kontextu lze

pochopit, že vedení firmy nemá pevnější a konkrétnější formu firemní strategie a cílů.

Za těchto okolností je zřejmé, že pokoušet se o nějakou strategii  na ještě  nižší

úrovni,  nemá valný smysl.  Navíc,  autor  nemá s navrhováním informačních  strategií

žádnou praxi, a protože si je vědom toho, o jak složitou problematiku se jedná, nehodlá

se do toho ani pouštět. Mohu tedy pouze doporučit pročíst si kapitolu 3.2, kde je velmi

stručně naznačeno, čeho se informační strategie dotýká, a jak ji úspěšně definovat, a při

jejím případném vytváření pak vzít v potaz zde provedené analýzy a navrhovaná řešení.

Některé  body mají  totiž  skutečně  spíše strategický charakter,  a jsou z krátkodobého

hlediska těžko obhajitelná,  zatímco v dlouhodobějším horizontu mohou ušetřit  firmu

některých problémů.
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6 Ekonomické zhodnocení, přínos návrhů řešení

V této kapitole se pokusíme odhadnout náklady na realizaci výše uvedených návrhů a

přínosy z jejich řešení. Vzhledem k tomu, že sama teorie a odborná literatura připouští,

že  tato  problematika  je  velmi  náročná  –  viz  např.  [7],  nelze  od  autora  bez  praxe

očekávat uchvacující výsledky.  Situace je navíc poměrně  specifická tím, že se jedná

o neziskovou organizaci, a výdaje na IS/ICT tak stojí někde daleko v pozadí.

Jako výchozí bod nám poslouží několik základních údajů o výdajích na IS/ICT,

přičemž použijeme 2 doporučované metriky [7]:

1. roční výdaje na IS/ICT jako procento celkových ročních výdajů podniku

2. roční  mzdové výdaje  na IS/ICT  jako procento  celkových  ročních  výdajů  na

mzdy (platy)

Celkové výdaje firmy za rok činily v minulém roce 63,7 mil. Kč. Náklady na provoz a

údržbu IS byly cca 158 tis. Kč,  z čehož asi 110 tisíc tvoří  mzdové náklady (zbytek

nákladů tvoří SW, HW a outsourcing). Celkové mzdové náklady za minulý rok byly

28,6 mil. Kč. Pro přehlednost si data uvedeme v grafu:
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V roce 2000 se uvádělo1, že výdaje na IS/ICT v českých průmyslových podnicích trvale

rostou,  a pohybují  se okolo 2 % u celkových ročních  výkonů  podniku [7].  Vedoucí

ekonomického oddělení firmy OTASA by za ideální stav považoval, kdyby na vývoj a

údržbu IS šlo cca půl milionu Korun ročně, což by představovalo asi 1,75 % celkových

mzdových nákladů a 0,8 % celkových výdajů firmy. Jak vidíme, reálná čísla jsou více

než 3× nižší, a z povahy organizace (neziskový sektor) je velmi pravděpodobné, že to

tak zůstane i nadále.

Finančně  vyčíslovat  přínos  jednotlivých  návrhů  by  bylo  z pohledu  autora

neprofesionální, protože pakliže je to problematické pro odborníky s dlouholetou praxí,

jak  by  asi  dopadl  odhad  studenta  (?)  Z mého pohledu by se  velmi  pravděpodobně

jednalo o čísla natolik nepřesná a zavádějící, že by neměly žádnou vypovídací hodnotu.

Pokusíme se tedy alespoň zhruba seřadit předkládané návrhy dle odhadovaných výdajů

na jejich případnou realizaci s ohledem na přínosy, které by daný návrh firmě přinesl.

Výčet by šel seřadit i dle očekávaných přínosů, ale odhad by byl  v takovém případě

ještě nepřesnější. Konečné rozhodování na této úrovni („co se nám vyplatí nejvíc“) bych

raději přenechal kompetentním osobám ve firmě.

1novější údaj se mi bohužel vinou časové tísně nepodařilo zjistit
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1. Nenákladné návrhy řešení (do cca 500 Kč)

◦ krátká vstupní pole u některých formulářů

◦ zbytečná prezence úkolů v IS, neboť nefungují

◦ nemožnost editace dodavatelů v objednávkách

◦ nepřehledná sekce Dokumenty v IS

◦ problematické umístění provozních záloh v menu IS

◦ nepřehledný systém žádostí

◦ dvojitá práce při  objednávání skrze elektronickou poštu (nutno jak poslat
email, tak vyplnit objednávku v IS)

◦ zcela chybějící  nápověda pro uživatelské rozhraní  IS (v případě  realizace
nápadu skrze WikiMedia engine, jinak spíše středně až nákladné řešení)

◦ některé hypertextové odkazy do IS vedou pouze na rám s HTML obsahem,
nezobrazuje se menu

◦ nesnadná  orientace  v místnostech  v rozvrzích  hodin,  výpis  nerelevantních
poboček

