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Abstrakt 

Táto diplomová práca sa zaoberá posúdením efektívnosti informačného systému obchodného závodu 

RH+ a návrhom zmien. Súčasťou práce sú rozobraté teoretické východiská, zamerané na vysvetlenie 

základných pojmov, použitých v diplomovej práci. Analýza súčasného stavu informačného systému vo 

vybranej spoločnosti a posúdenie jeho efektívnosti. Vstupné údaje budú získané  pomocou 

dotazníkového šetrenia. Výstupom analýz je súbor návrhov, pomocou ktorých minimalizujeme riziká 

a zlepšíme efektívnosť. K príslušným návrhom budú uvedené náklady potrebné k ich dosiahnutiu.  

Abstract 

This diploma thesis deals with the assessment of the effectiveness of the information system in business 

plant RH + and the proposal of changes. Part of the work is discussed in the theoretical background, 

aimed at explaining the basic concepts used in the thesis. Analysis of the current state of the information 

system in the selected company and an assessment of its effectiveness. Input data will be obtained using 

a questionnaire survey. The output of the analysis is a set of proposals that help minimize risks and 

improve efficiency. The relevant proposals will include the costs necessary to achieve them. 

Kľúčové slová 

Analýza; dáta; informačný systém; efektívnosť; hodnotiaca metodika Zefis. 

Keywords 

Analysis; data; information system; efficiency; Zefis evaluation methodology. 
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ÚVOD 

Tému „Posúdenie efektívnosti informačného systému spoločnosti RH+ a návrh zmien“ som si 

vybral na základe jej využitia v praxi. S informačnými a komunikačnými technológiami sa stretávame 

čoraz častejšie. Stávajú sa nutnosťou pri existencií obchodného závodu a ich využitie sa uplatňuje aj pri 

rutinných činnostiach.  

Aplikovanie informačných systémov sa začalo vo svete na začiatku deväťdesiatych rokov a 

v dnešných dobách starajú o úschovu informácií, umožňujú k ním prístup a možnosť pracovať s nimi. 

Ich cieľom je uľahčovať činnosti a procesy, čo prináša obchodnému závodu prínosy. Každá spoločnosť 

má však vlastné požiadavky a nároky na svoj informačný systém, a to nás privádza k vývojom a úpravám 

IS, do ich finálnych podôb. Proces zavedenia je komplikovaný a je sprevádzaný analýzami externých 

a interných prostredí, pre čo najkvalitnejšie zavedenie. Vďaka analýzam sme schopný vybrať taký IS, 

ktorý bude obchodnému závodu vyhovovať z hľadiska ekonomického, technického a bude tak isto 

jednoduchý a v praxi využiteľný. Pri správnom zavedení dosiahneme prepojenie procesov a interných 

systémov, čím dosiahneme zníženie nákladov a zvýšenie efektivity. Pri spojení informácií, či už firemných 

dokumentov alebo osobných údajov klientov, tvorí bezpečnosť prvý bod, ktorý je potreba dodržať. 

Z toho vyplýva, že informačné systémy je nutné mať zabezpečené voči útokom z vonkajšieho aj 

vnútorného prostredia.  

V tejto diplomovej práci využijem metódy posúdenia efektívnosti informačných systémov na 

vybranú spoločnosť RH+, v ktorej mám dlhoročné skúsenosti. Ich cieľom záujmu je poskytovanie 

maklérskych služieb pre širokú verejnosť. Organizácia je aktuálne označená za veľmi dobre fungujúcu, 

no v dnešnej dobe stačí málo, aby vznikli existenčné problémy. Preto dúfam, že moja práca bude tvoriť 

základ inšpirácie pri budúcich zmenách v oblasti informačných systémov, nevyhnutných pri vývoji 

obchodného závodu. 

Prvá časť diplomovej práce sa zameriava na popis teoretických základov, potrebných v ďalších 

častiach. Budú tu rozobraté základné pojmy, vlastnosti a prvky informačných systémov. Druhá časť je 

orientovaná na analytické metódy, ktorých výstup bude tvoriť podklad pre časť návrhov. V návrhoch 

budú rozpísané jednotlivé odporúčania a opatrenia, potrebné pre zvýšenie bezpečnosti a efektivity 

informačných systémov a minimalizovanie nepriaznivých rizík. 
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1 REŠERŠE 

V tejto časti práce rozoberieme teoretické východiská, aby sme boli schopný pochopiť jednanú 

problematiku. Ujasníme si teda základné pojmy, s ktorými budeme pracovať v praktickej časti 

diplomovej práce.  

1.1 DÁTA 

Pojem dáta predstavuje množné číslo od latinského slova „datum“, ktoré sa dá preložiť ako niečo 

dané. To značí, že pojem dáta sú vyjadrením myšlienok a skutočností. Je potrebné aby ich bolo možné 

uchovať, ďalej spracovať a preniesť. Medzi ďalšie vlastnosti dát je ich potenciál vytvárania nových 

informácií (1, s. 54).  

Príkladom dát môže byť každoročné spočítanie obyvateľov danej krajiny. Ako bolo spomenuté, 

cieľom je aby dáta boli ďalej užitočné a mohli sa ďalej využívať k určitým potrebám. Zber dát je možné 

pomocou: 

• Zisťovania  

• Merania 

• Výpočtom 

• Pozorovaním 

• Obhliadaním 

V počítačovej vede sa slovo dáta používalo ako pomenovanie čísla, zvuku, textu a obrazu alebo 

iného zmyslového vnemu, ktorý je počítač schopný spracovať. Z hľadiska informačného systému sú 

práve dáta jeho stavebným kameňom pre prácu s ním (2, s. 2). 

1.2 INFORMÁCIE 

Informácie pochádzajú z latinského slova „informare“, ktoré sa dá preložiť ako formovať 

podobu. Predstavuje čokoľvek, čo sa dá vyvodiť z dát a zvyšuje povedomie osobnosti. Z pravidla sa 

jedná o spracované dáta, ktoré majú vlastnosť znížiť nejasnosť a zvýšiť schopnosť rozhodnutia jedinca. 

Taktiež, že informácia predstavuje prvok poznania, ktorý nadobúdame spracovaním dát takým 

spôsobom, že nadobúdajú konkrétny význam. Z takých informácií je jedinec schopný získať znalosti 

a poznatky (1, s. 55). 

Existuje mnoho odborných pohľadov ako definovať pojem informácia. No podstatným rozdielom sa 

stáva spôsob ako autori nahliadajú na daný pojem. A to:  
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• Syntaktický pohľad – orientácia na vnútornú štruktúru, orientácia na vzájomný vzťah v znakoch 

informácie, bez prizerania na vzťah k príjemcovi 

• Sémantický pohľad – vyzdvihuje obsah a význam informácie, bez prizerania na vzťah 

k príjemcovi 

• Pragmatický pohľad – zameriava sa na spôsob praktického využitia informácie, tak aby bol 

príjemca schopný informáciu využiť. Pragmatický pohľad je pre management najbližšia, pretože 

chápu informáciu ako prvok, bez ktorého sa nemožno zaobísť (3, s. 20). 

Predávanie informácií prebieha pomocou formálnej a neformálnej distribúcie. Za formálnu sa berie 

získanie poznatkov z technických dokumentov, poskytujúcich IS. Za neformálnu distribúciu 

označujeme napríklad konverzáciu pracovníkov o projekte (36, s. 400). 

1.2.1 Kvalita informácie 

Pod pojmom kvalita sa rozumie schopnosť uspokojovania potrieb. Je založená na hodnote, ktorú 

stanovujú zákazníci, na základe ich uspokojených potrieb. Posudzovanie kvality je veľmi individuálne, 

pretože to čo pre jedného predstavuje kvalitný produkt alebo službu, nemusí predstavovať aj pre iného 

(2, s. 374). 

Aby informácia bola kvalitná musí splňovať nasledujúce charakteristiky:  

• Spoľahlivosť – predstavuje verný obraz skutočnosti, tak aby osoba bola schopná rozhodovať na 

základe jej výpovednej hodnoty 

• Porovnateľnosť - informácie sú schopné porovnania s iným zdrojom 

• Zrozumiteľnosť – informácia je zrozumiteľne popísaná a je možné jej porozumieť 

• Včasnosť- informácie sú získané včas z hľadiska ich významností 

• Zhodnotená na základe významnosti – zhodnotenie, či sa jedná o významnú informáciu na 

základe úvahy a či by neuvedenie informácie alebo chybne uvedené informácie spôsobili zmenu 

v úsudku (4, s. 69). 

1.3 ZNALOSTI 

V súčasnej dobe vďaka moderným technológiám nie je problém sa dopracovať k množstvu dát. 

Problémom sa stáva ich interpretácia, lepšie povedané ich spracovanie na užitočné informácie. To nás 

privádza k znalostiam pracovníkov, ktoré sú nadobudnuté pomocou skúseností. Tí sú schopný premeniť 

informácie na znalosti. Tie sa ďalej využívajú k rôznym firemným stratégiám (5, s. 209). 
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Pojem znalosť má rôzne definície, v závislosti na uhoľ pohľadu odborníkov. Medzi jednu z nich 

patrí aj, že znalosť je informácia, ktorú utriedili a zanalyzovali tak, aby sa stala kľúčom pre rozhodovanie 

a vyriešenie problémov (5, s. 209). 

1.4 INFORMAČNÝ SYSTÉM 

Definíciu pojmu informačný systém čerpáme od českých autorov, ktorý uvádzajú, že informačný 

systém je súborom technických prostriedkov, ľudí a programov, ktorý zaisťujú zber dát, ich prenos, 

spracovanie a uchovanie pre budúce využitie pri ich potrebe (6, s. 13-14). 

Ďalej definujú informačný systém ako komplex informácií, ktoré sa pomocou daných metód 

spracujú skrz systém. Na základe výsledkov je možná prezentácia týchto informácií (7. s. 8). 

Taktiež že za informačný systém považujeme akýkoľvek systém informácií. A teda sa nejedná iba 

o elektronické / počítačové IS. Radia sa tam aj rôzne kartotéky, účtovné knihy a podobné. 

1.4.1 História a vývoj informačného systému 

Pri vyslovení pojmu je reakcia každého z nás rovnaká. Predstavíme si špičkové počítače, roboty, 

rôzne elektronické zariadenia, slúžiace k zberu informácií a tak ďalej. No pravý vznik informačného 

systému siaha až do počiatku civilizácie. Do obdobia kedy neexistovali ako knihy tak ani papier (8). 

