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Abstrakt 

Ve své diplomové práci se zaměřuji na posouzení informačního systému firmy Atlas 

Copco a návrh změn. Součástí mé práce je také vyhodnocení současného stavu úrovně IS 

ve firmě a návrhy na zlepšení dílčích částí a vybraných procesů. 

Abstract 

My dissertation focuses on information system evaluation and change proposals for Atlas 

Copco company. It contains an analysis of the current situation of the company 

information system, selected process improvement suggestions and a proposal of 

modifications. 
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ÚVOD 

Informační a komunikační technologie se staly neoddělitelnou součástí moderního světa 

již před několika lety. Ovlivňují nejen konkurenceschopnost, ale i samotnou existenci 

organizací. Velmi rychle a dynamicky se mění, proto musí firmy udržovat krok 

s konkurencí a svůj informační systém neustále rozvíjet. S rostoucí složitostí rozhodování 

a množstvím technologií tento úkol ale není jednoduchý, proto některé projekty končí 

neúspěchem. 

Předávání informací se zkvalitnilo, mnohonásobně zrychlilo a pozitivně ovlivnilo sféru 

podnikání, avšak stěžejním prvkem zůstávají lidé; software nebo počítače jsou stále pouze 

nástrojem ke zlepšení. 

Moje diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému firmy a následným 

návrhem změn. V první části práce se zaměřím na teoretická východiska, ze kterých budu 

vycházet při zpracování dalších částí. Definuji v ní základní pojmy jako data, informace, 

informační systém, proces a tak dále. V analytické části práce za pomocí několika metod 

vymezím problémy firmy a zhodnotím efektivitu firemního informačního systému. 

V posledních kapitolách navrhnu změny vedoucí ke zlepšení stávající situace.  
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE 

Cílem této diplomové práce je analyzovat současný stav informačního systému ve firmě 

Atlas Copco a následně navrhnout změny k jeho zlepšení. Jako první použiji metodu 

ZEFIS, pomocí které ohodnotím jednotlivé složky informačního systému a naleznu ty 

nejhorší, které negativně ovlivňují celkovou úroveň systému. Jako druhou metodu jsem 

zvolila univerzální analytickou techniku SWOT, pomocí které zhodnotím vnitřní a vnější 

faktory ovlivňující efektivitu informačního systému. 

Výstupem mé diplomové práce bude série návrhů na změny, které přispějí  

ke kvalitnějšímu informačnímu systému. Firemní procesy budou optimalizované, a tudíž 

výkonnější a systém bude celkově rychlejší. 
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DATA 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Na začátku mé diplomové práce je vhodné definovat termíny, které budou nezbytné pro 

pochopení dalších částí. Sféra informačních systémů je rozsáhlá, komplikovaná a existuje 

nespočet různých knih a publikací zaměřených na právě tuto tématiku.  

2.1 Základní pojmy 

Nejprve vymezím některé základní pojmy z oblasti informačních systémů a IT a uvedu 

jejich souvislosti. Začnu elementárními termíny jako jsou informace a data a postupně  

se dostanu ke komplikovanějším pojmům a definicím. Stěžejním pojmem je informace, 

která prakticky obsahuje výsledky lidské poznávací činnosti a tvoří významný výrobní 

faktor. Bez relevantní a včasné informace často nelze efektivně řídit jakékoliv činnosti, 

dostáhnout cílů organizace nebo zajistit její racionální fungování (2). V běžné praxi se 

pojmy informace a data často zaměňují nebo slučují. Pro pořádek je potřeba tyto dva 

pojmy odlišit a vymezit jejich vzájemný vztah (1). 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Informace  

Člověk bez hlubší znalosti tématiky by při pohledu na slovo informace řekl, že je to něco 

jako sdělení nebo zpráva (2). Při pohledu do minulosti zjistíme, že zakladatel kybernetiky 

Norbert Wiener tento pojem vymezil jako nehmotný a dodnes se s ním ve sféře IT takto 

nakládá (7).  

INFORMACE 

Obr. 1: Vzájemný vztah dat a informací. (2, s. 53) 
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Tento pojem patří k jedné z nejobecnější kategorie vědy, ke které se současně řadí pojmy 

jako hmota, vědomí, čas nebo myšlení (2). Informace je to, co vyplyne z různých analýz  

a zpracování dat v takové podobě, která je považována za vhodnou pro proces 

rozhodování (3). Jedná se o poznatek týkající se událostí, faktů, procesů nebo myšlenek, 

a to včetně prvků, které v konkrétním kontextu nepostrádají smysl (2). 

Existuje mnoho různých přístupů k pojmu informace; ten matematický bere informaci 

jako energetickou veličinu, jejíž hodnota je úměrná zmenšení entropie systému. 

Kybernetické pojetí informace zahrnuje zase právě to, co se vymění s vnějším světem,  

na který působíme a přizpůsobujeme se mu. Z pohledu filosofie je koncept informace 

pojat jako schopnost hmotné reality se uspořádat nebo také jako vnímatelný obsah 

předpokládaného nebo poznaného obrazu skutečnosti (2). 

Druhy teorie informace 

Pojem informace můžeme členit dále na následující speciální pohledy a oblasti. 

 

• Pragmatická teorie informace 

Pragmatická teorie zkoumá vztah informace k příjemci, vyjadřuje její hodnotu a zabývá 

se hlavně účelem informace. Nejvyšší podíl na významnosti má v tomto případě 

užitečnost zprávy (2). 

• Sémantická teorie informace 

Tato oblast se zabývá mírou smyslu, tj. významu informace pro jejího odesílatele  

a příjemce (2). 

 

• Syntaktická teorie informace 

Syntaktická teorie informace exaktně analyzuje informační procesy na syntaktické 

úrovni, tedy zkoumá zejména vztahy zpráv a jejich elementy. Zjednodušeně řečeno  

se zabývá spojením a skladbou slov, tedy stylem psaní (2). 

 

Druhy informací  

Na každou informaci se lze dívat ze dvou úhlů pohledu, a to kvalitativního  

a kvantitativního. 
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o Kvalitativní pohled na informaci 

Pokud hledíme na smysl, obsah a význam informace z hlediska potřeb příjemce, jedná se 

o pohled kvalitativní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Kvantitativní 

Na rozdíl od stránky kvalitativní, ta kvantitativní nám popisuje množství informací  

ve zprávě. Informace je získávána nejčastěji pozorováním nebo měřením a je časově 

mnohem více proměnlivá. Z pojetí kvantitativního teorie rozpracovala teorii signální 

charakteristiky informace hlavně pro potřeby dalšího zpracování, přenosu a uchování 

pomocí různých technických prostředků jako jsou počítačové sítě nebo telefon. Pomocí 

této stánky se také zkoumala problematika kapacity objemu signálu, přenosových kanálu 

nebo šumů při přenosu informací (2).  

SDĚLENÍ 

Poznatky 

Know what 

Know why 

Know how 

Znalosti 

Know why 

Informace 

Know how 

Zprávy 

Know what 

Údaj, data 

Know 

nothing 

Obr. 2: Architektura informačních pojmů. (2, s. 37) 
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2.1.2 Data 

Data, nazývána také jako údaje, jsou fakta, která může příjemce získat pozorováním, 

měřením, čtením, výpočtem, experimentem nebo šetřením. V počítačové vědě se  

pod pojmem data skrývají čísla, zvuk, obraz, text a jiné vjemy, které jsou reprezentovány 

v podobě zpracované počítačem (4). V jiných vědních oborech se data dále dělí na měkká 

a tvrdá. Ta tvrdá jsou jasně definovaná (např. číselným údajem nebo procentem) a jsou 

obvykle zatížená menší chybou. Měkká data můžou vyjadřovat nekvantifikovatelné 

údaje, například názory a postoje lidí (marketingové šetření) (19). 

Dále lze data dělit na strukturovaná a nestrukturovaná. 

• Strukturovaná 

Strukturovaná data se zmiňují nejčastěji v souvislosti s databázemi, kde jsou nejčastěji 

ukládána pomocí relačních databázových systémů. Data se ukládají hierarchicky, 

základními elementy jsou například záznam, pole nebo relace.  

 

• Nestrukturovaná 

Data nestrukturovaná naopak přesně definovanou strukturu nemají. Do této kategorie lze 

zařadit všechna data, která postrádají pevně danou strukturu. Typickým příkladem mohou 

být obrázky, webové stránky, videa nebo obsah e-mailové či jiné komunikace (20). 

Nestrukturovaná data bývají často doplněna těmi strukturovanými (4). 

 

Dále lze dělit data v podniku na externí a interní. 

 

o Externí 

Data externí vznikají zejména mimo podnik a vstupují do něj pomocí obchodních vztahů 

(přijímané nabídky, objednávky a faktury) nebo externích specializovaných firem 

(marketingové analýzy a jiné služby) (10). 
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o Interní 

Interní data vznikají uvnitř podniku a jsou používány k jejímu řízení anebo jsou sdíleny 

s firemními partnery a stakeholdery. Řadí se mezi ně například personální data, 

objednávky, faktury, smlouvy nebo data účetní (10). 

 

2.1.3 Znalosti 

Existuje mnoho různých definic pojmu znalosti, uvedu tedy ty nejpodstatnější. Jednou 

z nejčastějších je ta, že jsou to informace zařazeny do souvislostí (8). Další zase říká, že 

znalosti jsou výsledkem aktivního učení se (21). Podle Petera F. Druckera jsou znalosti 

potřebné pro konverzi dat v informatice. Robert M. Hayes zase definuje znalosti takto: 

„Znalosti jsou výsledkem porozumění informaci, která byla právě sdělena, a její 

integrace s dřívějšími informacemi“ (6, s. 13). Na základě znalostí jsou většinou učiněna 

rozhodnutí, která ale nesmí překročit dobu vymezenou pro existenci problému (6). 

 

Obr. 3: Pyramida základních pojmů. (23) 

2.1.4 Systém 

Pojem systém můžeme chápat jako sestavu či soubor různých prvků, mezi kterými 

existují nějaké vazby a jako celek působí na své okolí. Aby měl systém svůj význam  

a účel, musí množina komponentů pro celý systém pracovat. Jinak také řečeno systém 
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můžeme mít dobře navržený, ale pokud nebudou jednotlivé prvky spolupracovat 

s ostatními, systém nenaplní svoji funkci. Také to znamená, že pokud v systému změníme 

prvek jeden, ovlivní to ty ostatní (1). 

V systému rozlišujeme vazby vstupní (input) a výstupní (output), pomocí kterých 

informace získáváme nebo naopak předáváme okolí. Vazby mezi samotnými prvky 

navzájem dále tvoří jednosměrné nebo obousměrné spojení (8). 

Vlastní topologie vazeb systému, topologie prvků a potom také algoritmy, metody  

a organizační pravidla nám určují celkové chování systému. Jednotlivé prvky systému 

mohou být například lidé nebo technické prostředky. Definovat parametry chování lze 

pouze u některých prvků, u lidí se musí počítat s částečnou nejistotou (5). 