◦ zbytečně ruční provádění změny platového výměru

2. Středně nákladné návrhy řešení (cca 500 – 2000 Kč)

◦ neexistence testovací verze IS (v případě prosté kopie)

◦ zahlcenost mailu zamestnanci@otasa.cz

◦ při tvorbě e-bulletinu zbytečně mnoho ruční práce

◦ nevyladěná výměna dat mezi používaným účetním SW a IS – příliš mnoho
ruční práce

◦ problematická výměna dat mezi IS a externím vedením mezd – příliš mnoho
ruční práce (v případě, že se podaří dodavatele účetních služeb přesvědčit,
aby dodával data v rozumném formátu)

◦ chybějící monitoring zaplnění kapacity vybraných akcí na webu

◦ nedopracovaný  systém  evaluace,  hodnocení  a  reportingu  vč.  případných
postihů – „černé listiny“

◦ dvojfázové zadávání účastníků – při chybě v první fázi nutno začít od znovu

◦ chybějící  možnosti  exportu  do  jiných  formátů  (zvláště  problematické  při
tisku objednávek z HTML formátu)

3. Nákladné návrhy řešení (více než 2000 Kč)

◦ chybějící pracovní síla pro podporu vývoje a údržby IS

◦ chybějící dokumentace, ERD diagramy apod. databáze
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◦ kompletně ruční zpracovávání příjmu plateb – nevyužití možnosti strojového
zpracování alespoň části

◦ chybějící constrainty (omezující podmínky) ve starších tabulkách

◦ odstranění duplicitních či  nejednoznačných účastníků  z databáze (problém
s RČ)

◦ velmi  zdlouhavý  a  pracný  proces  přečíslování  středisek  (neoptimálně
navržená struktura databáze)

◦ nekomentované a nepřehledné starší zdrojové kódy

◦ některé složitější akce nelze zadat přes GUI

◦ oprávnění  uživatelů  v IS  nejsou striktně  hierarchická, nutnost  nastavování
řady speciálních oprávnění

◦ školení uživatelů pro práci s IS

◦ pomalejší připojení k Internetu vinou nesymetrických linek

◦ PHP běžící v režimu zpětné kompatibility

◦ zabezpečení počítačů / dat proti krádeži

Poznámka: výčet neobsahuje všechny návrhy.
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Cílem práce bylo zanalyzovat informační systém konkrétní firmy a navrhnout možná

vylepšení, jež by přispěla ke zvýšení produktivity práce, spokojenosti zaměstnanců a

omezení rizik.  Protože autor sám je již  několik let  u vybrané společnosti  na DOPČ

zaměstnán jako externí spolupracovník propagačního oddělení, je mj. také v jeho zájmu,

aby se alespoň některé z prezentovaných návrhů realizovaly, protože ve firmě pracuje

rád,  a  právě  praktická  stránka  této  práce  a  reálná  možnost,  že  výstupy  z ní  budou

skutečně realizovány, mu byla silnou motivací.

Vzhledem  k přístupu,  který  zvolil,  tedy  jakousi  dotazovací  metodu  formou

interview  s vybranými  zaměstnanci,  častokrát  došlo  k pozitivní  výměně  názorů  a

nápadů  již  v průběhu  analýzy.  Pokud  se  tedy  bude  firma  prezentovanými návrhy

zabývat,  což  bych  rád,  bude v mnoha případech  jasné  „odkud vítr  vane“.  Autor  si

netroufá tvrdit, že všechny prezentované návrhy jsou vymyšleny dobře, a je třeba podle

nich  postupovat.  Minimálně  by  ale  stálo  za  to  je  zvážit,  a  v případě  potřeby

prodiskutovat. Pozitivní zpětnou vazbou již nyní  je, že na některých  z návrhů  se už

začalo pracovat, či  byly dokonce realizovány již během psaní práce. Dle skromného

názoru autora tak cíl  práce byl  splněn, a nyní  už jen zbývá podílet  se na případné

konzultaci a realizaci zde uvedených návrhů.

V práci  se zabýváme řadou potenciálních vylepšení  a možnostmi automatizace

některých procesů.  Napůl  filozofickou otázkou nakonec pak zůstává, nakolik je silná

snaha o automatizaci a formalizaci co největšího množství procesů vlastně prospěšná.

Přináší  s sebou  totiž  jisté  odosobnění,  které  v konečném  důsledku  při  extrémním

prosazování může vést až k potlačení mezilidské komunikace a vztahů vůbec – a tedy

k jisté „sterilizaci“ firemního prostředí po vzoru některých IT firem, kde je to, myslím,

poměrně běžné. A to by byla škoda.
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V rámci komplexního řešení by v budoucnu stálo za to zabývat se ještě následujícími

záležitostmi, které v práci nedostaly prostor:

– elektronické výkazy 

– datové schránky

– elektronické podpisy a přihlašování na akce

Elektronické  výkazy1 by zásadním způsobem odlehčily  kanceláři  ředitele,  neboť  na

různé dohody (standardní  úvazek,  poloviční  úvazek,  DOPČ,  DOPP …)  existuje  ze

zákona řada podmínek, které je  třeba ze strany zaměstnavatele dodržovat.  Jedná se

o podmínky typu „Zaměstnanec nesmí pracovat déle než 12 h, a pokud ano, tak 3 dny

nesmí  …“2 apod.  Kontrolovat  tyto  podmínky  „ručně“  je  velmi  náročné,  a  riziko

dopuštění se chyby poměrně vysoké.