Za ako prvý známi informačný systém sa označuje písmo na hlinených tabuľkách. Vzniklo to aby 

bolo možné rozdeľovať pôdu a následne ju správne zdaniť. To pomohlo zjednotiť systémy výberu daní 

a tak zjednodušiť ich kontrolu. Vynález hlinenej doštičky sa datuje do roku 8000 pred naším letopočtom, 

v oblasti Mezopotámie. Na obrázku č. 1 je možné vidieť takúto zachovalú tabuľku s účtovnými údajmi 

(8). 

Obrázok 1: Prvý informačný systém 

(Zdroj: 9) 
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Ako čas plynul, tak aj IS sa ďalej vyvíjal až do dvadsiateho storočia. V tom období nastali 

najväčšie zmeny, hlavne s príchodom prvého sálového počítača. V nasledujúcej tabuľke č. 1 sú zobrazené 

zmeny v ďalších rokoch.  

Tabuľka 1: Historický vývoj IS 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 10, s. 36) 

Roky Oblasť nasadenia IS Forma využitia IS 

1950-1960 vedecko technické výpočty zvýšenie výpočtov 

1970-1980 návrh výrobku a jeho výroba zvýšenie produktivity 

1990 zvýšenie predaja ERP zvýšenie predajov 

Súčasnosť 

e-Business 

e-Government 

zlepšenie ukazovateľov podniku 

2020+ 

e-Health 

e-Learning 

e-Security 

zlepšenie vybraných ekonomických ukazovateľov 

 

1.4.2 Štruktúra informačného systému 

Informačný systém je možné rozdeliť do menších komponentov (11, s. 19). 

Hardware  

Pod pojmom hardware rozumieme technické prostriedky, zahŕňajúce rôzne druhy počítačových 

systémov, od malých až po tie najväčšie. V prípade potrieb sú jednotlivé prostriedky prepojené skrz sieť. 

To umožňuje ich komunikáciu medzi sebou a jednoduchšie ovládanie pre pracovníka. Spoločnosti môžu 

využívať svoje vlastné technické prostriedky, alebo si ich prenajímajú. Príkladom prenájmu môže byť 

hosting serveru (11, s. 19). 

Software 

Software, alebo inak povedané  programové prostriedky, zahrňujú rôzne programy. Tie 

umožňujú chod počítaču, efektívnejšiu prácu s informáciami, dátami a taktiež prepájajú reálny svet 

s počítačovým prostredím. Tak ako pri technických prostriedkoch aj pri softwary má spoločnosť možnosť 
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spravovať všetky svoje programy samostatne, alebo využiť externé spoločnosti k ich čiastočnej správe 

(11, s. 19). 

Orgware 

V preklade organizačné prostriedky sú tvorené komplexom pravidiel a nariadení. Súbor určuje 

ako využívať a prevádzkovať informačný systém a informačné technológie. Môžeme tam zaradiť aj 

pracovné postupy zostavené firmou (11, s. 19). 

Peopleware 

Peopleware, je termín, ktorý sa používa na označenie jedného z troch základných aspektov 

počítačovej terminológie. Ďalšie dva základné aspekty sú software a hardware. Termín označuje 

čokoľvek, čo súvisí s prácou ľudí pri používaní počítačových softwarov a hardwarov, alebo pri ich práci 

na vývoji (12, s. xxi).  

Dataware 

Oblasť dataware, je súborom dostupných údajov určených k spracovaniu a sú zabezpečené. 

Využívajú sa v organizačných procesoch. Zahrňuje interné a externé zdroje a vytvára medzi nimi 

prepojenia. Tvorí základný zdroj pre rozhodovanie vrcholového manažmentu (13, s. 33). 

Customers 

Pojem customer v preklade z angličtiny, je zákazník. Ten sa dá chápať ako užívateľ 

elektronického obchodu, občan hľadajúci informácie, alebo ako zamestnanec využívajúci informačný 

systém k výkonu jeho práce (13, s. 33). 

Suppliers 

 V preklade sa jedná o dodávateľa. V oblasti informačného systému sa jedná 

o osobu/organizáciu ktorá zabezpečuje prevádzku daného IS. Po väčšine sa jedná o externú spoločnosť. 

Avšak ak si zabezpečuje organizácia vlastný IS, tak sa pojmom dodávateľ označujú práve pracovníci 

oddelenia IT, ktorý to majú na starosti (13, s. 33). 

 Management IS 

 Manažment informačných systémov predstavuje kvalitu IS, v súvislosti s informačnou stratégiou. 

Prebieha tu uplatňovanie pravidiel a zameriava sa na to ako vníma koncový užívateľ daný informačný 

systém (13, s. 33). 
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1.4.3 Typy informačných systémov  

V dnešnej dobe je nemysliteľné aby spoločnosť dokázala pracovať bez podpory informačných 

technológií. V podnikateľskom prostredí sa využívajú kombinácie týchto IS. Vo všeobecnosti sa dajú 

informačné systémy rozdeliť na tieto kategórie (14, s. 80/81/82/83): 

1. ERP – Enterprice Resource Planning 

2. CRM – Customer Relationship Management 

3. BPM – Business Process Management 

4. PLM – Product Lifecycle Management 

5. APS – Advanced Planing and Sheduling 

6. MES – Manufacturing Excution System 

ERP Enterprice Resource Planning znamená v preklade plánovanie podnikových zdrojov. ERP 

definujeme ako zjednotený softwarový systém, ktorého prácou je podporiť plánovanie a riadiť všetky 

hlavné procesy v spoločnosti (15, s. 19). V roku 2015 využilo tento systém 36% spoločností. 

CRM alebo podpora riadenia procesov predaja a marketingu riadi vzťahy medzi 

spoločnosťou, zákazníkmi a partnermi firmy. Vďaka CRM sme schopný plniť požiadavky zákazníka a tak 

uspokojovať jeho potreby. V roku 2015 využívalo tento systém 31% podnikov.  

BPM je systém pre podporu procesného riadenia za účelom popisu a analýze procesov 

v spoločnosti. Záujem o automatizáciu spôsobil, že je 25-40% všetkých firemných procesov 

automatizovaných.  

PLM je označenie podpory návrhu a vývoja produktu. Vznikla za účelom sledovania a kontroly 

produktu od návrhu, až po realizáciu. Využíva ju v podstate každý stredne veľký podnik a u veľkých 

výrobných spoločností.  

APS, podpora plánovania výroby, sa využíva v pokrokových firmách, ktoré okrem klasického 

systému ERP, využívajú aj spomínané APS.  

MES v preklade systém pre podporu operatívneho riadenia výroby. Využitie prichádza v podobe 

monitoringu výroby a zberu informácií z výroby (14, s. 80-83). 

Výber vlastného a cudzieho softwaru 

Na začiatku je nutné rozobrať otázku vlastného alebo cudzieho softwaru. Množstvo firiem si 

vyberá možnosť vlastného softwaru, no potom sa stretnú s problémom financií. Ekonomicky výhodnejšie 

je pre nich zvolenie si hotových softwarov, ako vytvorenie vlastných, tzv. šitých na mieru.  
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1.4.4 Nároky na informačný systém 

Spektrum informačných systémov je široké. Závisí na cieľoch spoločnosti, ich štruktúre, veľkostí 

a v neposlednom bode, ich obchodnej činnosti. Prvým krokom výberu informačného systému je zvoliť 

nároky, ktorých efekty očakávame. A tie sú (16, s. 193):  

• Zvýšenie efektivity – očakáva sa skrátenie času a šetrenie pracovnou energiou 

• Zlepšenie objektívnosti – pomoc pri procese rozhodovania 

• Zníženie nákladov – zníženie nákladov pri zlom rozhodnutí 

• Zlepšenie kontroly – umožňuje väčšiu kontrolu manažérov 

• Zlepšenie komunikácie – väčšia prepojenosť spoločnosti  

• Včasnosť informácií – včasné dodanie informácií pre prípadné rozhodovania (16, s. 194). 

1.4.5 Bezpečnosť informačného systému 

Ľudia sa už pred desaťtisícimi rokmi uvedomili, že súkromie a vlastné majetky je potrebné 

ochraňovať pred cudzím vpádom. Začali sa vytvárať zákony, morálne zábrany, aby naše vlastníctvo 

a informácie zostali aj naďalej naše. V 21. storočí závisí na ochrane viac ako nikdy predtým. V období 

automatizácie, kedy naše úradné dokumenty, finančné výkazy a všetko spojené so spoločnosťou, sú 

potencionálnou hrozbou pre nás. Neexistuje žiadna teória ani postup ako na 100% zabezpečiť naše 

súkromie a tak ochrániť čo je potrebné. Vzhľadom k tomu, že sú spoločnosti nútené využiť funkcie 

informačného systému, oddávajú sa možnosti útoku konkurencie, v podobe priemyslovej špionáže a 

útoku hackerov. Únik takýchto informácií môže spôsobiť stratu konkurenčnej výhody, poškodiť meno 

spoločnosti, alebo odradiť dôveru klientov a reálne ohroziť existenciu spoločnosti (17, s. 2).  

Za bezpečný informačný systém radíme také systémy, ktoré nám zabezpečujú dôvernosť, 

integritu a dostupnosť. 

 Dôvernosť chápeme ako spôsob prístupu k informáciám iba pre autorizované osoby. Integrita 

predstavuje schopnosť imunity dát. To znamená, že úpravu dát smú iba autorizované subjekty.  

Posledná vlastnosť bezpečnosti je dostupnosť, ktorú definujeme ako prístup osôb k súborom, 

alebo dátam, ktoré sú príslušné ich práci (17, s. 11). 
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Na obrázku č. 2 je zobrazené schéma riadenia rizík v oblasti bezpečnosti informačného systému. 

Ako je možné vidieť na začiatku existuje hrozba. Hrozba využíva zraniteľnosť podniku. To predstavuje 

nejakú slabinu, ktorá sa nachádza v bezpečnostnom systéme spoločnosti, ktorá sa dá využiť za účelom 

získania aktíva. Aktívum je súbor dát, výpočtov a informácií získaných spoločnosťou s určitou hodnotou. 