 

2.2 Informační systém 

Jedním z klíčových momentů moderního rozvoje informatiky je její postupná integrace 

do různých podnikových aktivit. Informatika se stala součástí marketingu, výrobních 

technologií, ekonomických a obchodních služeb a transakcí anebo konzultačních služeb. 

S tím se drasticky rozšířil okruh uživatelů informačních systémů a technologií,  

ale současně s tím se zvýšila i jejich složitost (22). 

 

Obr. 4: Základní vymezení obsahu IS/ICT podniku. (22, s. 21)  
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Vlastnit kvalitní informační systém je jedním ze zásadních faktorů efektivnosti řízení 

firmy a její konkurenceschopnosti. Jsou firmy, které jsou existenčně závislé na aktuálních 

a kvalitních informacích, například ty, co se zabývají marketingovými službami. Tudíž 

potřeba vlastnit a starat se o kvalitní IS roste (15). 

Existuje řada definic informačního systému, obecně by se ale dalo říci, že jsou pro něj 

stěžejní hlavně lidé, metodiky a technologie. Pokud bychom měli jmenovat specificky, 

jsou to programové prostředky (software), technické prostředky (hardware), lidé 

(peopleware) a organizační uspořádání ve firmě i vně (orgware) (5).  

 

 

 

 

 

 

 

Informační systém musí splňovat několik kritérií, aby byl použitelný a efektivní. Ve firmě 

musí uživatelům poskytovat funkcionalitu, jak při zajišťování běžných transakčních či 

evidenčních operací, tak při analýze, plánování a kontrolních a rozhodovacích činnostech 

(22). Automatizace dat a software jsou sice podstatnou součástí informačního systému, 

ale nemůžeme je pokládat za stěžejní, neboť často bývají jednou z hlavních příčin 

neúspěchů zavádění nových IS v praxi (7). 

Informační systém musí přispívat k racionalizaci firemních procesů, to znamená 

ke zkracování jejich doby, zjednodušování, snižování jejich technické náročnosti  

a vyloučení zbytečných nebo duplicitních operací. Měl by zajistit určitou úroveň 

Hardware 

Lidé 

Orgware 

   Řízení 

Software 

Datová základna 

Obr. 5: Informační systém. (6) 



17 

 

disponibility informací, tím je myšleno, že informace by měly být dostupné pravému 

uživateli v pravý čas a na pravém místě (22).  

 

Obr. 6: Formalizace informací a jejich propojení. (7, s. 64) 

Nesmíme zapomenout na ekonomické efekty, jako například prodej specifických 

produktů a služeb spojených s ICT a dále zvyšování kvalifikace pracovníků firmy (22).  

„Informační systém je soubor lidí, technických prostředků a metod (programů), 

zabezpečujících sběr, přenos, zpracování, uchování dat, za účelem prezentace informací 

pro potřeby uživatelů činných v systémech řízení“ (1, s. 15). 

Existuje mnoho definic a náhledů na pojem informační systém, mnoho autorů se ale 

shoduje na tom, že jejich zavedení vždy musí proběhnout formou projektu s několika 

etapami, kde tou právě druhou je volba software, ve které se budu ve své práci zabývat 

(9). 

 

2.2.1 Prvky informačního systému 

Součásti (složky) informačního systému spolu s vazbami mezi nimi stanovují chování 

celého systému, jeho bezpečnost, parametry a kvalitu. Jedná se o následující složky (5). 
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Hardware (technické prostředky) – prostředky hmotného charakteru, které by měly 

dosahovat co nejvyšší kvality, aby minimalizovaly chybovost z technického hlediska. 

Jejich výběr je důležitý také pro dostupnost a rychlost systému (5). 

Software (programové vybavení) – prostředky nehmotného charakteru, zahrnují 

algoritmy ovlivňující celkové chování informačního systému (5). 

Údaje – uložená na prostředcích informačního systému, mohou mít charakter informací, 

dat či znalostí (5).  

Peopleware (lidská složka) – adaptace člověka do prostředí systému, ten obvykle 

zabezpečuje obsluhu, údržbu a zabezpečení (5).  

Orgware (organizační uspořádání) – pod tímto pojmem myslíme směrnice, předpisy, 

organizační struktury, pravidla chování pro zaměstnance při obsluze nebo údržbě systému 

a také jeho zabezpečení (5). 

2.2.2 Kvalita informačních služeb 

V každém projektu zavádění informačního systému by měla být definována kvalita 

poskytovaných služeb. Výsledek musí být ekonomicky efektivní a hodnotný, jinak nemá 

smysl nový systém zavádět (5).  

 

Mezi hlavní ukazatele kvality poskytování IT služeb můžeme zahrnout:  

• Úplnost informací 

• Forma prezentace 

• Míra dostupnosti informační služby 

• Celková rychlost odezvy systému 

• Včasnost poskytnutí informace (5) 

 

 



19 

 

2.2.3 Architektura informačních systémů 

Na informační systémy můžeme nahlížet různě, jeden ze způsobů přístupu je ten 

z pohledu architektur.  

 

 

 

GLOBÁLNÍ 

 

  Procesní 

 

 

 

 
 

 

 

Globální architektura představuje základní schéma informačního systému. Je tvořena 

stavebními bloky, které reprezentují kategorie aplikací včetně jejich datové základny 

a technického vybavení (14). 

Funkční architektura dělí informační systém na subsystémy a skupiny funkcí (např. 

daně, mzdy) postupnou dekompozicí globální architektury (14). 

 

 

 

 

 

DÍLČÍ 

Funkční Datová 

Technická 

Řídící 

Technologická Programová 

Komunikační 

Obr. 7: Informační systém z pohledu jejich architektur. (14, s. 14) 
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Procesní architektura připravuje co nejefektivnější reakce podniku na externí události. 

Popisuje budoucí stav procesů ve firmě se zaměřením na neautomatizované činnosti, 

kterými se podnik připravuje na budoucí události (14). 

Technická architektura se zaměřuje na typy a rozmístění prostředků informačních  

a komunikačních technologií. Jedná se o počítačové sítě (servery, kabeláž, koncová 

zařízení, další aktivní prvky, ...) a další zařízení (např. telefony) (14).  

Technologická architektura slouží k určení způsobu zpracování jednotlivých aplikací. 

Zahrnuje způsob zpracování dat aplikací, jejich uživatelské rozhraní a vnitřní stavbu (14).  

Datová architektura se zaměřuje na návrh datové základny organizace. Pro tuto 

architekturu je klíčové zvolit vhodný datový model, vhodný a v současnosti hojně 

používaný je ten relační. Výsledkem této architektury bývá schéma všech databází 

nejčastěji v podobě entito-relačního diagramu (14). 

Programová (softwarová) architektura nám říká, z jakých programů se bude 

informační systém skládat a jaké vazby budou mezi jednotlivými programy existovat 

(14). 

Komunikační architektura definuje vnější rozhraní informačního systému a jeho 

komunikaci s okolím (14). 

Řídící architektura většinou definuje organizaci služeb uživatelům a pravidla, do této 

architektury je možně zařadit Orgware (organizační strukturu) a pravidla fungování 

systému (14). 

 

2.3 Projektové řízení 

Změna přístupu k řízení a organizačním strukturám moderních firem je jeden z projevů 

současného trendu managementu. Zastaralé formy liniového řízení pomalu ale jistě 

ustupují a na jejich pozici se dostávají moderní maticové organizační struktury (24).  
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Role projektového manažera významně roste, a to zejména v prostředí zákaznicky 

orientovaných společností, procesně řízených společností, tradičních firem založených  

na dělbě práce, firem poskytující služby pro jiné firmy a mezinárodních společností všeho 

druhu (24).  

Projekt lze definovat jako „časově omezené úsilí vynaložené na vytvoření unikátního 

produktu, služby nebo výstupu“ (25, s. 20). 

2.3.1 Atributy projektu 

Projekty se vyskytují v různých tvarech a velikostech a tyto atributy ho můžou dále 

definovat (25).  

• Projekt má jedinečný účel a musí mít i dobře definovaný cíl.  

• Projekt je dočasný a měl by mít jednoznačný začátek a konec.  

• Projekt se vytváří postupným rozpracováním a to tak, že se zeširoka 

definované projekty zeštíhlí a specifické detaily se stanou jasnějšími. 

• Projekt vyžaduje zdroje, a to z různých oblastí, tím je myšleno lidské zdroje, 

software, hardware a další majetek a služby.  

• Projekt by měl mít sponzora nebo primárního zákazníka a zainteresované strany 

nebo subjekty nebývají výjimkou.  

• Součástí projektu je nejistota, protože ne každý projekt dopadne dobře. Někdy 

je obtížné definovat cíle, stanovený čas nebo jeho celkovou cenu (25). 

 

2.3.2 Projekt zavedení informačního systému 

Projekty zavedení informačního systému bývají velmi specifické. Petr Doucek ve své 

knize například říká: „Řízením projektů informačních systémů budeme rozumět proces 

řízení činností, které jsou spjaty s přípravou projektu informačního systému, prováděním 

projekčních a programátorských prací a zaváděním výsledku projektu do praktického 

použití – implementací“ (26, s.13). 
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Starý IS 

Strategie zavádění informačních systémů 

K zavedení informačního systému do firmy můžeme použít hned několik strategií 

popsaných níže.  

• Souběžná 

Nově zavedený informační systém pracuje souběžně s tím starým po dobu několika týdnů 

či měsíců, dokud nepracuje dokonale a spolehlivě. Tato strategie zavádění je ale relativně 

náročná, protože jsou pracovníci nuceni vykonávat dvojí práci (2). 

 

 

 

 

• Pilotní 

V pilotní strategii se zavedení nového informačního systému provede pouze v jednom 

oddělení, kde se s ním pracovníci seznámí. Po vyřešení možných problémů a ověření 

funkcionalit se nový systém zavede do zbytku nebo částí celého podniku (2). 

 

 

 

 

 

Nový IS 

Obr. 8: Souběžná strategie zavádění nového informačního systému. (14, s. 123) 

 

Starý IS 

Nový IS 

Obr. 9: Pilotní strategie zavádění nového informačního systému. (14, s. 123) 
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• Postupná 

Ta postupná strategie zavádění je časově velmi náročná a používá se hlavně u rozsáhlých 

informačních systémů. Obvykle se postupuje od hlavních (stěžejních) úloh dál, ostatní  

se postupně s průběhem připojují (2). 

 

 

 

 

 

• Nárazová 

Nárazová strategie se používá zejména tam, kde paralelní chod dvou informačních 

systémů z jakéhokoliv důvodu není přípustný. Ten starý informační systém je vyřazen  

a okamžitě se nahradí tím novým (2). 

 

 

 

2.4 Podnikové procesy 

S pojmem proces se v dnešním světě setkáváme na každém kroku, jak ve světě 

managementu, konzultantů, politiky a také firem, zabývajících se informačními systémy 

a technologiemi (27). 

„Podnikovým procesem zpravidla rozumíme objektivně přirozenou posloupnost činností, 

konaných s úmyslem dosažení daného cíle v objektivně daných podmínkách“ (27, s.15). 