Problematiku  datových  schránek  bude muset  firma řešit  zřejmě  nevyhnutelně,

neboť  jakožto krajské školní  zařízení spadá pod státní správu. Celá věc je poměrně

komplexní, a mj. úzce souvisí i se třetím, výše uvedeným, bodem. Dobrým zdrojem

informací v této oblasti by jistě mohl být server  datoveschranky.info, na který se mj.

odkazuje i Ministerstvo vnitra České republiky.

Třetí bod se týká elektronické komunikace obecně, která v brzké budoucnosti více

než pravděpodobně  směřuje k tomu, aby byla zrovnoprávněna s tradiční „papírovou“

formou. Mimo nesporné výhody to s sebou jistě přinese také bezpečnostní rizika, a tedy

spoustu příležitostí pro vytížení řady ICT oddělení po celé republice. Problematika je

dle  mého  názoru  celkově  natolik  komplexní,  že  by  o ní  mohlo  být  pojednáváno

v samostatné práci.  Nicméně,  je zřejmé, že firma by měla tyto  trendy sledovat a na

podobný proces se předem připravit.

1kdy a jak dlouho byl zaměstnanec v práci, kolik hodin celkem odpracoval …
2podmínky jsou smyšlené a ilustrativní, nejedná se o citaci ze zákoníku práce

-85-



Seznam použitých zdrojů

8 Seznam použitých zdrojů

[1] BARTES, F. Inovace v podniku. 1. vyd. Brno : Akademické nakladatelství
CERM, 2008. 125 s. ISBN 978-80-214-3634-3.

[2] BASL, J. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 2. vyd.
Praha: Grada, 2008. 283 s. ISBN 978-80-247-2279-5.

[3] BOLDIŠ, P. Bibliografické citace dokumentu podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO

690-2: Část 2 – Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentu. Verze
3.0 (2004). © 1999–2004, poslední aktualizace 11. 11. 2004.
<http://www.boldis.cz/citace/citace2.pdf>.

[4] BUCHALCEVOVÁ, A. Metodiky vývoje a údržby informačních systémů. 1. vyd.
Praha: Grada Publishing, a.s., 2005. 164 s. ISBN 80-247-1075-7.

[5] FOWLER, M. – HIGHSMITH, J. The Agile Manifesto [online]. srpen 2009, [cit.
12. 4. 2009]. <http://www.ddj.com/architect/184414755>.

[6] KOCH, M – ONDRÁK, V. Informační systémy a technologie. 3. vyd. Brno:
Akademické nakladatelství CERM, 2008. 166 s. ISBN 978-80-214-3732-6.

[7] KOCH, M. – DOVRTĚL, J. Management informačních systémů. 1. vyd.Brno:
Akademické nakladatelství CERM, 2006. 174 s. ISBN 80-214-3262-4.

[8] SKŘIVAN, J. Databáze a jazyk SQL [online]. srpen 2000, [cit. 5. 5. 2009] <http://
interval.cz/clanky/databaze-a-jazyk-sql/>.

[9] VLK, T. Manifest agilního vývoje softwaru z osobní perspektivy [online], [cit.
12. 4. 2009] <http://www.tril.cz/manif.html>.

-86-



Použité zkratky a symboly

9 Použité zkratky a symboly

DOPČ – dohoda o pracovní činnosti

dv – doporučený souhrnný stav systému vzhledem k významu IS pro firmu 
(metoda HOS8)

ERM – Entity Relationships Model (model vztahů mezi entitami mj. často 
používaný v souvislosti s navrhováním a analýzou relačních databází)

FL – finanční lístek

GUI – Graphical User Interface (grafické uživatelské rozhraní)

HOS8 – metoda pro hodnocení IS podniku

HW – Hardware

ICT – Informační a komunikační1 technologie

IS – Informační systém

IT – Informační technologie

MDA – Model Driven Architecture (modelem řízená architektura)

NF – tzv. normální forma. Normální formy jsou pravidla, která by data v 
relačních databázích měla splňovat.

RSS – Rich Site Summary / Really Simple Syndication (rodina XML formátů 
určených pro čtení novinek a často aktualizovaného obsahu)

SOA – Service Oriented Architecture (architektura orientovaná na služby)

SW – Software

UML – Unified Modeling Language (grafická notace pro modelování)

VS – variabilní symbol (při bankovních operacích)

XML – eXtensible Markup Language (rozšiřitelný značkovací jazyk – používá se 
především pro výměnu dat mezi aplikacemi a pro publikování
dokumentů)

1komunikace – communication (angl.)
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obrázek 10.2: Uživatelské rozhraní IS