So zvyšujúcou sa hodnotou aktív pre podnik sa zväčšuje riziko a hrozba napadnutia systému. Pre zníženie 

rizika, ktoré sa nedá eliminovať, sa zostavujú požiadavky opatrení. Tvoria základ bezpečnostných 

opatrení chrániacich celú spoločnosť. Ako bolo spomenuté, útokom sa nedá zabrániť, ale vďaka 

opatreniam sme schopný sa rýchlejšie zotaviť a tak znížiť eliminačné riziko podniku.  

1.4.6 Etapy životného cyklu informačného systému 

V súčasnej dobe neexistuje jednotná definícia ako presne má prebiehať evolúcia informačného 

systému. Podľa Sodomku a Klčovej sa však dá rozdeliť životný cyklus na 6 etáp, ktoré si podrobnejšie 

rozpíšeme (3, s. 93). 

Prvá etapa – obsahom prvej etapy je analýza starého informačného systému. Vyhodnotením sa 

zistí, či je potrebné ho nahradiť novým, alebo bude stačiť iba inovácia. Ak sa v podniku nenachádza 

žiaden systém, tak je potrebné rozhodovať aké požiadavky sú kladené na systém, cieľ systému, jeho 

prínosy a celkový dopad na spoločnosť. Tento proces je veľmi náročný, pretože spája požiadavky 

Obrázok 2: Schéma riadenia rizík 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 18) 
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užívateľov, manažérov, návrhy konzultantov a samotnú prácu programátorov. Často sa stretáva 

s protichodnými názormi (3, s. 93). 

Druhá etapa – zahŕňa výber systému / produktu, ktorý vyhovuje spoločnosti po všetkých 

smeroch. Etapa obsahuje aj drobné úpravy, ktoré prinášajú zvýšenie nákladov a posuny termínu. 

Podstatný je výber dodávateľskej firmy, ktorá tento produkt / systém zavedie do spoločnosti, poprípade 

zaškolí užívateľov. Pri výbere je najvhodnejšie použiť výberové riadenie. Jedná sa o kvalitatívne 

a kvantitatívne posúdenie z hľadiska pomeru cena / kvalita / pridaná hodnota (3, s. 93). 

Tretia etapa – je najpodceňovanejšia zo všetkých šiestich. Obsahuje podpisovanie zmlúv od 

dodávateľa k zákazníkovi. Zmluva zahŕňa od licencií až po servis. V tomto bode prichádza do úvahy 

možnosť posúdenia právnickou firmou vzhľadom k ich odbornej špecializácií v danej veci a jej následné 

ohodnotenie z právneho hľadiska. V hlavných bodoch by nemala chýbať cena, princíp spolupráce a 

sankcie za oneskorenie vyhotovenia (3, s. 93). 

Štvrtá etapa – obsahom štvrtej etapy je samotná implementácia IS do prostredia. Súčasťou 

implementácie je aj samotná customizácia a teda upravovanie IS na mieru. V tejto etape sa kladie vysoký 

dôraz na dodržiavanie časových harmonogramov a dodržanie limitu finančných prostriedkov. Pri 

implementácií začína proces školenia (3, s. 93).  

Piata etapa – Od tohto momentu sa informačný systém dostáva do reálnej prevádzky, ktorá ho 

podrobí ostrému záťažovému testu. Počas obdobia piatej etapy, systém je schopný dosahovať 

požadované efekty, ktoré boli stanovené v prvej etape. Správa a údržba v tomto momente musí byť 

bezchybná, pretože jediný výpadok môže znamenať pre spoločnosť likvidačnú hrozbu. V prípade, že 

systém zlyhá, môžu byť uvedené sankcie voči dodávateľovi (3, s. 93). 

Šiesta etapa – po implementácií základnej časti je potrebné doplniť IS o ďalšie súčasti, ktoré 

kompletne pokryjú stanovené nároky. Po čase je potrebné ďalšej inovácie, alebo kompletnej výmeny 

informačného systému. Technika sa vyvíja a tak isto aj trh. Pre veľké podniky tento proces tvorby môže 

trvať aj rok (3, s. 93). 

Dôležitým prvkom cyklu informačného systému je vnímanie rôznej potreby informácií 

v jednotlivých etapách (37, s. 20).  
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Obrázok 3: Schéma cyklu IS 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 3, s. 93) 

  

1.5 POUŽITÉ METÓDY ANALÝZY 

1.5.1 Hodnotiaca metodika ZEFIS 

Táto metodika, pracuje vo forme elektronického poradcu.  Jedná sa o internetový portál Zefis.cz. 

Portál Zefis je nástroj pomocou ktorého môžeme skúmať efektivitu a efektívnosť informačného systému 

sledovanej spoločnosti. Prenikneme do procesov a odhalíme, či je ich využitie správne a či prinášajú 

úžitok. Taktiež zistíme nedostatky v daných oblastiach a prípadné chyby v zabezpečení (19).  

Priebeh hodnotenia danej firmy začína vyplnením štyroch dotazníkov zameraných na firmu ako 

celok, ich informačný systém, ďalej je potrebné vyplniť dotazník o procesoch vo firme a posledný krok 

je zameraný na audit užitia (19).  

• Audit firmy – zisťuje základné údaje o spoločnosti, vyplňuje manažér 

• Audit systému – zisťuje základné údaje o systéme (spôsob získania), vyplňuje manažér 

• Audit procesu – získanie údajov o procese, vyplňuje manažér 

• Audit užitia – skúma nasadenie systému v procese, vyplňujú zamestnanci (19) 
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Na základe výsledkov z vyplnených dotazníkov, dokáže tento internetový poradca vytvoriť 

zoznam základných nedostatkov, ktoré ďalej kategorizuje do troch kategórií. Vysoké riziko je označené 

červenou farbou, Stredné riziko je zobrazené oranžovou farbou a nízke je vyobrazené pomocou zelenej 

farby. Ponúka nám aj možnosť doporučení ako tieto nedostatky odstrániť (19). 

Systém Zefis rozdeľuje riziká do siedmych oblastí:  

• Technika – radia sa sem nedostatky ako sú: nevyhovujúce HW súčasným potrebám, 

nedostačujúca rýchlosť a použiteľnosť , nespoľahlivosť a nekompatibilita 

• Programy – patria sem všetky problémy spojené s využívaním programov  

• Pravidlá – skúma všetky pravidlá nachádzajúce sa v spoločnosti a to od bezpečnostných po 

pracovné postupy, analyzuje ich porušovanie a ich kontroly 

• Pracovníci – patria sem riziká spojene s nedodržiavaním pracovných postupov, poprípade 

dôvodom ich porušovania (nezaškolenie pracovníka) 

• Dáta – zameriava sa na problémy spojené s bezpečnosťou dát, ich ochranou, kompletnosťou 

a spôsobom zálohovania 

• Zákazníci – oblasťou záujmu sú názory a potreby zákazníkov, ich spokojnosť alebo 

nespokojnosť s prácou v informačnom softwary a najdôležitejším bodom je ich ochrana 

osobných údajov (GTPR) zo strany spoločnosti 

• Prevádzka – skúma prácu zamestnancov s IS, ich názory a problémy, s ktorými sa pracovníci 

stýkajú (19). 

1.5.2 SWOT  

Analýza je najčastejšie využívaná analytická metóda skúmajúca vnútorné a vonkajšie prostredie 

spoločnosti. Vyvinutá bola v roku 1960 – 1970 Albertom Humphreym. Názov sa dá rozložiť na S – W – 

O – T. S predstavuje Strenght, v preklade silné stránky. W ako weaknesses (slabé stránky), O sú 

Opportunities (príležitosti) a T znamená Threats, v preklade hrozby (20, s. 295). 

Tento projekt bol financovaný päťsto firmami aby boli schopný odhaliť svoje nedostatky. 

Analýza pracuje s dátami, ktoré získame v priebehu analyzovania spoločnosti. Delí sa na dve prostredia 

záujmu (20, s. 295). 

Prvá sa zaoberá vonkajším prostredím. Sústredí sa na príležitosti a hrozby, vyvolané politikou 

štátu, národných korporácií, ekonomikou, technologickým vývojom, aktuálnou ekologickou otázkou 

a legislatívou. K získaniu informácií môžeme použiť metódu SLEPTE, ktorá nám odpovedá na vyššie 

vymenované faktory (20, s. 296). 

Druhá rieši otázku vnútorného prostredia. Medzi to sa radia silné a slabé stránky spoločnosti. 

Cieľom je posúdiť zdroje podniku či sú dostatočné, v dôsledku pôsobenia vonkajších vplyvov. Po zistení  
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objemu zdrojov sme schopný posúdiť, ako bude s nimi narábané a či sa jedná o jedinečné, alebo 

nahraditeľné (20, s. 296). 

Postup spracovania SWOT analýzy 

 Ako prvým krokom je nutné zostavenie tabuliek, do ktorých pomocou pozorovania alebo 

dotazov zistíme jednotlivé body. Priradíme ich k silným/slabým stránkam, alebo príležitostiam/hrozbám. 

Následne si jednotlivé body ohodnotíme v rozmedzí,  ktoré si stanovíme. Rozmedzie musí byť rovnaké 

pre každú z analyzovaných oblastí. Pre silné stránky a príležitosti sa musí jednať o kladný interval 

a naopak, pre slabé stránky, či hrozby stanovíme záporný interval. Po uvedení hodnôt v intervaloch sa 

im priradia váhy, tak aby ich súčet bol rovný jednej. Súčinom váh a bodov z intervalu zistíme celkovú 

hodnotu sledovaného bodu a ich následným súčtom, tak hodnotu pre celú oblasť. Predposledným 

krokom nutným k zisteniu výsledku z analýzy SWOT, je porovnanie celkových hodnôt pre silné a slabé 

stránky a zároveň príležitostí a hrozieb. Výsledné hodnoty nanesieme do grafu a tak stanovíme stratégiu, 

akou sa uberá analyzovaný subjekt (21, s. 40).  

Možné sú štyri stratégie a to: 

• Stratégia spojenectva 

• Ofenzívna stratégia 

• Stratégia úniku alebo likvidácie (22) 

Obrázok 4: Schéma SWOT analýzy 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 20) 
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1.5.3 Porterov model konkurenčného prostredia 

Model pomáha analyzovať konkurenčné prostredie. Za vznikom stojí autor Michael Porter. 

Cieľom je pochopenie síl, pôsobiacich v konkurenčnom prostredí a ich následná analýza. Pre spoločnosť 

je potrebné, aby tieto informácie boli schopné identifikovať a následne využiť pri strategickom 

rozhodovaní (23, s. 47).  