      

                        Starý IS 

 

Nový IS 
Nový IS 

Nový IS 
Nový IS 

Obr. 10: Postupná strategie zavádění nového informačního systému. (14, s. 124) 

Starý IS Nový IS 

Obr. 11: Nárazová strategie zavedení nového informačního systému. (14, s. 124) 
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Alena Svozilová zase ve své knize definuje procesy takto: „Proces je série logicky 

souvisejících činností nebo úkolů, jejichž prostřednictvím – jsou-li postupně vykonány – 

má výt vytvořen právě předem definovaný soubor výsledků“ (28, s. 14). 

U podnikových procesů hraje zásadní roli čas, každá činnost je totiž právě časově 

omezená. Dále k nim patří některé atributy jako jsou právě cíl, úmysl, objektivně dané 

podmínky a objektivní přirozenost postupu (27). 

 

2.4.1 Procesní tok 

Procesní tok je sled činností (nebo toků, kroků), který ve svém průběhu zahrnuje alespoň 

dvě osoby, má začátek a konec a vytváří skutečnou hodnotu pro zákazníka nebo podnik 

(28). 

Každá ta činnost má určité trvání (je časově omezená), logicky souvisí s jinými procesy 

nebo systémy ve firmě a jsou k ní přiřazeny zdroje, které spotřebovává, takže musí 

vykazovat nějakou finální přidanou hodnotu (28). 

Workflow vede ke zjednodušení procesů, zvýšení efektivnosti a zkrácení průběhu (29). 

 

Obr. 12: Příklad workflow: schvalovací proces. (29, s. 11) 
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2.4.2 Procesní řízení 

V této kapitole tento pojem definuji a uvedu příklady jeho působení na organizaci. 

Procesním řízením rozumíme řízení firmy takovým způsobem, v němž podnikové 

procesy hrají stěžejní roli (27). Je potřeba ho správně implementovat a neustále 

zdokonalovat, jenom tak zajistíme nejvyšší potenciální i reálnou výnosnost v současném 

i budoucím období. Procesní řízení je aplikovatelné ve všech odvětvích (30).  

„Jakýkoli proces je lepší než žádný proces. Dobrý proces je lepší než špatný proces. A 

dokonce i dobrý proces může být vylepšen“ (30, s. 39). 

Tou nejlepší vlastností procesního řízení je snižování nákladů a současné zvyšování 

rychlosti a kvality. Mezi jeho další přínosy patří lepší plánování činností, odstranění nebo 

vylepšení neproduktivních činností a zvyšování rychlosti procesů (30). 

Realizace strategie 

Žádný univerzální návod na tvorbu strategie neexistuje, ale existuje sekvence několika 

kroků, ze kterých se proces realizace strategie skládá. Toto vše spadá pod manažerskou 

činnost a vyžaduje určitou kreativitu a zkušenosti. Strategie je jedinečná a procesy její 

realizace jsou unikátní, kvalitní provedení tedy přímo ovlivňuje sílu  

a konkurenceschopnost firmy (30).  



26 

 

 

Obr. 13: Smyčka realizace strategie. (30, s. 52) 

 

2.5 RPA 

Robotická automatizace procesů (v angličtině Robotic Process Automation – RPA)  

je nová technologie pro automatizování firemních procesů, která využívá softwarové 

roboty založené na autonomní práci (31).  

RPA má potenciál změnit současné firemní procesy stejně dramaticky, jako průmyslové 

stroje změnily firmy a továrny za dob průmyslové revoluce. Robotická automatizace  

je jedním ze způsobů, jak automatizovat repetitivní procesy (31). 
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Roboti jsou: 

• počítačově kódovaný software, 

• softwarové programy, které dokážou nahradit lidi provádějící opakované a 

monotónní úkoly, 

• makra, která umí pracovat napříč funkcemi a aplikacemi (32). 

Roboti tu rozhodně nejsou proto, aby nahradili lidskou práci, naopak se ji snaží pouze 

ulehčit. Pracovníci se pak mohou více soustředit na kreativnější práci nebo strategické 

cíle (31).  

Co takový softwarový robot umí? Například otevírat e-maily a přílohy, přihlásit se  

na webovou stránku, přesunovat složky a soubory, kopírovat a vkládat, vyplňovat 

formuláře, číst a zapisovat do databází, stahovat data z webů, připojovat se k API, 

provádět výpočty, shrnovat data ze sociálních médií a tak dále (32). 

Roboti nejsou:  

• umělá inteligence (neumí odpovídat na otázky), 

• chodící a mluvící stroje (jako Terminátor), 

• fyzicky existující zařízení (32). 
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Obr. 14: Oblasti vhodné pro automatizaci pomocí Robotic Process Automation. (32, s. 3) 

Ne všechny procesy se ale dají automatizovat. Nástroje RPA je nejvhodnější aplikovat  

na procesy, které jsou předvídatelné a opakující se, jsou náchylné k chybám, zakládají se 

na přesně definovaných pravidlech a jsou časově náročné (31). 

Při volbě řešení RPA se nehledí pouze na snížení nákladů. Kvalitní automatizace zahrnuje 

zvýšení výkonu a zkrácení délky cyklů, vyšší přesnost, zlepšení morálky zaměstnanců 

nebo také flexibilitu a rozšiřitelnost (31). 

2.6 Informační bezpečnost 

Pod pojmem informační bezpečnost můžeme chápat ochranu informačních systémů (a to 

hlavně informací v nich uložených) před zničením, poškozením, zcizením nebo ztrátou 

(5).  

Bezpečnost můžeme chápat různě, existují ale tři základní atributy, které je potřeba vždy 

zabezpečit a těmi jsou důvěrnost (confidentiality), integrita (integrity) a dostupnost 

(availability) (5).  
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Obr. 15: Vzájemný vztah mezi důvěrností, integritou a dostupností. (5, s. 6) 

 

2.6.1 Důvěrnost 

Informační systémy obsahují informace různého charakteru a některé mohou být velmi 

citlivé. Pro ty je potřeba určit stupeň důvěrnosti a pro uživatele informačního systému je 

klasifikovat pomocí klasifikačního schématu.  

Důvěrnost je potom tedy stav, kdy jsou tyto informace poskytovány jen těm uživatelům 

IS, kteří jsou k tomuto oprávnění. Narušení důvěrnosti pak můžeme chápat jako 

nežádoucí zpřístupnění těchto informací neoprávněným uživatelům (5).  

 

2.6.2 Integrita 

Integritu můžeme komplexně chápat jako stav, kdy jsou informace úplné a správné. 

Narušením integrity pak rozumíme nežádoucí modifikace, které poté mohou způsobit 

vážné selhání některého prvku systému (software nebo hardware). Takové narušení může 

být interní neboli způsobené nedbalostí nebo úmyslně a externí, to znamená v důsledku 

působení okolí IS (hackerský útok) (5). 
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2.6.3 Dostupnost 

Dostupnost lze chápat jako stav, kdy jsou pro oprávněné uživatele požadované informační 

služby přístupné včas v okamžik požadavku. Narušení dostupnosti může způsobit 

například systémová nebo hardwarová vada nebo narušení vazeb mezi jednotlivými 

prvky systému (5). 

 

Obr. 16: Vztahy v managementu rizik. (33, s. 32) 

Bezpečnost informačního systému je spojená s analýzou rizik. Pomocí takovéto analýzy 

předcházíme bezpečnostním incidentům a dalším problémům. Jejím cílem je 

identifikovat, zvládnout, odstranit nebo minimalizovat události, které by mohly mít 

nežádoucí vliv na aktiva organizace (33).  
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato část práce je věnována analýze společnosti Atlas Copco Services, ve které realizuji 

svou práci. 

 

3.1 Představení společnosti 

Základní údaje o společnosti jsou převzaty z portálu Justice.cz (or.justice.cz) – Veřejného 

rejstříku a Sbírky listin.  

Datum vzniku a zápisu: 11. června 1993 

Spisová značka: C 21114 vedená u Městského soudu v Praze 

Obchodní firma: Atlas Copco s.r.o. 

Sídlo: Praha 10, Průmyslová 10, PSČ 10200 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál: 2 500 000,- Kč 

Předmět podnikání: 

• výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 

telekomunikačních zařízení, 

• opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů, 

• činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, 

• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 
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Logo Atlas Copco 

 

Obr. 17: Logo Atlas Copco. (35) 

 

3.1.1 Historie společnosti  

Atlas Copco byl založen v roce 1873 ve Stockholmu (Švédsko) a původně poskytoval 

vybavení pro výstavbu a provoz železnic ve Švédsku. Tamní ekonomika zažívala období 

růstu a stejně úspěšně se rozvíjely systémy železnic.  

V roce 1874 došlo ke ztrátám, jelikož Švédské dráhy zaznamenaly pokles svých 

ekonomických ukazatelů. Společnost Atlas Copco byla zadlužená a musela vymyslet co 

dál, pozměnili tedy svoje strategické cíle a přesunuli se k výrobě vyspělejších produktů, 

kterými byly například parní stroje. A právě ty spolu s pneumatickými zařízeními se staly 

novým směrem, kterým se společnost začala ubírat.  
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Obr. 18: Technologie kladiva Atlas Copco. (35) 

V roce 1892 Švédský inženýr přivezl z Ameriky pneumatické kladivo pro dotěsňování 

spojů. Právě díky tomuto zařízení a dalším importovaným došlo k výraznému zkvalitnění 

výroby a zpracování kovových dílů. Nevýhodou ovšem byla složitost importu, když se 

zařízení začalo opotřebovávat. Bylo nutné vyměnit součástky, které ale nebyly dostupné, 

proto po čase společnost přišla s návrhem vlastního pneumatického kladiva. 

V České republice se Atlas Copco objevil poprvé v roce 1969 a už v roce 1970 se jeho 

produkty podílely na stavbě dálnice D1 na trase Praha – Brno. V roce 1987 vznikla první 

servisní dílna pod záštitou Hornického odboru v prostorech ve Velké Chuchli. Zajišťovala 

opravy veškerého sortimentu firmy Atlas Copco od ručního nářadí, přes kompresorovou 

techniku, až po komponenty důlní a vrtací techniky (34).  
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Obr. 19: Nářadí Atlas Copco. (34) 

Sortiment firmy se začal rozšiřovat a stávající dílenské prostory ve Velké Chuchli přestaly 

vyhovovat. Proto v roce 1988 byla servisní dílna přesunuta, kapacita zvětšena, a to 

umožnilo zvýšit počet servisních dělníků (34). 

V roce 1991 pak bylo ve Švédském Atlas Copco International rozhodnuto zřídit přímé 

zastoupení v Československu. Tak vzniklo ATLAS COPCO AIPOWER v Praze 10.  

Ve stejném roce také vznikla obchodní pobočka v Trenčíně na Slovensku (34). 