 Model je založený na princípe piatich síl, pôsobiacich na prostredie a stávajú sa hrozbou pre 

podnik. Radia sa tam:  

Sila zákazníkov – základom je poznať našich zákazníkov. Je preto potrebné sa opýtať kto je 

naším zákazníkom. Na základe výsledku je možné prispôsobovať produkt alebo službu tak, aby to 

zaujalo viac a viac zákazníkov a tým zvýšili predaj. Podstatné je aj zistiť kto je zákazníkom konkurencie 

a prečo si vybral práve jeho. Sila zákazníkov predstavuje ľahký prestup ku konkurencií (24, s. 85).  

Sila dodávateľov – analýza dodávateľov prebieha pomocou pozorovania ich spoľahlivosti. Bez 

dodávateľov neprebieha obchod a je preto potrebné zvoliť správneho dodávateľa a budovať si s ním 

dobré obchodné vzťahy (24, s. 36). 

Sila konkurencie – pre podnik jedna z najpodstatnejších faktorov. Je potrebné poznať svoje 

prednosti voči konkurencií a tak isto aj prednosti konkurencie. Na základe toho prispôsobovať kroky tak, 

Obrázok 5: Model pôsobiacich síl 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 23, s.47) 
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aby spoločnosť predstavovala pre zákazníka lepšiu voľbu. Medzi body skúmania sa radí cena, kvalita 

produktu alebo služieb, rýchlosť obstarania záujmu zákazníka a kvalita spojená s obchodom. 

Neodporúča sa zameriavať iba na jednu konkurenčnú spoločnosť, ale na konkurenciu ako súbor 

podnikov (24, s. 36). 

Hrozba vstupu konkurencie – vstup novej konkurenčnej spoločnosti so sebou prináša hrozbu 

pre našu firmu. Prichádzajú s novými plánmi a novými nápadmi ako nás prekvapiť. Avšak vstup na trh 

so sebou prináša isté bariéry, ktoré musia prekonať. Príkladom je známosť značky a lojalita zákazníkov. 

Ďalším príkladom je veľkosť kapitálu nutného k vstupu alebo prístup k distribútorom (23, s. 51). 

Hrozba substitútov – substitút sa dá vysvetliť ako produkt / službu ktorú je možné vzájomne 

vymeniť tak, aby boli uspokojené potreby zákazníka. Dôvodom prestupu od produktu / služby 

k substitútu býva cena, výkon  alebo kombinácia oboch. Substitúty sa môžu nachádzať aj medzi 

odvetviami. Príkladom takéhoto vzťahu môže byť výrobca okuliarov a výrobca kontaktných šošoviek (23, 

s. 50).   

1.5.4 McKinseyho model 7S  

Táto metodika vznikla v neskorých sedemdesiatych rokoch spoločnosťou McKinsey´s. Pomáha 

pri chápaní ťažkostí, spojených so zmenami, napríklad pri zavádzaní nových stratégií. Názov 7s vznikol 

na základe štruktúry tohto modelu. Skladá za zo siedmych bodov a to: stratégia, štruktúra, systémy, štýl 

vedenia, zamestnancov, schopností a zdieľaných hodnôt. Aby zmena bola úspešná, je potrebné aby sa 

bral ohľad na prepojenie všetkých sedem bodov. Ak by prepojenie čo i len u dvoch bodov neprebiehalo, 

môže to mať za následok kolaps celého systému (16, s. 73).  

 

Obrázok 6: Schéma 7S 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 25, s. 137) 
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Ako je možné vidieť na obrázku č. 6, tak sa týchto sedem faktorov delí na tvrdé a mäkké S.  

Schopnosti  

Predstavujú zdatnosť a znalosť pracovníkov v spoločnosti. Aby dosahovala firma tieto vlastnosti je nutné 

vytvárať vhodné podmienky. Zamestnanec musí chcieť a mal by mať víziu ako plniť svoju pracovnú 

náplň. Spoločnosť musí vytvoriť priestor a čas a zmieriť sa s tým, že príde aj neúspech a musí to tolerovať 

(16, s. 74). 

Štýl vedenia 

Pod pojmom štýl vedenia si predstavíme spôsob ako management rieši vzniknuté problémy 

a ako vedie zamestnancov. Vedenia dokážeme rozdeliť na formálne a neformálne. Medzi formálne 

vedenie sa považuje dodržiavanie smerníc a predpisov, ktorých sa vedúci manažér musí držať. Za 

neformálne vedenie sa považuje také, kde dochádza k rovnocenným vzťahom na pracovisku (16, s. 75).  

Zamestnanci 

Z pohľadu spoločnosti sa jedná o ľudské zdroje s potrebami v smere rozvoja, školenia, motivácie 

a chovania voči spoločnosti (16, s. 74). Organizácia by mala udržiavať spokojnosť zamestnancov v čo 

najväčšej miere k dosahovaniu dobrých výsledkov, napríklad vo forme odmien alebo benefitov. 

Zdieľané hodnoty 

Jedná sa o podnikovú kultúru a etiku organizácie. Určuje kľúčové hodnoty spoločnosti, rozširuje 

víziu a misiu podniku medzi zamestnancov, aby každý vedel čo chce podnik dosiahnuť a prečo to chce 

(16, s. 75). 

Systém 

Do faktoru systému patria všetky procedúry, pomocou ktorých sa riadia pracovné náležitosti 

v každodennom živote spoločnosti. Patria tam všetky informačné systémy, ktoré sa využívajú. Ďalej 

kontrolné a komunikačné systémy a taktiež aj alokačné a inovačné systémy (16, s. 74). 

Štruktúra 

Pod štruktúrou rozumieme organizačnú štruktúru spoločnosti, v ktorej sú jasne definované 

vzťahy nadradenosti a podriadenosti zamestnancov, manažérov a konateľov podniku. Ďalej sú v nej 

zahrnuté kompetencie a právomoci zamestnancov, pre čo najlepšie rozdelenie pracovných úloh (16, s. 

74). 

Stratégia 

Stratégie sú tvorené na základe vízie a poslania spoločnosti. Jedná sa o zoznam aktivít a krokov 

potrebných k dosiahnutiu cieľu (26, s. 34). Stratégie môžeme deliť na 3 úrovne a to:  
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• Podnikateľská – základný smer organizácie (kde a ako podnikať) 

• Obchodná – stratégie ako presadiť svoje produkty/služby 

• Funkčné – rieši otázky ako sa budú rozvíjať jednotlivé frakcie spoločnosti (26, s. 35) 

1.5.5  SLEPTE 

Analýzu SLEPTE radíme medzi vonkajšie analýzy marketingového prostredia. Názov slepte 

pozostáva zo skratiek prvých písmen sledovaných oblastí. S ako sociálne, L – legislatívne, E – ekonomické, 

P – politické, T – technické a E ako ekologické (27, s. 97). 

Zameranie tejto analýzy by malo byť zamerané na budúci vývoj podnikateľského prostredia, za 

účelom odhalenia budúcich hrozieb alebo príležitostí. Výsledky však závisia od kvality informácií 

a dôveryhodnosti vývojových trendov v daných oblastiach. V nasledujúcich odstavcoch si rozoberieme 

tieto oblasti (27, s. 96). 

• Sociálne –  skúma demografické zmeny, štruktúru, vzdelanosť, veľkosť pracovnej 

a kúpnej sily 

• Legislatívne – zameranie na zákonné vymedzenie podnikania (zákony, vyhlášky, regule 

či už budúce alebo súčasné)  

• Ekonomické – radíme sem úrokové sadzby, vývoj ekonomického cyklu, inflácia a hdp 

• Politické – zaoberá sa aktuálnou politickou scénou, stabilitu vlády a politikou štátu 

• Technické – skúma vývoj vedy a techniky, dostupnosť informácií, nové postupy  atď. 

• Ekologické – zameriava sa na životné prostredie, prácu s odpadom a využívanie 

obnoviteľných zdrojov (28) 

1.5.6 Riziko 

Pojem riziko pochádza z obdobia 17 storočia v súvislosti s lodnou dopravou. Jeho definícia nie 

je do dnešného dňa pevne stanovená a môžeme sa stretnúť s rôznymi podobami chápania. Podľa autora 

Smejkala sa jedná o situáciu, v ktorej sa nachádza možnosť nepriaznivého odchýlenia od požadovaného 

výsledku, v ktorý očakávame že nastane. Príkladom môže byť založené portfólio. Ak zainvestujeme do 

danej komodity, nastáva riziko zmeny kurzových úrokov. Ak nastane zníženie, prídeme o časť peňazí. 

Avšak ak by sa úrok zvýšil, ako plánujeme, tak neprídeme o peniaze a dochádza tu k pozitívnemu riziku. 

Na základe tohto príkladu, dokážeme rozlíšiť riziká na: pozitívne (možnosť zisku), negatívne (možnosť 

straty) (29, s. 68). 

Riziku sa nedá vyhnúť, nedá sa eliminovať ale dá sa znížiť. Pomocou analýzy rizika ho dokážeme 

zmerať a ďalej pracovať s výsledkami. Riziká sa nenachádzajú jednotlivo, ale predstavujú komplex, 

schopný veľkého dopadu a tak predstavovať hrozbu pre subjekt. A práve s takýmito problémami sa 
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zaoberá risk management. Jedná sa o proces riadenia rizík, v ktorom sa snažia obmedziť dopad už 

existujúcich, ale aj budúcich rizík, pomocou rôznych riešení. Návrhy riešenia sú zostavené za úmyslom 

minimalizácie škôd a zároveň pre maximalizáciu využitia pozitívnych vplyvov. Proces začína posúdením 

všetkých faktorov, ako sú: technické, sociálne, ekonomické  ďalšie.  Nasleduje návrh opatrení s ktorých 

sa vyberú tie, ktoré najlepšie minimalizujú riziko (30, s. 112). 

Pre vyjadrenie rizika existujú rôzne spôsoby. Poznáme dva základné prístupy. 

• Kvantitatívny prístup 

• Kvalitatívny prístup  

Existuje aj možnosť kombinácie týchto prístupov.  

Kvantitatívny prístup 

Pre využitie kvantitatívneho prístupu je nutné mať dostatok relevantných dát, ktoré sa dajú 

hodnotiť pomocou štatistiky. Z toho plynie, že kvantitatívnych metódach sú riziká ohodnotené 

numericky. Príkladom je určenie pravdepodobnosti, početnosti a podobne (31, s. 178). 

Kvalitatívny prístup 

 Tento prístup sa využíva v prípadoch, kedy je ťažké stanoviť alebo priradiť číselnú hodnotu 

k ohodnoteniu rizík. Hodnotíme teda riziko ako prijateľné alebo neprijateľné, nízke, stredné, alebo 

vysoké. Pri stanovení hodnôt využívame subjektívnu pravdepodobnosť, ktorá predstavuje naše osobné 

presvedčenie o výskyte javu, pri daných podmienkach. Tento prístup je pre bežných užívateľov 

prijateľnejší a jednoduchší na pochopenie (30, s. 95). 
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2 FORMULÁCIA PROBLÉMOV A STANOVENIE CIEĽOV RIEŠENIA 

Hlavným cieľom diplomovej práce je analýza aktuálneho informačného systému mnou vybranej 

spoločnosti a návrh zmien, smerujúcich k zlepšeniu stavu informačných systémov v procesoch 

organizácie a k minimalizovaní výskytu odhalených rizík.  

Prvá časť práce bude venovaná teoretickým základom, s ktorými sa musíme oboznámiť pred ich 

využívaním. Budú slúžiť pri objasňovaní súvislostí v diplomovej práci. Ďalšia časť bude orientovaná na 

analýzu prostredia. V tejto časti v krátkosti popíšeme základné informácie o organizácií a ich 

informačnom systéme. Následne budú odhalené nedostatky, miera efektivity a bezpečnosti 

informačného systému a to pomocou dotazníkového šetrenia. Zistíme jeho silné a slabé stránky 

pomocou SWOT analýzy. Analýzou rizík odhalíme možné riziká a následne ich vyhodnotíme.  

Na základe výsledkov z vykonaných analýz budú vychádzať návrhy, ktoré povedú k zlepšeniu 

efektivity a bezpečnosti informačného systému a tým dopomôžu k zvýšeniu konkurencie schopnosti 

vybranej spoločnosti a k zníženiu výskytu rizík s možným negatívnym dopadom. Navrhnuté zmeny by 

mali byť aplikovateľné a praktické.  
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3 VLASTNÉ RIEŠENIE 

Táto časť diplomovej práce sa zaoberá popisom spoločnosti a jej aktuálnou situáciou. Na 

základe výsledkov budú zostavené návrhy, ktoré zlepšia pôsobenie Realityholding + s. r. o. 

3.1 PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI RH+ 

Táto kapitola má za cieľ zoznámiť sa s konkrétnou firmou a jej interným informačným 

systémom. Nájdeme tu popis tohto IS, jeho štruktúru a prácu s ním. 

3.1.1 Predstavenie spoločnosti 

Firma, na ktorú sa zameriavam v tejto práci, je vedená pod obchodným názvom 

Realityholding + s. r. o. Majiteľmi a konateľmi spoločnosti sú Ing. Arch. Tibor Kočuta a JUDr. Mária 

Mareková. Ide o spoločnosť zameranú prioritne na sprostredkovanie predaja nehnuteľností, no ponuka 

služieb je pestrejšia. V ponuke nájdeme aj stavbu keramických domov na kľúč, komplexnú ponuku 

finančných služieb súvisiacich so zabezpečením kúpy nehnuteľností, ale aj právne a reklamné služby. 

Spoločnosť je na Slovenskom trhu pomerne etablovaná, v štruktúre je 11 pobočiek v rámci SR a jedna 

pobočka v Ostrave. Na trhu pôsobí od roku 2013 v súčasnej podobe, ako nástupca slovenskej vetvy 

spoločnosti M&M Reality. Súčasní štatutári sú vo vedení spoločnosti od počiatku, pričom jednotlivé 

oblasti a úlohy v spoločnosti majú rozdelené. Čo sa týka členenia, ako je už vyššie uvedené, hlavným 

zameraním spoločnosti je sprostredkovateľská činnosť v oblasti realít. Dozor nad spoločnosťou má Ing. 

Arch Kočuta po odbornej stránke a rovnako aj PR, technicky po právnej stránke zabezpečuje chod 

spoločnosti JUDr. Mareková. Činnosť je teda zameraná na kontakt s klientom, náber a spracovanie 

nehnuteľnosti, vytvorenie produktu a následne jeho prezentácia na vlastnom portáli a formou exportov 

aj na realitných portáloch na webe. Samozrejmosťou je doplnenie tejto formy o lokálne spôsoby 

propagácie, printové média a pod. Z uvedeného je zrejmé, že príjmy spoločnosti pochádzajú zo 

sprostredkovateľskej odmeny pri predaji nehnuteľností. Cieľom v rámci marketingového smerovania je 

dosiahnuť jedinečnosť a identifikovateľnosť od konkurencie, čo v súčasnej dobe nie je jednoduché. 

 

Názov spoločnosti :  Reality Holding + s. r. o 

Sídlo :  Bôrická 13, 01001 Žilina 

Dátum zápisu do ORSR :  23.01.2013 

ICO : 36427772 
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Názov spoločnosti :  Reality Holding + s. r. o 

Veľkosť podniku :  100-199 

3.1.2 Predstavenie informačného systému 

Systém umožňuje komplexnú prácu s databázami , jednotlivými údajmi, ich filtráciu podľa 

parametrov a rôznych premenných. Konektivita interného systému s okolitými je potrebná, nakoľko pri 

exporte inzercie na webové portály sú jednotlivé údaje načítané do rôznych formátov na rôzne skripty, 

pričom dáta musia byť korektne prevedené a spárované. Výsledkom je, aby nebol inzerát len 

vyexportovaný na stránku, no aj vyhľadateľný a selektovateľný napr. podľa počtu izieb, poschodia, ceny, 

výmery. 

3.2 KRITICKÁ ANALÝZA 

Táto časť diplomovej práce sa zaoberá analýzou prostredia spoločnosti. Bude využitá analýza 

SLEPTE, McKinseyho model 7S, Porterov model a analýza SWOT vychádzajúca zo zistených údajov.  

Obrázok 7: Logo Reality holding+ s. r. o. 

(Zdroj: 38) 
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3.2.1 Analýza SLEPTE 

Sociálne faktory 

Spoločnosť RH+ sa rozvíja v sociálnom prostredí v ktorom hľadá svoje uplatnenie je miesto. 

Toto sociálne prostredie tvorí oblasť Slovenskej republiky v ktorej je aktuálny počet 5 450 000 

obyvateľov.  

 

Graf 1: Populácia Slovenska 

(Zdroj: 33) 

Oproti minulému roku je zaznamenaný nárast vo výške 7 452 obyvateľov. Skúmaná spoločnosť 

sa pohybuje v prostredí nehnuteľností a ich sprostredkovania.  

Z celkového počtu obyvateľov, na základe zistených údajov, až 90% domácností má 

nehnuteľnosť vo vlastníctve, v ktorej aj býva. Podľa analytikov je toto dôsledkom väčšej túžby po svojom 

bývaní ale aj vďaka slabo rozvinutom nájomnom trhu. Napriek tomu, že je toto vlastníctvo na tak vysokej 

úrovni, ich zaťaženosť hypotékou sa pohybuje na 16%. Táto hodnota je podpriemerom v krajinách EU.  

Významným zdrojom po dopyte nehnuteľností je preľudnenosť nehnuteľností a teda 

preľudnenosť obyvateľstva. Miera preľudnenosti nehnuteľností je na 36,4%, ktorá bola naposledy 

meraná v roku 2017. Vysvetlenie tohto čísla by mohli byť početné marginalizované skupiny rómskej 

populácie.  
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Medzi možnosti dopytu po nehnuteľnostiach patria aj požiadavky po nájomných bytoch. 

Majoritná časť záujemcov po nájomnom bývaní je skupina ľudí vo vekovej kategórií 25-29 rokov. Toto 

vekové rozpätie tvorí 44% podiel nájomného trhu. Tento štýl nadobúdania miesta pre bývanie je 

popularizovaný vďaka novým a dostupným úverom s nízkymi úrokovými sadzbami. Index dostupnosti 

bývania, ktorý je financovaný úverom sa pohybuje na historických maximách (33).  

Legislatívne prostredie  

Spoločnosť je riadená legislatívnymi nariadeniami a požiadavkami štátu. Nariadenia tvoria 

hrozby pre spoločnosť. V prípade ich nedodržania z nich plynú postihy. V Slovenskej republike majú 

vplyv v oblasti predaja nehnuteľností práve tieto zákony:  

• zákon č. 102/2014 Zb., Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo                   

poskytovaní služieb 

• zákon č. 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov 

• zákon č. 455/1991 Zb., Zákon o živnostenskom podnikaní (32) 

• STN EN 15733 -Služby realitných maklérov (32) 

Ekonomické faktory 

Rozhodnutia spoločnosti závisia na základe faktorov. Jedným z faktorov je vývoj ekonomického 

cyklu. Vývoj tohto cyklu predstavuje reťazec javov, ktoré ovplyvňuje nie len nákup a predaj 

nehnuteľností, ale aj dopyt a ponuku spoločnosti. Vo všeobecnosti vzniká zmenami riziko pre malých 

podnikateľov až po veľké korporácie. Sledovaním vybraných faktorov, dokážeme posúdiť vývoj situácie 

na trhu. Medzi ne radím infláciu, HDP a zamestnanosť. Inflácia je ukazovateľom kúpnej sily peňazí. Na 

nasledujúcom obrázku je vidieť zmeny inflácie za posledné roky.  

Graf 3: Inflácia na Slovensku do roku 2020 

(Zdroj: 33) 

Graf 2: Nezamestnanosť na Slovensku 

(Zdroj: 33) 
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Tieto zmeny zobrazujú na grafe č. 3 pokles inflácie, ale trendová spojnica jasne ukazuje postupný 

nárast hodnoty a to znamená, že pre spoločnosť bude ťažšie získať potencionálnych zákazníkov. Tak 

isto aj nárast HDP oproti minulému roku je len 2,3%. Čo sa týka nezamestnanosti, tá každoročne klesá 

a aktuálne je na hodnote 5,8%. Pri znížení nezamestnanosti sa dostávame k potencionálnym klientom, 

ktorý budú mať potrebné finančné prostriedky na kúpu novej nehnuteľnosti (33). 