 

Obr. 20: Parní lokomotiva vyrobená Atlas Copco. (34) 
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Kvůli reorganizaci mateřské společnosti Atlas Copco ve Švédsku došlo i tehdy 

v Československu k rozdělení společnosti na jednotlivé divize podle výrobního 

sortimentu. Divize Kompresory, Průmyslové nářadí a Stavební a důlní stroje se od sebe 

oddělily a podléhaly přímo mateřským divizím ve Švédsku (34). 

Následně vzniká Atlas Copco Kompresory a zaměstnanci začínají přibývat. Posiluje 

nejen servis, ale i obchod a dochází k dalšímu rozšiřování. V letech 2000 – 2001 se 

rozhodlo sloučit sídla jednotlivých divizí firmy na jednu adresu. Všechny se tedy 

přestěhovaly na jednu adresu, do nově vybudovaných prostor na Průmyslové ulici 10 

v Praze (34).  

Hlavní sídlo firmy v ČR se nachází v Praze, ale servisní střediska a distributoři firmy jsou 

rozmístěni po celé České republice. Atlas Copco je přední dodavatel zařízení pro průmysl 

a stavebnictví, dodává generátory, kompresory, demoliční zařízení, vakuové vývěvy, 

montážní systémy a průmyslové nářadí, a to včetně služeb (34).  

 

3.1.2 Výroba v současnosti 

Společnost Atlas Copco má několik cílů pro svou výrobu. Důraz na ergonomii, nižší 

spotřeba energie, lepší produktivita a bezpečnost – to jsou jedny z požadavků a výzev pro 

inovace (35).  

 

Obr. 21: Pístový kompresor Atlas Copco. (35) 
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V roce 1993 byly představeny elektrické utahovačky Tensor S vybaveny výkonným 

motorem, které uspěly v automobilovém segmentu. Později v roce 2005 byl uveden téměř 

bezhlukový povrchový vrtací stroj, který se osvědčil hlavně v hustě osídlených oblastech 

(35). 

 

Obr. 22: Pojízdný kompresor Atlas Copco. (35) 

Pár let nato byl vývojáři v Atlas Copco představen vodou chlazený vzduchový kompresor 

s chytrým využitím odpadního tepla. Jedním z nejnovějších vynálezů je pak benzínová 

sbíječka na asfalt, která se pyšní ergonomickým designem a ohleduplností k životnímu 

prostředí (35).  

 

3.2 Organizace společnosti 

Společnost Atlas Copco zaměstnává zhruba 34 000 lidí na celém světě, zařadíme ji tedy 

mezi velké podniky. Oficiálním jazykem i v České republice je angličtina, jelikož ve 

firmě pracuje spousta cizinců a také zodpovídá zahraničním pobočkám.  

V České republice má společnost dvě centra pro Shared Services, jedno v Brně a druhé 

v Praze. Brněnské centrum zaměstnává zhruba 400 lidí. 
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Atlas Copco s.r.o. se dělí na čtyři obchodní oblasti, které se dále dělí na divize, a jednu 

administrativní oblast.  

 

Obr. 23: Organizační schéma Atlas Copco. (36) 

Organizace v Atlas Copco je založená na principu decentralizace odpovědností a má jak 

provozní, tak právní oddělení. Každé má potom ‘business board‘ tedy radu, která 

reflektuje operativní strukturu společnosti a má za úkol poskytovat rady a dělat 

rozhodnutí, které se týkají strategických a operativních záležitostí. ‘The Board of 

Directors‘ (představenstvo) je zodpovědné za organizaci a řízení společnosti, pravidelně 

vyhodnocuje finanční zdraví a jiná legální, enviromentální, společenská nebo jiná rizika. 

Dále schvaluje ‘Business Code of Practice‘, neboli etický kód.  

Prezident a CEO je zodpovědný za to, aby management společnosti dodržoval 

rozhodnutí a usnesení představenstva. Také dohlíží na to, aby společnost sledovala své 

cíle a dosahovala udržitelného a ziskového růstu. Obchodní oblasti jsou zodpovědné za 

dodržování a vytváření operativních a strategických cílů za účelem dlouhodobého růstu 

a zisku. Divize jsou pak oddělené jednotky zodpovědné za dosahování cílů určených 

obchodními oblastmi. Každá divize má potom zodpovědnost za svůj specifický produkt 

nebo nabízený servis.  
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Obchodní oblasti a jejich divize jsou:  

Compressor technique – zabývá se kompresory, vzduchovou technikou a zařízením 

pracujícím se vzduchem. Dělí se na divize viz obrázek níže.  

 

Obr. 24: Compressor technique a jejich divize. (34) 

Vacuum technique – tato oblast poskytuje systémy řízení výfukových plynů, vysavače 

vzduchu, vakuové pumpy nebo vývěvy.  

 

Obr. 25: Vacuum techniques a jejich divize. (36) 
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Industrial technique – zabývá se průmyslovými nástroji a systémy, průmyslovým 

montážním řešením, produkty zajišťujícími kvalitu, softwarem a servisem.  

 

Obr. 26: Industrial technique a jejich divize. (36) 

Power technique – poskytuje řešení pro vzduchové, napájecí a proudová zařízení, jako 

jsou například přenosné kompresory, pumpy, světelné věže a generátory.  

 

Obr. 27: Power technique a jejich divize. (36) 
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Největší příjmy pro společnost generuje compressor technique s 46 %, za ní je vacuum, 

industrial a nakonec power technique.  

 
Obr. 28: Příjmy podle obchodních oblastí. (36) 

 

3.3 Ekonomická situace 

Předmětem mé diplomové práce není finanční analýza, ekonomickou situaci ve firmě 

tedy uvedu jen za účelem představení firmy. Při výběru software, hardware a před startem 

projektu musíme dbát i na finanční situaci, tedy jestli si firma může vůbec změny dovolit. 

Z grafu níže (údaje v milionech Švédských korun) si můžeme všimnout meziročního 

nárustu například počtu objednávek a příjmů. 
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Obr. 29: Klíčové údaje o finanční situaci v Atlas Copco z roku 2018. (36) 

Na obrázku níže se zase nachází výkaz cash flow z roku 2018, údaje jsou v milionech 

Švédských korun.  
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Obr. 30: Výkaz cash flow z 2018. (36) 
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3.4 Softwarové vybavení 

Ve společnosti Atlas Copco je používáno velké množství různých druhů software. Popíšu 

ty základní, ale soustředit se budu na ty druhy, se kterými se dennodenně setkávají 

pracovníci v oddělení Shared Services.  

Legálnost používaného software je dána vlastnictvím instalačních médií (CD, Flash drive 

atd.) a jednoznačným potvrzením o nabytí produktu (faktura, licenční ujednání, smlouva 

o používání produktu a podobné) s licenčním číslem, s uvedením počtu licencí, popřípadě 

opatření heslem anebo dobou platnosti v případě dočasné verze licence. 

• Operační systémy: všechny na bázi Windows v aktualizovaném vydání.  

Na uživatelských PC většinou nejnovější Windows 10 s vynucenými 

aktualizacemi.  

 

• Kancelářský software 

 

o Microsoft Office: základní Office 365 je základní pronajímaný balík 

služeb a kancelářského software a společnost platí paušální platby podle 

počtu uživatelů. Patří mezi ně například Excel, PowerPoint, Word nebo 

Project. 

 

o Sharepoint: patří do Office balíčku, ve firmě slouží ke sdílení dokumentů 

a zveřejňování prezentací. 

 

o Teams: další z balíku Office slouží ke komunikaci pro členy týmu, 

například stanovování deadlinů a cílů.  

 

• Komunikační software 

 

o Outlook: klasický poštovní klient pro e-mailovou komunikaci.  

 

o Outlook Calendar: nástroj pro plánování schůzek a školení. 
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o Skype for Business: komunikační nástroj, který podporuje konference, 

video, audio i nahrávání obrazovky. 

 

 

• Aplikační software 

o PowerBI: určeno manažerům a specialistům jako nástroj pro business 

intelligence. Spolupracuje se SAP HANA grafy lze sdílet na Sharepointu. 

• IS 

o SAP: nejznámější nástroj pro plánování podnikových zdrojů ERP 

(Enterprise Resource Planning). Využívaný hlavně v Shared Services, pro 

faktury, daně, zásobování atd.  

o SAP HANA: aplikační a databázová platforma firmy SAP, umožňuje 

rychlé zpracování velkého objemu dat a jejich následnou analýzu. 

o Esker: streamline hlavně order-to-cash (O2C) a purchase-to-pay (P2P) 

procesů. 

o MS SQL: databázový systém. 

• Bezpečnostní software 

o Symantec: klasický antivirus. 

o BitLocker: funguje na Windows 10, každý uživatel si nastaví vlastní 

heslo (číselnou kombinaci), pomocí kterého musí svůj osobní počítač 

pokaždé odemknout. 

 

3.5 Hardwarové vybavení 

Veškeré síťové prvky jsou založeny na systému firmy Cisco. Každá pracovní stanice je 

složená z jednoho notebooku značky Fujitsu, dvou monitorů spolu propojených, 

dokovací stanice a ostatního základního příslušenství (myš, klávesnice, ...). 
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3.6 ZEFIS analýza 

Informační systém je tvořen jednotlivými prvky, vzájemnými vazbami a má určitý způsob 

chování. Pokud bude úroveň jednotlivých částí různá, ovlivní to celkovou úroveň 

informačního systému. Metoda ZEFIS je určena k nalezení slabých částí IS, hodnotí ho 

tedy podle metody nejslabšího článku (40).  

Tuto analýzu jsem provedla na portále Zefis.cz, kde jsem vyplnila dotazníky a nechala 

systém vyhodnotit úrovně zkoumaného systému. Metodika ZEFIS (Hodnotí firmu, 

systém, proces a jeho užití) nám umožní ohodnotit úrovně složek firemního informačního 

systému a nalézt nejslabší místa, které mohou potenciálně ovlivnit celkovou úroveň 

zkoumaného systému.  

Nejprve provedu analýzu firmy, poté systému, procesu, a nakonec jeho užití. Jednotlivé 

odpovědi opatřím komentářem a kvůli jejich délce vložím do přílohy.  

 

3.6.1 Výsledky analýzy 

 

Obr. 31: Bezpečnost užití systému Systém v procesu VAT C15 Belgium. (40) 
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Tab. 1: Porovnání bezpečnosti s ostatními firmami v databázi Zefis. (40) 

Oblast Moje firma Ostatní firmy 

Technika 100% 100% 

Programy 100% 89% 

Pravidla 93% 90% 

Pracovníci 100% 94% 

Data 83% 84% 

Zákazníci 100% 93% 

Provoz 82% 96% 

Celkem 82% 79% 

Svoje výsledky jsem si nechala srovnat s ostatními firmami podle velikosti a odvětví, 

zvolila jsem tedy porovnání s výrobními podniky s velikostí více než 1000 zaměstnanců. 