Politické faktory 

Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú funkčnosť spoločnosti sú aj politické faktory. Je dôležité aby 

spoločnosť sledovala aktuálnu politickú scénu. Jednotlivé pobočky sa vyvíjajú samostatne no držia sa 

krokov hlavnej pobočky a tá je ovplyvnená politikou štátu. Slovenská republika je pluralitná demokracia 

parlamentného typu. Rozhodujúcou zložkou sú štátne orgány, pod ktoré spadajú ústavodarné 

a zákonodarné (NR SR), ďalej výkonné (vláda Slovenskej republiky), súdne (okresný súd) a výkonné v čele 

s NKU. Situácie v podniku sa môžu zmeniť v prípade novo zvolenej vlády, ktorú zloží premiér 

v najbližších dňoch po voľbách 2020.  

Technické faktory a technologické faktory 

Vývoj technológií je v posledných rokov na vrchole. Technológie sú nedielnou súčasťou každej 

spoločnosti. Vďaka nim dokážu spoločnosti zdokonaľovať poskytovanie svojich služieb a produktov, 

spolu so znižovaním nákladov a cien. Vzhľadom k vysokému množstvu konkurentov pôsobiacich 

v oblasti ako vybraná spoločnosť. Je nutné dodržiavať vrchol technológií pre udržanie čo najväčšej 

výhody oproti konkurencií a tak isto pre získanie nových záujemcov pre nákup a predaj nehnuteľností. 

Pre spoločnosti v danej oblasti, je potrebné využívať najaktuálnejšie programy, ktoré sú určené na 

topovanie ponúk a dopytov po službách. Neaktuálnosť tohto druhu programu má za následok 

neúčinnosť reklamy. Daná ponuka sa následne stratí pod nátlakom iných ponúk.  

Ekologické faktory  

Hľadať ekologické faktory v takto zameraných spoločnostiach je náročné. Záleží na tom ako sa 

k danej veci stavia spoločnosť ako taká. Ekológia sa berie v súčasnosti ako priorita a predstavuje sa vo 

forme exkluzivity. Zlepšuje renomé firmy a tvorí moderný prvok nových spoločností. Podnik funguje 

výhradne vo forme elektronickej komunikácie. Výnimku tvoria samozrejme zmluvy, ktoré sú nutnosťou 

v písomnej forme. Reklama je výsadne elektronická na rozdiel od súčasných konkurentov. Taktiež využíva 

ekologickú likvidáciu zariadení. 

3.2.2 Analýza PORTER 

Táto časť práce bude zameraná na analýzu Porterového modelu konkurenčného prostredia. 
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Sila konkurencie  

V oblasti služieb je konkurencia pomerne veľká. Firmy zamerané práve na nehnuteľnosti sa 

nachádzajú v každom meste a to hneď niekoľko. Medzi výhody, v ktorých vybraná spoločnosť dominuje 

patria ich odmeny za dokončené obchody. Pri úspešnom zakončení obchodu sa po splnení podmienok 

obdrží kupón na dovolenku. Z hľadiska cenovej relácie sa pohybujeme na rozmedzí 2-3% z kúpnej ceny. 

Táto hladina tvorí priemer medzi RK. Maximálne percento provízie bolo stanovené na 6%. Čo sa týka 

priemernej doby predaja, jedná sa o 150dní.   

Sila zákazníkov  

Bez zákazníkov neexistuje obchod a bez obchodu je nemožné vytvoriť profit a tak zabezpečiť 

existenciu podniku. Takže tvoria neoddeliteľnú súčasť života spoločnosti. Klientela, s ktorou spolupracuje 

vybraná firma sú v priemere mladý ľudia okolo 30 – 40 rokov. Táto klientela musí byť podporovaná 

marketingovými ťahmi a tak motivovať ich záujem o analyzovaného sprostredkovateľa. Zákazník sa 

zameriava na pomer cena / rýchlosť. Spoločnosť musí pravidelne sledovať kroky svojej konkurencie 

a udržiavať sa v čele technologickej a marketingovej oblasti. V prípade, kedy spoločnosť zníži cenu 

provízií, musí prísť snaha túto hladinu dorovnať a prispôsobiť tak svoje ponuky. 

Sila dodávateľov  

Dodávateľ je zároveň zákazníkom. Získanie dodávateľov prebieha viacerými spôsobmi. Jedná sa 

buď o formu inzercie v novinách (iniciatíva dodávateľa), schránkovými letákmi (iniciatíva spoločnosti) 

alebo prichádza vo forme osobných kontaktov alebo odporúčaním.  

Hrozba vstupu konkurencie  

V prostredí obchodovania s nehnuteľnosťami je hrozba vstupu konkurencie vysoká. Jedná sa 

o lákavý sektor s vidinou vysokých ziskov a to láka veľký záujem. Formy vzniku sú rôzne. Zakladajú sa 

nové podniky od investorov s vysokým voľným kapitálom alebo odtrhnutím časti spoločnosti 

a vytvorením nového mena. Je finančne náročné vybudovať novú značku a vytvoriť jej renomé a pocit 

dôvery. Existujú nariadenia a normy, ktoré stanovujú, kto môže zakladať takéto spoločnosti. Príkladom 

je nutnosť vysokej školy, právneho zázemia alebo právneho zastúpenia.  

Hrozba substitútov  

Substitút predstavuje jedinca, predávajúceho svoje nehnuteľnosti bez využitia realitných 

kancelárií. Nastáva to v prípade, kedy predávajúci nesúhlasí s predajom skrz RK a využíva služby 

rodinných alebo platených právnikov, ktorý nahradzujú služby RK. Pri boji proti subsitútom sa spoliehajú 

na dlhoročné skúsenosti s právnickými a vedomostnými postupmi. Taktiež je lákadlom mnoho výhod 

spojených s predajom. Tie sú vo forme odmien alebo kratšieho času predaja. Jedinec si sám o sebe nemá 
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ako zabezpečiť umiestnenie svojej ponuky na verejných sieťach, vyhradených na predaj nehnuteľností, 

ktoré sú budované realitnými kanceláriami po dlhé roky. 

3.2.3 Analýza 7S 

V nasledujúcich odsekoch sa budeme venovať analýze 7S. 

Stratégia  

Analyzovaná spoločnosť sa nachádza v top 5 rebríčku poskytovateľov maklérskych služieb na 

Slovensku. Stratégia spočíva v poskytovaní realitných a maklérskych služieb pre širokú verejnosť za 

účelom finančného obohatenia. K tomu aby bola organizácia úspešná musí sledovať svoju konkurenciu 

a ich ceny, pravidelne topovať svoje ponuky na realitných portáloch, poprípade rozvíjať svoje kontakty 

s majiteľmi pre čo najväčší dosah po nehnuteľnostiach. Potrebné je aj rozvíjať sa plošne, čo znamená 

otvárať nové pobočky v oblastiach kde je záujem predávať a kupovať.  

Štruktúra  

Spoločnosť je členená na pobočky, ktorých je aktuálne 11. Vedenie spoločnosti a vedúci 

jednotlivých pobočiek tvoria manažment spoločnosti. Hlavná pobočka sa nachádza v Žiline pod vedením 

Majerčíka. V nasledujúcich bodoch budú vypísané pobočky s ich vedúcimi. To sú:  

- Komárno: Majerčíková 

- Bratislava: Alexandrová 

- Pezinok: Alexandrová 

- Košice: Matuszáková 

- Trnava: Haščáková 

- Trenčín: Rybár 

- Prievidza: Debnár 

- Poprad: Gemzová 

- Martin: Škokor 

- Ostrava: Hozová 

Systém riadenia 

Spoločnosť je členená ako horizontálne, tak aj vertikálne. Nie sú vedené priame oddelenia, no 

vzhľadom na charakter povinností možno rozdelenie zapísať: 

- Vedenie spoločnosti je v rukách konateľov JUDr. Márie Marekovej a Ing. Arch. Tibora Kočutu.  

- Priamo pod vedenie patrí sekcia development, pod správou Ing. Arch. Kočutu, právne oddelenie 

má na starosti Mareková, technické oddelenie pod kontrolou Michala Vranu, ekonomické 

oddelenie (P-Kočutová, J. Ondrišková a  callcentrum (Valkovicova). 
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- Samostatnou sekciou, no pridruženou k RH+ je finančná divízia – Gepard finance pod vedením 

Ing. Ľubomíry Gašpierikovej.  

V rámci každej pobočky je priamo pod vedúcim skupina maklérov, teda sprostredkovateľov. 

Princíp práce je teda taký, že makléri na jednotlivých pobočkách sledujú inzerciu, aktívne oslovujú 

klientov v regiónoch a na stretnutiach vykonajú náber nehnuteľnosti. Okrem údajov o predávanej 

nehnuteľnosti sa zbierajú údaje o vlastníkoch, osobné údaje potrebné pre následné vypracovanie 

kúpnych zmlúv a vkladov do katastra nehnuteľností. S každým klientom je potrebné uzavrieť písomnú 

dohodu / zmluvu o inzercií, obchodných podmienkach, cene a odmene za sprostredkovanie predaja v 

súlade s platnou legislatívou SR a GDPR . Z dát sa následne vytvorí schéma zákazky, kde v jednotlivých 

záložkách interného systému maklér vypĺňa tabuľkové hodnoty z predvolených možností resp. voliteľne. 

Tvorbou zákazky sa prechádza metódou step- by step, teda najskôr vyplnenie údajov o nehnuteľnosti 

(identifikačné) t.j.LV, adresa, následne technické informácie (vek stavby, počet miestností, poschodie, 

energie, stav...), informácie o majiteľovi, import fotografií a podkladov, skenov zmlúv, formulácia znenia 

samotnej inzercie a napokon export na webové portály. 

Spolupracovníci  

Rozdelenie na úseky umožňuje pracovníkom ľahkú orientáciu v prípade riešenia problémov. 

Vedia na koho sa môžu obrátiť a to odstraňuje medzi vzťahové napätia. Spoločnosť organizuje 

každoročné stretnutia vďaka ktorým sa zamestnanci poznajú osobne, tým pádom sú vzťahy na 

pracovisku uvoľnené. Spolupracovníci sú k sebe milí a pôsobí tu vzťah spolupatričnosti a súdržnosti. 

Vďaka tomu sú ich výsledky nadštandardné.  

Štýl vedenia  

Ako bolo už v predstavení spoločnosti napísané, majiteľmi a konateľmi spoločnosti sú Ing. Arch. 

Tibor Kočuta a JUDr. Mária Mareková. Organizácia je rozdelená na jednotlivé úseky a pobočky, 

pričom každá ma vedúceho. Zákazníci v prípade záujmu kontaktujú callcentrum, kde dostanú potrebné 

základné informácie o nehnuteľnosti a sú priamo odklonení na makléra, ktorý má predmetnú zákazku 

vo svojom portfóliu.  

Schopnosť ľudí  

Požiadavky ktoré sú kladené pre vstup do tohto zamestnania sú minimálne. Uchádzač nemusí 

byť absolventom žiadnej konkrétnej školy. Je však nutné aby bol držiteľom vodičského oprávnenia a aby 

vlastnil motorové vozidlo. Sú tu potrebné aj dané predpoklady ako sú:  

- Komunikačné schopnosti  

- Zodpovednosť  

- Spoľahlivosť 
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- Flexibilita 

- Byť schopný odolávať stresu 

- Ochota učiť sa 

- Organizačné schopnosti  

Zdieľané hodnoty 

Marketing organizácie sa orientuje na presadenie dlhoročných skúseností a kvalitu maklérov ako 

prvok, pomocou ktorého lákajú potencionálnych klientov pre využitie vybranej spoločnosti. Prevádzkujú 

aj vlastný webový portál, na ktorom sa klient má možnosť dozvedieť všetko o ponúkaných službách, 

o aktívnych ponukách a ďalších informácií, ktoré by zákazníka zaujímali. V prípade že sa im to nepodarí 

nájsť, existuje callcentrum, v ktorom asistentky sú schopné aktívne odpovedať na všetky kladené otázky.  

3.2.4 SWOT analýza 

SWOT analýzu ako bolo definované, považujeme za zhrnutie predchádzajúcich výsledkov analýz. 

Rozdelím ich do štyroch kategórií. Táto SWOT analýza bude zameraná na spoločnosť ako celok 

a výsledky budú použité pri návrhoch zlepšenia informačného systému. 

Analýza silných a slabých stránok 

Táto analýza je zameraná na oblasti silných a slabých stránok spoločnosti. Zistenie jednotlivých 

bodov či už takých, ktoré majú pre podnik kladné hodnotenie alebo tých ktoré tvoria záporné 

hodnotenie je zobrazené v tabuľke č. 2. 

Tabuľka 2: Analýza silných a slabých stránok spoločnosti 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

(+) Silné stránky (-) Slabé stránky 

• Dlhoročné skúsenosti 

• Kvalitné služby 

• Odborníci v oblasti RK 

• Poskytovanie základného poradenstva 

v obchodnej činnosti 

• Pobočky v každom väčšom meste 

• Slabá reklama 

• Nekvalitná prezentácia fotografií 

• Pomalá reakcia na dopyt 

• Nepripravenosť na obhliadke 

Silné stránky 

• Dlhoročné skúsenosti  - Spoločnosť má viac ako 10 ročné skúsenosti v oblasti predaja 

nehnuteľností. A preto sa radí k jedným z najstarších spoločností v tejto oblasti. Ak chce 

predajca zveriť zbavenie sa svojej nehnuteľnosti na niekoho iného, hľadí práve na históriu 
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a skúsenosti daného podniku. Predsa len nezvolí nejakú novú spoločnosť s nulovou reputáciou 

a so žiadnymi skúsenosťami. Z tohto dôvodu bola dlhoročná skúsenosť zaradená medzi silné 

stránky.  

Aby sme mohli tento bod ďalej analyzovať, mu bola priradená hodnota +3 bodov. Myslím, že 

sa jedná o podstatný bod, prečo si vybrať spoločnosť a preto bola stanovená taká hodnota.  

• Kvalitné služby – pri predaji je podstatné aby osoba, ktorej sa zverí, bola diskrétna, korektná 

a aby mala seriózny prístup. Pri tak dlhej existencií podniku, sú zamestnanci pripravený na rôzne 

problémy a sú tak schopný rýchlo a kvalitne daný problém vyriešiť a tak dokončiť priebeh 

predaja bez závažností. To prináša pre klienta pocit uspokojenia a pocit bezpečia.  

- Tomuto bodu silnej stránky bolo priradených +5 bodov, pretože sa jedná o jeden 

z najdôležitejších faktorov pre zákazníka.  

• Odborníci v oblasti RK – výhodou tejto spoločnosti sú jej pravidelné školenia od odborníkov 

v oblasti realitných kancelárií, kde ich učia ako správne komunikovať a tak isto správne 

odhadovať ceny a stav nehnuteľností. Z toho dôvodu budú zamestnanci schopný vždy 

a adekvátne zodpovedať otázky zákazníkov a vyriešiť ich problémy.  

- Ohodnotenie tohto bodu je podľa môjho názoru +4. Rozhodol som sa pre túto hodnotu 

z dôvodu, že je ľahké si zistiť informácie na internete, ale je lepšie ak dokáže zamestnanec 

plnohodnotne odpovedať na otázky a tak tvoriť dobré meno spoločnosti. 

• Poskytovanie základného poradenstva v obchodnej činnosti – súčasťou obchodu je aj právne 

poradenstvo, na ktoré ma spoločnosť vyhradené právne oddelenie. Zameriava sa na komplexný 

právny servis od kúpnych zmlúv, po konkrétne obchodné podmienky.  

- Tomuto bodu bolo pridelené +5 bodov a to z toho dôvodu, že sa jedná o veľmi citlivé 

záležitosti, ktoré zasahujú aj do osobných údajov klientov.  

• Pobočky v každom väčšom meste – vzhľadom k tomu, že obchody prebiehajú po celom 

Slovensku, ich pôsobnosť sa tak isto zameriava na celú oblasť. Preto sa dajú nájsť pobočky 

v každom väčšom meste a v prípadoch, kedy to obchody dovoľujú, je možné nájsť viaceré.  

- Počet bodov som stanovil hodnotou 4. Je to preto, lebo ide s časti aj o marketingový ťah 

ako upútať pozornosť zákazníka. V prípade odporúčania pre zákazníka využiť túto 

spoločnosť pre svoj obchod. Bude mať možnosť nájsť pobočku aj vo svojom meste.  

Slabé stránky 

• Slabá reklama – podľa môjho názoru, topovanie ponúk na webových portáloch a reklama vo 

forme celoplošných polepov na autách nie je dostatočné pre vytvorenie povedomia 

o spoločnosti v dostatočnom rozsahu. 
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- Tejto slabej stránke prideľujem -2 body. Reklama je síce slabšia, ale v určitej miere funguje. 

Preto si nemyslím že sa jedná o závažnú chybu zasluhujúcu väčšie hodnotenie.  

• Nekvalitná prezentácia fotografií – je jasné, že ľudia nie sú stroje a niekedy to prináša aj chyby 

v podobne nahodenia nekvalitných fotografií (rozmazané, zlý uhol odfotenia, prevrátené atď.). 

To znemožňuje zákazníkom dôkladné prezretie ponuky pred nasledujúcou prehliadkou. Môže 

to aj odradiť od danej ponuky.  

- Jedná sa možno o banálnu chybu, no jej následok môže mať veľký dopad na meno 

spoločnosti  a preto hodnotím tento bod hodnotou 4.  

• Pomalá reakcia na dopyt – v prípade výskytu záujemcu, ktorý má záujem sa informovať ohľadom 

nehnuteľnosti, je potrebné reagovať čo najskôr a tak si podchytiť potencionálneho klienta. 

Klient pred tým ako sa dovolá na danú ponuku, musí prejsť cez sériu otázok z call centra kde ho 

zaradia do systému a musí počkať na hovor od makléra danej ponuky.  

- Považujem to za veľmi zdĺhavé a môže to spôsobiť prebratie potencionálneho zákazníka 

konkurenciou. Preto som pridelil tejto slabine -5 bodov.  

Analýza príležitostí a hrozieb 

Táto analýza je zameraná na oblasti príležitostí a hrozieb pre spoločnosť. V tabuľke č. 3 sú 

zobrazené príležitosti, ktoré by spoločnosť mala podporovať a naopak hrozby, ktorým sa vyvarovať. 

Tabuľka 3: Analýza príležitostí a hrozieb spoločnosti 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

(+) Príležitosti (-) Hrozby 

• Exkluzivita 

• Zväčšujúci sa počet potencionálnych klientov 

• Získanie klientov pomocou virtuálnej prehliadky 

• Bezplatné sťahovanie nábytku 

• Hrozba konkurencie 

• Odstúpenie od kúpnej zmluvy 

• Legislatívne zmeny 

Príležitosti  

• Exkluzivita – v prípade, kedy sa zákazník rozhodne predávať výhradne cez vybranú realitnú 

kanceláriu, dostane ponuku exkluzívnej zmluvy. To znamená, že obchod bude prebiehať iba cez 

jednu RK a žiadnu inú. Výhody sú v tom, že RK má rozviazané ruky a dokáže investovať čas 

a peniaze do obchodu. Vrátane marketingového plánu. Tieto možnosti urýchlia obchod a tak sa 

majiteľ dostane skôr k peniazom. Pre spoločnosť je to výhoda v tom, že odstránia konkurenčnú 

hrozbu. 
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- Táto príležitosť prináša obrovskú výhodu pre vybranú spoločnosť a preto hodnotím tento 

bod s počtom +5.  

• Získanie klientov pomocou virtuálnej prehliadky –  jedna z možností prezentovania 

nehnuteľností je virtuálna prehliadka, vrátane videa z vtáčej perspektívy (dron). Túto možnosť 

využívajú iba novodobé a kreatívne RK pomocou špecializovaných firiem. Pred virtuálnou 

prehliadkou maklér upraví prostredie pre čo najlepší prvý dojem.  Aj keď je to jednoduchá forma, 

staré príslovie hovorí, že práve oči kupujú. 

- Tejto príležitosti som priradil 4body. Podľa môjho názoru je to účinný ťah pre propagáciu 

nových ponúk a rozhodne s ním záujmu klientelu.  

• Bezplatné sťahovanie nábytku – je to aktuálne nová činnosť, no veľmi účinný ťah ako prilákať 

nových potencionálny zákazníkov. Túto službu poskytujú RK v spolupráci s malou špeditérskou 

firmou. Táto možnosť platí pre obe strany.  

- Preto to radím medzi príležitosti spoločnosti. Hodnotím to ako bonus pre klientov a pre 

spoločnosť zvýšenie potencionálnych klientov. Dopad to však nebude mať veľký a preto 

hodnotím tento bod iba dvoma bodmi.  