 

 

Obr. 32: Efektivnost užití systému Systém v procesu VAT C15 Belgium. (40) 
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Tab. 2: Porovnání efektivity s ostatními firmami v databázi Zefis. (40) 

Oblast Moje firma Ostatní firmy 

Technika 100% 96% 

Programy 90% 79% 

Pravidla 96% 88% 

Pracovníci 100% 93% 

Data 88% 86% 

Zákazníci 100% 87% 

Provoz 84% 92% 

Celkem 84% 74% 

 

Společnost si vede poměrně dobře v porovnání s těmi ostatními. Hlavními nedostatky 

podle metodiky ZEFIS jsou: 

• Pomalá doba odezvy uživatelské podpory při problému: kvůli 

poměrně časté chybovosti jsou uživatelé IS často nuceni obracet se na data 

management team, který za ně chyby opraví. 

• Špatné ovládání programu: prostředí ERP SAP je poměrně uživatelsky 

přívětivé, ale práce v něm je někdy náročná na koncentraci. 
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3.7 SWOT 

Na základě analýzy a mé pracovní stáže ve společnosti jsem vypracovala SWOT analýzu, 

která mi pomohla odhalit silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby (12, 13). 

• Silné stránky 

o Kvalifikovaní zaměstnanci 

o Silné postavení společnosti na trhu 

o Ohleduplnost k životnímu prostředí 

o Sehraný mezinárodní tým 

o Rozsáhlé know-how 

o Vzdělávací programy 

o Finanční stabilita 

• Slabé stránky 

o Repetitivní procesy 

o Vytíženost zaměstnanců 

o Chybí prostor pro kreativitu 

o Častá chybovost procesů 

o Příliš mnoho rutinních procesů 

• Příležitosti 

o Možnost náboru kvalifikovaných zaměstnanců 

o Automatizace procesů 

o Zlepšení motivace 

o Eliminace repetitivních úkolů 

o Snížení chybovosti 

o Příznivá ekonomická situace 

• Hrozby 

o Příchod konkurence 

o Změna legislativy (Brexit) 

o Porucha jedné nebo více částí systému 

o Bezpečnostní incidenty 

o Nedostupnost dat 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V návaznosti na předchozí kapitolu, kterou jsem věnovala analýze současného stavu, se 

v této části své práce budu zabývat hlavně návrhy na zlepšení stávající situace. Zaměřím 

se hlavně na ty oblasti informačního systému, které zaostávají za ostatními. Nejprve shrnu 

předchozí kapitolu o analýze, kde jednoznačně identifikuji slabá místa a následně 

předložím konkrétní návrhy na zlepšení.  

 

4.1 Shrnutí současného stavu společnosti 

Podle mnou provedených analýz můžu konstatovat, že informační systém společnosti je 

na dobré úrovni. Podpora uživatelů při práci s informačními systémy není dokonalá. IT 

podpora ve společnosti je outsourcovaná do Indie. Pokud má zaměstnanec problém 

s programem, se kterým pracuje, nebo potřebuje instalovat nový software pro svou práci, 

musí poslat tzv. ticket, kde popíše svůj problém, určí naléhavost (1 až 5) a doufá, že se 

mu někdo brzy ozve. Nejvyšší naléhavost je označena jako ‚business critical‘, ale i s tímto 

označením ticketu trvá dny nebo týdny, než se v Indii někdo k problému dostane. Tento 

postup může zaměstnance výrazně zpomalit nebo jim znemožnit práci až na několik 

týdnů. Technickou IT podporu ale poskytují pracovníci na místě.  

Současné technické vybavení je na dobré úrovni. Konkrétní detaily o serverech a jejich 

zabezpečení mi byly utajeny, ale pracovní stanice disponují většinou kvalitním 

vybavením značky Fujitsu a dodané SSD disky značně zrychlují práci s každodenními 

aplikacemi. 

Zabezpečení pracovních stanic se zdá být taky v pořádku. Na drtivé většině uživatelských 

notebooků je nainstalovaný BitLocker Drive Encryption, což je nástroj, pomocí kterého 

můžeme zvýšit ochranu našich dat na pevném disku. Může zabránit získání 

neoprávněného přístupu k systémovým souborům a také zabrání potenciálním hackerům 

data zkopírovat a instalovat do jiného PC. BitLocker funguje tak, že při každém zapnutí 

počítače nebo probuzení ze spánku zobrazí výzvu pro zadání hesla (číselná kombinace 

s minimem 8 znaků) a po jeho zadání jednotku dešifruje a spustí operační systém 
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Windows. Tato utilita nijak neovlivní každodenní pracovní rutinu, soubory budou 

normálně zobrazeny, pouze na disku budou uloženy v zašifrované podobě. 

 

Obr. 33: Takto vypadá úvodní obrazovka při zapnutí PC při používání BitLockeru. (37) 

Firewall je primárně zabudovaný v operačním systému Windows 10, dále ho poskytuje 

firma Symantec jak pro servery, tak pro koncové zařízení, pro ochranu proti útokům 

z vnějšku. Ochrana od společnosti Symantec je placená a dosáhla vysokého hodnocení 

v mnoha (doufejme) nezávislých testech například od PCmag nebo Softwareadvice (38, 

39). 

Připojení k počítačové síti se dá označit jako spolehlivé a rychlé, pro každodenní účely je 

stávající situace vyhovující. Poruchy techniky nejsou tak časté, většinou jsou potíže 

s tiskárnami, které občas v síti nelze najít. K řešení těchto potíží je ale na místě IT support 

team.  

Za účelem snížení nákladů na jednotlivé oddělení někdy IT pracovníci pro nové 

zaměstnance najdou starý notebook (rok výroby například 2007) a vymění starý disk za 

nový SSD. Toto řešení je ale podle mě pouze krátkodobé, staré vybavení (hardware) 

občas nefunguje správně s tím novým a jako největší riziko vnímám selhání grafické 

karty, která má většinou jen velmi omezenou životnost.  

Nejznámějším informačním systémem ve firmě je ERP od společnosti SAP. Zejména ve 

středisku Shared Services, které se zabývá primárně vedlejšími procesy, tedy takovými, 

které firma dělat musí, ale nesouvisí s její hlavní činností, tedy nevytváří žádné příjmy. 

Společnost Atlas Copco je výrobní (strojírenství), její hlavní procesy má kvůli svému 
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poslání a vytváří jí příjmy, ty vedlejší jsou nezbytné, ale náklady na ně je potřeba 

minimalizovat.  

Společnost SAP svůj software pravidelně aktualizuje, vždy dají dopředu vědět, ale  

i krátké výpadky mají za následek pokles výkonnosti, zvláště u rutinních prací (například 

zadávání faktur). Výpadky pak řeší technická podpora SAP, která ale není vždy 

nejrychlejší. 

Ve firmě existují pravidla pro práci s informačními systémy, nejsou ale uložena  

na jednom místě. Zaměstnanci mohou připojovat nové tiskárny a běžné příslušenství 

(myši, klávesnice), pokud ale chtějí instalovat nový program, musí poslat ticket do Indie.  

Data jsou zálohována jak na běžných lokálních počítačích pracovníků, tak na firemních 

serverech, které jsou pravidelně zálohovány. 

Firma často pořádá interní školení svých zaměstnanců, například v oblastech soft skills, 

etikety nebo work-life balance. Málokdy ale zaplatí za školení v oblasti informačních 

systémů a IT, mnoho pracovníků tedy neumí správně pracovat s funkcemi v Excelu nebo 

makry. 

Systém SAP stál firmu miliony Kč a další náklady přichází s jeho údržbou a servisem. 

Vnímám ho jako nezbytnou součást chodu firmy a jako dobrý výběr, SAP je vhodnou 

volbou pro korporáty. Systém se spouští z ikonky v počítači a servery jsou vzdálené, doba 

odezvy tohoto systému je dobrá a dostačující k efektivní práci uživatele. V okrajových 

pracovních hodinách ale často dochází k údržbě ze strany společnosti SAP, může tedy 

docházet k časovým prodlevám nebo krátkým výpadkům. 
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4.2 Zlepšování procesů 

Jak jsem již uvedla ve své analýze v předchozí kapitole, brněnské centrum shared services 

se zabývá převážně vedlejšími procesy, tedy takovými, které nesouvisí s hlavní činnost 

firmy, ale i přesto je dělat musí. Jedná se hlavně o daně, účetnictví a tak dále, jednoduše 

procesy, které jsou nezbytné, ale nevytvářejí firmě příjmy. Musí se tedy zefektivnit  

za současného snížení nákladů.  

 

4.2.1 Procesní mapa 

 

Prvním krokem ke zlepšení firemních procesů je jejich analýza. Každý úsek a oddělení 

mají mnoho procesů, které se opakují každý měsíc, den nebo i padesátkrát denně. Budeme 

se tedy snažit vytvořit takzvanou procesní mapu, která nám pomůže udělat si pořádek 

v současných procesech v brněnské pobočce. Pomůže nám to pochopit s jakou četností 

se kde dělá a co. Procesní mapa nám potom dále pomůže procesy analyzovat podle 

oddělení.  

Kvůli velikosti musím procesní mapu rozdělit na 4 části. 
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Obr. 34: Procesní mapa část O2C. 
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Obr. 35: Procesní mapa část AtR. 
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Obr. 36: Procesní mapa části TAX a správa SAP dat. 
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Obr. 37: Procesní mapa část P2P. 
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Procesní mapu jsme rozdělili podle oblastí. První z nich je O2C (Order to Cash), to se 

týká souboru obchodních procesů pro zpracování a příjem zákaznických objednávek  

na služby (např. opravy) a zboží a jejich zaplacení. Tým O2C se stará o to, aby klienti 

dostávali zboží podle svých představ a o společnost, aby za ně dostala zaplaceno. 

Další oblastí je AtR (Accounting to Reporting), tento tým se zabývá hlavně účetnictvím 

a následným reportováním. Vedoucí oddělení se stará o to, aby byly všechny výstupy 

dodány správně, včas a na správné místo podle firemní politiky. Tým se potom stará  

o hlavní knihu, uzávěrky, finanční ukazatele, zadávání dat do IS a tak dále. 

TAX Department má na starosti procesy spojené s daněmi, například analýzu, výpočty, 

zadávání do SAP, poradenství zákazníkům nebo Intrastat. Dále dělíme procesy týmu, 

který se stará o data ve firemních informačních systémech, primárně tedy v SAPu. Data 

musí být vždy aktuální, správná a včas dostupná svým příjemcům. Například zadávají  

do systému nové odběratele, dodavatele, materiály, ceny dodavatelů a starají se o jejich 

aktualizace a správnost.  

P2P (Procedure to pay) se stará o dodavatele, komunikaci se zákazníky, reporting, 

náklady na např. cestování, údržbu kreditních karet (např. změny adres, limity), 

informační systém Concur, sledování výpisů z účtů společnosti a tak dále.  

Procesní mapa nám umožnila dát si veškeré procesy ve financial services do souvislostí 

a může také sloužit jako kvalitní školící materiál pro nové zaměstnance. Z analýzy 

vyplynulo, že pracovníci shared services jsou nespokojeni hlavně s rutinními procesy, 

které disponují častou chybovostí a jsou časově náročné. V další kapitole se tedy pokusím 

zjistit, které konkrétní procesy sedí tomuto popisu a jak by se tato situace dala změnit.  
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4.3 Identifikace procesů 

V kapitole věnované analýze, a v té předchozí jsem zmínila možnost zjednodušení 

některých procesů nebo jejich potenciální automatizaci. Procesní mapa nám pomůže 

zorientovat se ve struktuře procesů, ale stále nám chybí detaily potřebné k učinění dalších 

kroků.  

Středisko financial services je z hlediska procesů rozděleno na části viz. procesní mapa. 

Předtím než kontaktujeme stakeholdery a liniové manažery a zažádáme o spuštění 

projektu, musíme se sejít s pracovníky jednotlivých úseků a analyzovat procesy, se 

kterými mají problémy a které by potřebovaly vylepšit (tzv. process improvement). 

V časovém úseku 3-4 týdnů zadáme teamleaderům jednotlivých oddělení úkol  

ke zpracování a následně formou schůzky dořešíme případné nejasnosti. Každý 

teamleader dostane za úkol sepsat procesy ze svého okolí podle jasně daného formátu.  

 

Obr. 38: Tabulka procesů. 

Teamleadeři ve spolupráci s oddělením Business process improvement dali dohromady 

rozsáhlou tabulku v Excelu popisující procesy, které jsou typické pro jednotlivá oddělení. 

Každému procesu byl dán název (Process name), jeho číslo pro přehlednost a popis. Dále 

byla odhadnuta celková doba trvání procesu, tedy pokud bychom ho od začátku do konce 

automatizovali, kolik by pracovníci zhruba ušetřili času.  
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Potom sledujeme, které oblasti se daný proces týká a který tým ho provádí. U každého 

procesu je i místo na poznámku a současný stav analýzy.  

 

4.4 Projekt automatizace 

Každá změna v oblasti informačních systémů musí být řízená, i v tomto případě budeme 

možnou automatizaci řídit formou projektu.  

 

Obr. 39: Projektová roadmap. 

Pro tento projekt byl sestaven projektový tým, procesní katalog a také business case, 

neboli ‘pro a proti‘. Projekt byl rozdělen na několik částí a postup bude takový, že 

z velkého počtu procesů v procesním katalogu bude za pomoci externího konzultanta 

vybráno několik vhodných k automatizaci. Předmětem mé diplomové práce ale není 

projektové řízení, budu se zabývat spíše samotnou automatizací.  

 

4.4.1 Vybraný dodavatel a software 

Oslovili jsme několik dodavatelů a po několika dnech vybrali firmu PwC jako hlavního 

dodavatele. Nabídli nejlepší cenu za koncept a rozumnou dodací lhůtu hotového produktu 
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a to zhruba 16 týdnů. Mají své zastoupení v Brně, což je velkou výhodou pro brněnské 

centrum shared services, kam bude automatizace implementovaná. 

Blueprism 

V kapitole věnované analýze už jsem představila pojem RPA, tedy že je to nástroj pro 

automatizaci vhodných firemních procesů. Světovými leadery na žebříčku RPA software 

jsou UIPath, Automation Everywhere a právě BluePrism. Vedení firmy se rozhodlo právě 

pro něj, na základě předchozích zkušeností v jiných firmách a oblastech implementace. 

BluePrism je přesné, bezpečné a robustní řešení pro automatizaci. Nabízí nástroje pro 

analýzu a dokáže běžet 24/7 bez uživatelova dohledu.  

 

Obr. 40: Takto vypadá prostředí nastavení v software Blueprism. 

Programování v tomto software je trochu odlišné, než na co je každý developer zvyklý. 

Neprogramuje se řádek po řádku a výstupem není sáhodlouhý kód. BluePrism funguje  

na principu ‘Stages‘, tedy grafických stupních, které mají každý jinou funkci a je potřeba 

je zvlášť naprogramovat. 
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V BluePrism jsou dvě studia, Process studio a Object studio. To objektové v sobě skrývá 

spoustu utilit a hotových kódů, které jsou schopné spolupracovat s objekty, tedy 

aplikacemi (SAP, kalkulačka, Excel, ...).  

 

4.5 Vybraný proces 

Po několika týdnech analýzy a konzultací se podařilo najít vhodný proces pro 

automatizaci. Jeho znaky jsou takové: je časově náročný, přímočarý a rutinní.  

Mnou zkoumaný proces si nazvěme VAT C15 Belgium. Jedná se o proces, který používá 

daňový tým a který stahuje údaje o daních transakcí z Belgie ze SAPu. Požádali jsme 

pracovníky TAX týmu o veškeré materiály, programovat budu potom na základě videa, 

které detailně popisuje každý krok pracovníka. 

Starý postup: Pracovník se zaloguje do SAPu, najde příslušnou transakci, vyplní údaje 

(statické), SAP vytvoří report, pracovník ho stáhne a uloží na příslušné místo. Dále daný 

report v excelu otevře, ručně vymaže prázdné sloupce, report uloží a předá dalšímu týmu. 

Ten zkopíruje údaje z Excelu, vloží do SAPu a generuje další report. Reporty se tvoří  

pro práci a Intrastat. Jejich tvorba je časově náročná, protože je potřeba stejný postup 

zopakovat 10x a to jenom pro Belgii. 

 

 

4.6 Automatizace procesu 

Podle popisu a videa jsme usoudili, že jsme schopni tento proces automatizovat. Diagram 

v BluePrism bude odlišný od toho procesního, programujeme totiž podle best practices, 

které zahrnují ošetření možných chyb.  
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Výhoda BluePrism spočívá v tom, že můžeme začít programovat kterou část procesu 

chceme a kódy velmi snadno spojíme dohromady pomocí šipky nebo End a Start stage 

(vstupy a výstupy). 

 

Obr. 41: Create instance. 

Po startovací stagi Start, která musí být součástí každého procesu, otevřeme instanci 

Microsoft Excel VBO a uložíme tzv. handle, která nám zabrání zacyklování procesu. 
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Obr. 42: Open workbook. 

Dále otevřeme pracovní sešit do námi vytvořené instance. Nyní programuji pouze 

testovací verzi, určenou k dalšímu doladění, cesta souboru se tedy bude měnit podle toho, 

kam budou staženy reporty ze SAP v ostrém provozu. 

 

Obr. 43: Show. 
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Další stage Show je primárně určena k tomu, abych měla vizuální kontrolu nad svým 

testovacím kódem. Udělá pouze to, že daný Workbook zobrazí na monitoru. 

 

Dále spustíme macro, které nám najde a odstraní všechny prázdné sloupce v reportu 

staženém ze SAP.  

Samotné macro potom bude vypadat následovně: 

Sub DeleteColumn 

 Dim r As Range, columns As Long, i As Long 

 Set r = ActiveSheet.Range(“A1:Z50“) 

 Columns = r.columns.Count 

 For i = columns To 1 Step (-1) 

  If WorksheetFunction.CountA(r.columns(i)) = 0 Then r.columns(i).Delete 

Next 

End Sub 
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Po spuštění tohoto kódu se v SAP reportu vymažou všechny prázdné sloupce, které by se 

jinak musely mazat manuálně.  

 

Obr. 44: Save as. 

Potom už jenom uložíme hotový report upravený k dalšímu použití. Celý proces potom 

bude vypadat následovně.  
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Obr. 45: Proces delete columns. 

Tento proces je ve stádiu ‘happy path‘, kde předpokládáme, že se nic nepokazí. V reálném 

světě na toto ale nemůžeme spoléhat, proto postupně budu přidávat Stage, které budou 

počítat i s například dlouhou odezvou aplikace.  

 
Obr. 46:Wait. 
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Implementace 

 

Obr. 47: Hardwarová specifikace projektu RPA. 

Celý proces se po jeho dokončení bude spouštět automaticky každý 5. den v měsíci ve 4 

hodiny ráno, aby měl robot dostatek času na spuštění a dokončení kódu a pracovníci 

přijdou do práce už k hotovému procesu. 

Hotový robot poběží ve zkušebním provozu v režimu tzv. hypercare, tedy za neustálé 

přítomnosti dohlížejícího programátora a team leadera VAT týmu. 

 

4.7 Sharepoint jako komunikační platforma 

Jelikož z mé analýzy vyplynulo, že pracovníci nedávají managementu žádné podněty pro 

zlepšení svých procesů, vytvořila jsem webovou stránku na Sharepoint, kam mají přístup 

všichni pracovníci s firemním e-mailem. Zaměstnanci zde mohou popsat své procesy a 

sami přispět k jejich zlepšení či automatizaci. 
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Obr. 48: Seznam procesů. 

Na obrázku výše je seznam procesů podle katalogu s možností přidání nových návrhů. 

 

Obr. 49: Statusy jednotlivých procesů. 

Dále jsem přidala možnost statusu pro každý proces, který budu pravidelně udržovat. 

Toto nám umožní kontrolu nad katalogem a postupem v projektu automatizace. 
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Zaměstnance je třeba poučit o možnosti automatizace a také je motivovat. Je to totiž právě 

jejich práce, kterou lze roboty usnadnit. Proto jsem pojala RPA portál i jako blog o tom 

co to je RPA, kdo nám ho dodává, co dělá software BluePrism a tak dále.  

 

4.8 Přínosy a náklady 

V této kapitole popisuji přínosy svých návrhů popsaných v předchozích kapitolách.  

Přínosy 

• Přidaná hodnota: automatizace procesů umožní využití lidského kapitálu pro 

práci s vyšší přidanou hodnotou. 

• Přesnost: s pomocí robota lze eliminovat chyby lidského faktoru. 

• Vysoká efektivita: robot umí pracovat rychle a v módu 24/7 s jakoukoliv 

aplikací. 

• Jednoduchost: softwarový robot nevyžaduje drastické změny v integraci 

a informačních systémech. 

• Návratnost: typická návratnost investice se pohybuje od 5 do 8 měsíců a 

odhadovaná úspora nákladů činí cca 20-30 % v závislosti na procesu.  
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• Rychlost: analýza a automatizace procesu je realizovatelná v řádech několika 

týdnů až 2 měsíců v závislosti na délce a složitosti procesu. 

Náklady 

Tab. 3: Rámcové náklady na automatizaci procesů 

Položka Poznámka 
Předpokládané 

náklady 

Konzultace s PwC a dodání jednoho 

robota 

Konzultace ohledně katalogu a 

dodání jednoho funkčního 

robota 

960 000,- Kč 

Pořízení Blue Prism Pořízení software 2 100 000,- Kč 

Pořízení licencí 
Jedna licence za rok činí cca  

93 000,- Kč 
186 000,- Kč 

Práce interních programátorů 
1 zaměstnanec full-time a 1 

part-time 
75 000,- Kč/ měsíc 

 

Výše uvedené jsou hlavní náklady na automatizaci procesů. Po implementaci robota 

přijde na řadu hypercare jak od interních programátorů, tak od PwC, cena už je ale 

zahrnuta v balíčku.  
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ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo posouzení informačního systému nadnárodní firmy Atlas 

Copco a následné návrhy na změny a zlepšení tohoto systému. V první části práce jsem 

se věnovala pojmům a definicím z oblasti informačních systémů a technologií.  

Dalším stěžejním tématem byla analýza současného stavu, kde jsem uvedla základní 

údaje o společnosti, popsala její činnost, ekonomické zázemí, vybavení a s pomocí 

několika metod analyzovala informační systém firmy. 

Výstupy části analytické mi pomohly zpracovat další kapitolu, kterou jsem věnovala 

návrhům na automatizaci procesů. Hlavním cílem tohoto projektu je ušetřit čas 

zaměstnanců, zvýšit jejich motivaci a eliminovat chybovost. Podařilo se mi 

naprogramovat robota, který toto dokáže. V budoucnu bych se chtěla věnovat dalším 

procesům a pomáhat automatizovat všechny ty, které půjdou a které sami pracovníci 

označují za zdlouhavé a rutinní. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

RPA – robotic process automation 

IS – informační systém 

IT – informační technologie 

ERP – enterprise resource planning 

SLA – service level agreement 

POC – proof of concept 
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Příloha 1: Analýza firmy. 

 

1. Jak budeme chápat firmu, pro kterou děláte interní audit 

b Firmu tvoří dílčí části, já budu popisovat jednu z těchto částí 

2. Jakým jazykem se mluví převážně ve vaší firmě, ve smyslu hlavního jazyka firmy, 

který je od zaměstnanců vyžadován. 

a Anglicky. Oficiálním jazykem ve firmě je angličtina, veškeré prezentace a výstupy musí 

být v tomto jazyce. 

3. Kde je umístěno sídlo hlavního vedení vaší firmy bez ohledu na to, v jaké části 

pracujete. 

b Evropa, sídlo firmy se nachází ve Švédsku. 

4. Je logo vaší firmy pouze jednobarevné? 

a Ano. 

5. Kolik přibližně zaměstnanců má Vaše firma? 

g Více než 1000, firma zaměstnává tisíce zaměstnanců po celém světě. V Brněnském 

Shared Services centru je jich cca 400. 

6. Do jakého sektoru Vaše firma patří? Jaká je převažující činnost Vaší firmy. 

a Výrobní firma, společně se servisem, zabývá se strojírenstvím. 

7. Je ve vaší firmě ustanoven/a manažer/ka zodpovědný/á za informační systémy a 

technologie (CIO)? 

b Ano. 

8. Kým je zajišťována podpora uživatelů při práci s informačními systémy 

a Máme vlastní pracovníky, kteří ji zajišťují – firma má svůj vlastí tech support team. 

b Máme externí podporu od jiné firmy – SAP zajišťuje údržbu ERP. 

9. Kdo poskytuje technickou podporu? Jsou tím myšleny opravy technické 

infrastruktury, počítačů, tiskáren atp. 

a Interní pracovník naší firmy z útvaru informačních systémů. 

10. Kolik přibližně počítačů (PC) má Vaše firma? 

g více než 1000. 
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11. Je možné Vaši současnou techniku, včetně koncových počítačů, označit za 

zánovní, pořízenou v nedávné době, nepřesahující tři roky? 

a Ano, notebooky jsou moderní a vybaveny SSD diskem. 

12. Umožňuje vaše technika (počítače, servery) dobrou rychlosti a použitelnost 

vašich informačních systémů? 

a Ano 

13. Jsou počítače s citlivými firemními daty v oddělené počítačové síti, která není 

připojena k internetu? 

b Ne. 

14. Máte v počítačové síti nasazený dostatečně účinný firewall na ochranu proti 

útokům z vnějšku? 

a Ano. 

15. Máte na všech počítačích placený antivirový program? 

a Ano, Symantec antivirus. 

16. Dá se připojení k počítačové síti označit za spolehlivé, dostatečně rychlé a 

vyhovující? 

a Ano. 

17 Je nové technické vybavení pořizováno až po ověření jeho kompatibility 

s existujícím technickým vybavením a programy (systémy), které na něm budou 

provozovány? 

a Ano. 

18. Jsou poruchy Vaší techniky velmi časté? 

c Spíše ne, zařízení je kvalitní a poměrně nové. 

19. Souhlasíte s tvrzením, že Vaše současné technické vybavení (hardware) bude do 

dvou let těžko použitelné? 

d Ne. 

20. Kolik významnějších informačních systémů ve firmě používáte? Jsou tím 

myšleny komplexnější produkty, které mají své jméno, například SAP, Helios, a s 

jejichž daty pracuje více lidí. 

d 11-20. 
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21. Jaký roční obrat (příjmy) má přibližně Vaše firma? 

e Více než miliardu Kč, viz kapitola o současné ekonomické situaci. 

22. Kolik přibližně procent ročního obratu vaše firma dává na informační systémy? 

a 0-10% 

23. Využíváte outsourcing nebo pronájem informačních systémů? 

c Pro všechny nebo převažující část systémů. 

24. Existují ve Vaší firmě bezpečnostní pravidla pro práci s informačními systémy? 

c Ano, existují, a jsou velmi tvrdě vyžadována a kontrolována. 

25. Mohou uživatelé instalovat na své počítače nové programy, měnit nastavení a 

připojovat nová zařízení (typu tiskárny) k počítači? 

c Spíše ne, mohou připojovat firemní tiskárny, ale měnit ani instalovat nový software 

nemohou.  

26. Může ve vaší organizaci někdo, kdo není zaměstnanec, připojit své zařízení 

(notebook, mobil) do vaší firemní počítačové sítě? Nikoli do izolované části sítě 

vyhrazené pro návštěvy nebo veřejnost. 

b Ano, pro tyto účely máme vyhrazenu bezdrátovou síť, bez přístupu do firemní sítě. 

27. Ukládají si uživatelé na disky svých počítačů ve firmě data či dokumenty, které 

potřebují k práci? 

a Ano, zálohují ale i na server nebo Sharepoint. 

29. Probíhá ve Vaší organizaci pravidelné zálohování dat uložených na lokálních 

počítačích pracovníků? 

a Ano, probíhá. 

31. Je ve vaší organizaci vypracována metodika zálohování dat? 

b Spíše ano, pracovníci ale nevědí, jak často zálohovat. 

32. Podporuje Vaše firma další vzdělávání některých svých pracovníků? 

d Ano, aktivně. Podporuje další vzdělávání finančně nebo některými úlevami. Školení 

probíhají často ve firmě a jsou vedena manažery nebo externími školiteli. 

33. Spadá vaše organizace pod působnost kybernetického zákona č. 181/2014 Sb.? 

a Ano. 
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34. Je ve vaší organizaci zavedeno ISMS? ISMS je norma ISO 27000 (Systém řízení 

bezpečnosti informací) 

a Ano. 

35 Je informační bezpečnost součástí strategie vaší organizace? 

a Ano. 

36. Má každý pracovník jasně určeno, s jakými funkcemi informačního systému smí 

či musí pracovat a kdy? 

a Ano, je to dáno v dokumentaci a úvodním školení. 

37. Je pravda, že Vaši pracovníci mají tendence porušovat a ignorovat nastavená 

pravidla jak v oblasti bezpečnosti, tak v oblasti pravidel, která se dotýkají práce či 

podpory v oblasti informačního systému? 

c Spíše ne, IT podpora je ale outsourcovaná v Indii a často dlouho trvá, než se pracovník 

k problému dostane. Zaměstnanci tedy hledají jiné způsoby, jak obejít zabezpečení. 

38. Má Vaše firma informační strategii, která vychází z podnikové strategie? 

a Ano. 

39. Máte zavedenu normu ISO 14000 nebo EMAS či jiné systému ochrany životního 

prostředí? 

a Ano, Atlas Copco si zakládá svou pověst na šetrnosti k životnímu prostředí. 

40. Máte zavedenu normu ISO/ IEC 20000: IT Service Management nebo ITIL? 

a Ano, norma je zavedená. 

41. Máte zavedenu normu ISO 9001? 

a Ano 

42. Je pravda, že Vaši pracovníci jsou při práci s počítači málo schopní, dělá jim 

problém i ovládání jednoduchých programů a často potřebují radu či pomoc? 

c Spíše ne, mnozí ale mají problémy se vzorci a makry v Microsoft Excel.  

43. Podporuje vedení firmy další vzdělávání koncových uživatelů a jejich školení na 

práci s informačními systémy za účelem zvýšení efektivity fungování informačních 

systémů? 

c Spíše ne. 
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Příloha 2: Analýza systému. 

1. Jakého zaměření je informační systém 

a ERP - základní podnikové procesy – SAP. 

2. Pokrývá informační systém alespoň 90% potřeb, které od něj očekáváte? 

a Ano, řešení bylo přizpůsobené a velmi nákladné. 

3. Má informační systém jednotné ovládání obrazovek, menu, sestav a nápovědy 

(stejný styl a logika ovládání)? 

a Ano, SAP má jednotné ovládání. 

4. Jaká je forma informačního systému, jak vznikl. 

d Je to pronajatý systém, provozovaný formou pronájmu u jiné firmy přizpůsobený 

společnosti na míru. 

8. Jak je informační systém velký? 

c Velký systém, v ceně řádově stovky tisíc až miliony Kč. 

9. Jakou technologií přístupu je informační systém řešen 

a Systém se spouští a používá z aplikace v počítači, systém ale není ale uložen na 

uživatelských PC. 

10. Jak je tento systém provozován? Infrastrukturou myslíme především počítačové 

servery, na kterých systém pracuje, nikoli koncové stanice, PC. V případě že jde o 

malé systémy, provozované pouze na PC, pak tyto PC. 

c Na serverech a infrastruktuře jiné firmy, systém máme pronajatý. 

11. Jak byl tento váš informační systém vybrán? 

c Systém nám byl vnucen nadřízenou částí. 

12 Je pravda, že doba odezvy tohoto systému je špatná tedy například provedení 

operace nebo načtení další obrazovky trvá déle, než by uživatel očekával a 

potřeboval k efektivní práci? 

c Spíše ne, SAP ale alespoň jednou týdně provádí změny a ohlašuje dočasné výpadky 

nebo zpomalení. 

13. Je pravda, že váš informační systém je velmi starý a pro současné potřeby už 

příliš nevyhovuje? 

c Spíše ne, SAP je pravidelně aktualizovaný,  
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14. Vědí vaši pracovníci, na koho se mají obracet v případě problémů s informačním 

systémem? 

a Ano, buď outsourcované IT v Indii nebo místní uživatelská podpora. Obojí ale může 

trvat dlouho. 

15. Kdo poskytuje uživatelskou podporu tohoto informačního systému? Jde o 

podporu uživatelů při práci s programem, řešení jejich problémů. 

c Někdo jiný z naší firmy, kdo není pracovníkem našeho informatického útvaru. 

17. Jsou klíčové technické prvky systému, především servery, dostatečně fyzicky 

chráněny před krádeží, požárem a povodní? 

a Ano. 

18. Má Vaše organizace rychle k dispozici záložní technické vybavení v případě 

výpadku klíčových prvků systému (při poškození či zničení některých důležitějších 

počítačů nebo serverů)? 

c Spíše ne, oprava by trvala delší dobu, řádově hodiny až dny. 

19. Existují postupy či směrnice pro řešení nestandardních a havarijních situací 

informačního systému a jsou tyto dokumenty dostatečně známé uživatelům nebo 

zodpovědným pracovníkům (v případě, že se jich nějakým způsobem týkají)? 

b Spíše ano, směrnice existují, ale ne mnoho pracovníků by vědělo, co dělat. 

20. Existují podrobné plány pro obnovu klíčových dat v informačním systému 

v případě jejich poškození nebo zničení? 

a Ano, také zálohování je pravidelné. 

21. Probíhá ve Vaší organizaci pravidelné zálohování dat uložených na centrálních 

počítačích (serverech)? 

a Ano. 

22. Máte k dispozici zálohu databáze vašeho systému ne starší než 24 hodin, ze které 

lze systém plně obnovit?  

a Ano 

24. Existují pracovní postupy a předpisy pro práci s informačním systémem pro 

koncové uživatele a jsou udržovány v aktuálním stavu? 

a Ano. 
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25. Existují ve Vaší organizaci bezpečnostní pravidla pro tento informační systém? 

a Ano, každému uživateli jsou přiděleny role. 

26. Ošetřují pravidla provozu i nakládání s citlivými daty o zákaznících? 

a Ano, ne každý má přístup ke všemu. 

27. Je každý pracovník zaškolen na úlohy, které má s informačním systémem 

provádět? 

a Ano, hned při nástupu. 

28. Jsou návody pro práci se systémem jednoduše dosažitelné pro koncové uživatele? 

c Spíše ne, jsou rozházené na mnoha portálech. 

29. Existuje zastupitelnost koncových uživatelů, kteří jsou klíčoví pro chod 

informačního systému a jeho klíčové výstupy? 

b Spíše ano. 

30. Mají pracovníci jasně vymezenou odpovědnost za data, která spravují, a jsou si 

této odpovědnosti vědomi? 

a Ano. 

31. Mají pracovníci jasně určeno, kdy a jaká data musí zavést do informačního 

systému a kdy je musí aktualizovat? 

a Ano. 

32. Mají pracovníci určeno a v systému správně nastaveno, s jakými daty smí 

pracovat a s jakým oprávněním? Platí tedy zásada, že nikdo nesmí získat přístup k 

datům, která nepotřebuje pro svou práci? 

a Ano, přístupy jsou ošetřeny. 

33. Mají uživatelé informačního systému od počátku nastavena přístupová práva k 

systému?  

b Spíše ano. 

34. Jsou data v systému aktuální a odpovídající realitě? 

a Ano. 

35. Obsahuje informační systém důvěrná nebo tajná data, jejichž prozrazení by 

mohlo firmě způsobit potíže? 

a Ano, obsahuje citlivé údaje o osobách a finančních transakcích. 
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36. Používají tento informační systém i zákazníci vaší firmy? 

b Ne. 

45. Obsahuje informační systém osobní data uživatelů či zákazníků nebo data, 

podléhající zvláštnímu režimu ochrany či důvěrnosti? 

a Ano. 

47. Probíhají ve vaší organizaci periodická bezpečnostní školení uživatelů IS? 

a Ano. 

49. Jsou odchody zaměstnanců z pracovního poměru a ukončení platností jejich 

přístupových práv správně a včas zaznamenány v tomto informačním systému? 

a Ano. 

50. Budujete ve vaší organizaci bezpečnostní povědomí uživatelů IS? 

c Spíše ne, školení o bezpečnosti by mohla probíhat častěji. 

51. Jsou pracovníci pravidelně či plánovaně nuceni měnit přístupová hesla k tomuto 

systému? 

a Ano, hesla se musí měnit pravidelně. 

53. Jsou mezi provozovatelem informačního systému a vaší firmou uzavřeny tzv. 

SLA (service level agreement), které definují jasné a měřitelné podmínky, za jakých 

je systém a jeho provoz pro vaši organizaci zajišťován? 

a Ano, poskytují i podporu. 

54. Pokud existují metriky z předchozí otázky, které měří úroveň poskytované 

služby, obsahují sankce za porušení dohodnutých parametrů služby a jsou tyto 

sankce uplatňovány, dojde-li k nesplnění podmínek služby? 

a Ano. 

55. Je doba vyřízení Vašich požadavků na nové služby, případně úpravy či zlepšení 

stávajících aplikací, pro vás přiměřená? 

b Spíše ano. 

57. Mohla by vaše firma fungovat i bez tohoto informačního systému? 

a Ne, v žádném případě. 
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58. Existuje ve vaší firmě systém, který by mohl tento, který popisujete, nahradit? 

Je tím myšleno, zda existuje jiný systém, který používá stejnou databázi dat, a který 

by po nějakých úpravách a doplněních mohl převzít práci systému, který popisuje. 

d Ne. 

59. Je váš systém pravidelně aktualizován na poslední verze? 

a Ano. 

 

Příloha 3: Analýza procesu. 

1. Jakého typu je popisovaný proces 

c Ekonomika 

2. Je tento proces hlavní nebo vedlejší? 

b Vedlejší, nevytváří žádnou hodnotu pro firmu.  

3. Kolik přibližně pracovníků se podílí na tomto procesu? 

a Méně než 10. 

4. Vystupují v tomto procesu i vaši zákazníci? Je tím myšleno, zda v rámci procesu 

pracujete se zákazníky, například prodej. 

c Ne. 

5. Kolik informačních systémů v procesu používáte? 

c 2-5. 

6. Jsou vaši pracovníci v procesu dobří a kvalifikovaní? 

a Ano. 

7. Je v procesu jasně stanovena odpovědnost konkrétního pracovníka za každou 

činnost, kterou v procesu dělá? Je tím myšleno, zda je jasně určeno, kdo tuto činnost 

dělá a je za ni zodpovědný. 

a Ano. 

8. Platí, že pracovníkům chybí některá data či funkce informačního systému, která 

by potřebovali pro jejich práci či rozhodování? 

d Ne. 

9. Jak kontrolují manažeři plnění činností v procesu 

c Průběžně, přibližně jednou měsíčně. 
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10. Je tento proces z pohledu firmy problémový tedy vykazuje nedostatky, příjemci 

výstupů z procesu jsou nespokojeni s kvalitou, termíny, ochotou pracovníků. 

c Spíše ne. 

11. Provádíte průzkumy, jak jsou vaši pracovníci spokojeni s výstupy či službami 

procesu? 

d Ne. 

15. Dávají vaši pracovníci podněty managementu, jaké programy či funkce 

informačního systému by potřebovali ke zlepšení či zrychlení jejich práce v procesu? 

d Ne. 

17. Reagují manažeři na podněty svých zaměstnanců, jaké by potřebovali nové 

funkce informačního systému či programy k zlepšení či zrychlení jejich práce? 

c Spíše ne. 

19. Jsou stanovena pravidla a postupy, jak se proces provádí? 

a Ano 

20. Znají pracovníci pravidla a postupy, jak má být proces prováděn? 

b Spíše ano, zaměstnanci se ale často mění a nové je potřeba znovu zaškolovat. 

22. Jsou pracovní postupy a pravidla procesu písemně zaznamenány? Je tím 

myšlena dokumentace procesu, ze které vyplývá, jaké kroky, kdo, kdy a jak v 

procesu provádí 

b Částečně, ne vždy a všechna. Nejsou nikde jednotně uložena. 

23. Dodržují pracovníci, kteří v procesu pracují, tato pravidla a postupy? 

a Ano. 

24 Dodržují pravidla a postupy procesu zákazníci procesu? Zde máme na myslí 

nejenom zákazníky firmy, ale i pracovníky či manažery vaší firmy, kteří z procesu 

dostávají nějaké výstupy, výsledky či služby. 

a Ano. 

 

Příloha 4: Analýza užívání. 

1. Jak často používáte ve své práci tento informační systém? 

d Většinu pracovního dne. 
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2. Mohl/a byste vykonávat vaši práci v tomto procesu bez informačního systému, 

který popisujete? 

a Rozhodně ne. 

3. Mohl by vám informační systém, který popisujete, ve vaši práci více pomáhat? 

c Ano, zlepšilo by to významně můj pracovní výkon (produktivitu práce) 

4. Absolvoval/a jste školení na tento informační systém nebo vám bylo nabídnuto? 

a Ano, absolvoval/a. 

5. Pomohlo vám toto školení pro vaši práci s informačním systémem, který nejvíce 

používáte? 

a Ano. 

6. Jak byste hodnotil/a vaše znalosti a dovednosti v oblasti práce s informačním 

systémem? 

c Dostačující. 

7. Existují ve Vaši firmě pravidla pro práci s informačním systémem? 

d Ano, existují, a jsou velmi tvrdě vyžadována a kontrolována. 

8. Je pravda, že management příliš nekontroluje dodržování pravidel bezpečnosti a 

provozu 

d Ne. 

9. Jak dlouho musíte průměrně čekat na vyřízení požadavku na opravu vašeho 

počítače 

d 1-2 dny. 

10. Jak dlouho musíte průměrně čekat na vyřízení vašeho požadavku na instalaci 

d více než 5 dnů. 

11. Jak dlouho musíte čekat na uživatelskou podporu v případě problému 

f 2-5 dnů. 

12. Jak jste spokojeni s technickou podporou? 

c Podpora je průměrná. 

13. Jak jste spokojen/a s uživatelskou podporou při práci s tímto informačním 

systémem? 

d Jsem spíše spokojen/a. 

14. Je rychlost odezvy informačního systému při práci dostatečná? 

b Rychlost odezvy je dostatečná k práci. 
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15. Jak se vám se systémem pracuje 

b Snesitelně, v systému se hůře orientuje. 

16. Chybí vám při práci v procesu některá data či informace? 

d Ne. 

17. Musíte někdy v zájmu úspěšného splnění úkolu v procesu porušovat pravidla 

procesu? 

d Ne. 

18. Jsou úkoly, které dostáváte v procesu, jasně formulované? 

a Ano. 

19. Tisknete na stolní tiskárně u vašeho počítače? 

b Ne, máme společné síťové tiskárny 

20. Jaký následek podle vás pro firmu bude mít, pokud se nečekaně ztratí váš 

pracovní počítač 

b Žádný, data na disku jsou šifrována. 

21. Máte v práci ze svého počítače, na kterém převážně pracujete, přístup k 

internetu? 

b Částečně, pouze na vybrané stránky 

22. Máte možnost Vy sám na Váš počítač v zaměstnání instalovat nějaké programy 

nebo doplňky? 

a Ne. 

23. Můžete ke svému počítači v zaměstnání připojit externí paměť - usb disk nebo 

podobné zařízení? 

b Ano 

24. Jakým způsobem uchováváte důležitá hesla k počítači nebo informačnímu 

systému? 

c Pamatuji si je 

25. Dodržujete pravidlo prázdného stolu a prázdné obrazovky? 

b Spíše ano 

26. Máte na svém počítači placený antivirový program? 

s Ano 