Hrozby  

• Hrozba konkurencie – najväčšia hrozba v tejto oblasti je konkurencia. Konkurenčné RK sa snažia 

vytvoriť lepšie podmienky pre klientov. V dnešnej dobe sa dá stretnúť s rôznymi ťahmi ako 

odstaviť svoju konkurenciu. Príkladom sú cenovo nižšie provízie, alebo preplácanie rôznych 

poplatkov.  

- V prípade ohodnotenia stanovujem 5 bodov. Môj odhad v tomto smere bol veľmi 

jednoduchý. Konkurencia je súčasť obchodovania a nesmie sa podceniť. Preto sledovať 

konkurenciu obzvlášť v ich krokoch, je najpodstatnejšia činnosť.  

• Odstúpenie od kúpnej zmluvy – jedná sa o problematiku, ktorá nie je až taká častá, no 

v prípade jej výskytu sa jedná o hrozbu. Odstúpiť od kúpnej zmluvy môže kupujúci, ale aj 

predávajúci. RK by mali byť hlavným koordinátorom tejto situácie. Musí sa riešiť chladnou 

hlavou a argumentáciou V prípade že nastane takáto situácia, dochádza spoločnosť o finančné 

prostriedky a renomé. Nie je ani tajomstvom že pomerne často dochádza až k súdnym 

sporom. 

- Nedochádza k tomu až tak často a preto prideľujem hodnotu 3body. To však neznamená 

že sa nejedná o vážnu vec. Je potrebné sa tejto hrozbe venovať.  

• Legislatívne zmeny – predstavujú všetky zmeny v legislatíve. Tieto zmeny má na starosti právne 

oddelenie a musí aktualizovať všetky potrebné dokumenty a taktiež školiť maklérov k danej 

zmene. Napríklad bolo stanovené že túto obchodnú činnosť môže vykonávať iba oprávnená 
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osoba s vysokoškolským titulom zameraným na podnikateľskú činnosť. Zmeny v legislatíve 

zničili viaceré podniky. Zmeny zasahujú do finančných prostriedkov a ak podnik nemá 

dostatok financií na zmenu, nemá na výber a je donútená uzavrieť spoločnosť. Zmeny 

prichádzajú aj v banálnych podobách, ako zmena veľkosti písma alebo typ písma.   

- Prípadná zmena by musela byť veľmi veľká, aby dokázala položila vybranú spoločnosť 

a preto hodnotím tento bod počtom 2. Avšak stať sa môže že vláda sa rozhodne sprísniť 

podmienky.  

Zostavenie SWOT analýzy 

V nasledujúcej tabuľke sú zobrazené vyššie spomínané body, ku ktorým sú priradené ich 

hodnoty a váhy.  

Tabuľka 4: Bodové ohodnotenie silných stránok 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Silné stránky 

Analyzované body 
Body (+) Váha 

Hodnota 
(+) 

Dlhoročné skúsenosti 3,00 0,14 0,42 

4,36 

Kvalitné služby 5,00 0,25 1,25 

Odborníci v oblasti RK 4,00 0,18 0,72 

Poskytovanie základného poradenstva v obchodnej činnosti 5,00 0,25 1,25 

Pobočky v každom väčšom meste 4,00 0,18 0,72 

  1,00   

Tabuľka 5: Bodové ohodnotenie slabých stránok 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Slabé stránky 

Analyzované body Body (-) Váha Hodnota (-) 

Slabá reklama 2,00 0,15 0,3 

4,2 Nekvalitná prezentácia fotografií 4,00 0,35 1,4 

Pomalá reakcia na dopyt 5,00 0,5 2,5 

  1,00   

Tabuľka 6: Bodové ohodnotenie príležitostí 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Príležitosti 

Analyzované body Body (+) Váha Hodnota (+) 

 Exkluzivita 5,00 0,5 2,5 

4,2  Získanie klientov pomocou virtuálnej prehliadky 4,00 0,35 1,4 

Bezplatné sťahovanie nábytku 2,00 0,15 0,3 

  1,00   
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Tabuľka 7: Bodové ohodnotenie hrozieb 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Hrozby 

Analyzované body Body (-) Váha Hodnota (-) 

Hrozba konkurencie 5,00 0,6 3 

4,05 Odstúpenie od kúpnej zmluvy 3,00 0,25 0,75 

Legislatívne zmeny 2,00 0,15 0,3 

  1,00   

 

Po porovnaní hodnôt silných a slabých stránok, dochádzame k rozdielu +0,16. Pre príležitosti 

a hrozby sa zistila hodnota +0,15. Nasledovne budú zobrazené v grafe č. 4. 

 

Graf 4: Porovnanie hodnôt SWOT 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Vyhodnotenie SWOT analýzy 

Na základe grafu číslo 4, sme zistili že spoločnosť dokáže využiť ofenzívnu stratégiu. Tak isto 

nám hovorí, že silné stránky spoločnosti sú väčšie ako jej slabé stránky a pre spoločnosť sa vyskytuje viac 

príležitostí ako čelí hrozbám. Ak bude spoločnosť naďalej využívať nasledujúce príležitosti, tak očakávam 

lepšie výsledky v každej oblasti.  Na základe výsledkov budú zostavené návrhy, o ktorých sa dozvieme 

viac v kapitole č. 5. 
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3.3 ANALÝZA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU 

Obsahom tejto kapitoly je zhodnotenie informačného systému spoločnosti pomocou metódy 

Zefis. Táto metóda je voľne dostupná na webovom servery ZEFIS (www.zefis.cz), pričom výstupy 

predstavujú odporučenia, ktoré budú nižšie rozvedené. Ďalej bude informačný systém podrobený 

analýze SWOT. 

3.3.1 Analýza pomocou metódy ZEFIS 

Táto metóda zahŕňa 7 kľúčových oblastí, ktoré sú analyzované na základe výsledkov 

z dotazníkov. Výsledky boli zostavené zo štyroch dotazníkov, ktoré obsahujú dokopy 137 otázok. Na 

otázky odpovedali manažéri spoločnosti a aj pracovníci. Analyzovaná bola RH+ jej procesy a aj systém 

ktorý používajú.  

Nedostatky a odporúčania pre spoločnosť 

Realitná kancelária REALITY HOLDING + využíva informačný systém. Tento systém bol vytvorený 

na mieru externou spoločnosťou, na základe jasne stanovených požiadavkou. Na obrázku č. 8, sú 

zobrazené všeobecné nedostatky a odporúčania. Červenou farbou sú zobrazené nedostatky s vysokou 

významnosťou. Oranžovou farbou sú zobrazené nedostatky so strednou významnosťou. Zelenou farbou 

sú zobrazené nedostatky s nízkou významnosťou a modrou farbou sú zobrazené odporúčania. Výsledky 

sú zoradené podľa významnosti. Vyššia významnosť predstavuje slabý článok spoločnosti, ktorý je 

potrebný okamžite riešiť.  

 

Obrázok 8: Nedostatky a odporúčania pre spoločnosť 

(Zdroj: 19) 

Ako je možné vidieť na obrázku, tak medzi najzávažnejšie deficity spoločnosti patrí chýbajúca 

metodika zálohovania dát a bezpečnostná hrozba vírusového útoku. Medzi stredné významnosti patrí 

http://www.zefis.cz/
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nedodržiavanie bezpečnostných pravidiel a voľnosť pracovníkov pri obsluhe s počítačom. 

V nasledujúcich riadkoch budú tieto chyby vysvetlené a doplnené o spôsob ako ich odstrániť. 

• Metodika zálohovania dát predstavuje systém zálohy, ktorá určuje kto, kedy a aké dáta sa budú 

zálohovať. Súčasťou metodiky by malo byť, ktoré dáta kam umiestniť a stanoviť, ako sú pre 

spoločnosť dôležité. Súčasťou by mal byť aj postup obnovenia dát, v prípade zlyhania techniky. 

Spôsob, ako odstrániť tento problém, je vytvorenie takejto metodiky priamo pre vybranú 

spoločnosť.  

• Bezpečnostná hrozba v podobe vírusového útoku je častý problém každej spoločnosti. Takýto 

útok môže poškodiť všetky dáta, dokonca môžu byť odcudzené. Riešením je aplikovanie 

platenej verzie anti-vírusového programu, ktorý bol riadne testovaný.  

• Bezpečnostné pravidlá predstavujú súbor nariadení tzv. GDPR. V preklade to sú všeobecné 

pravidlá o ochrane súborov. Je nevyhnutné ich dodržiavať, obzvlášť, ak sa jedná o osobné 

informácie zákazníkov. V prípade ich úniku sú možné sankcie a súdne spory. K odstráneniu tejto 

chyby sú potrebné pravidelné kontroly a správne nastavenie prístupových práv zamestnancom.  

• Inštalácia programov na firemné počítače zamestnancom je riziková záležitosť. Inštalované 

programy môžu obsahovať rôzne víry, alebo nebudú mať platné licencie, ktoré vedú pri 

kontrolách k vysokým pokutám. Je preto dôležité si overiť, či daný program je potrebné 

inštalovať. Možnosťou je vybranie si zamestnanca z oddelenia IT, ktorý bude môcť kontrolovať 

výskyt takýchto programov.  

Nedostatky a odporúčania pre vybraný proces 

Pomocou tejto metódy sme zistili aj nedostatky v oblasti procesu, ktoré sú zobrazené na obrázku 

č. 9. Výsledky sú opäť usporiadané a farebne odlíšené, ako v predchádzajúcom prípade. 

 

Obrázok 9: Neodstatky a odporúčania pre vybraný proces 
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(Zdroj: 19) 

Na obrázku č. 9 sú dva body s vysokou významnosťou. Jedná sa o kontroly pracovníkov 

a absencia prieskumu spokojnosti. Medzi nízku významnosť sa zistila absencia písomného popisu práce 

zamestnanca a jeho názor na výstup práce.  

• Kontrola pracovníkov v procese je činnosť, kedy sa zisťujú napríklad dodržiavania platných 

termínov dokončenia. Môže sa jednať jak o opakované činnosti ale aj jednorazové práce. Pri 

jednorazových prácach je vhodné si stanoviť niekoľko cieľov, ktoré sú potrebné kontrolovať. Bez 

kontroly môže dochádzať k neskorému odovzdaniu práce, alebo k zlému spracovaniu. 

Odporúčanie pre tento problém sú priebežné kontroly práce, minimálne raz za týždeň.  

• Prieskum spokojnosti zákazníkov je kľúčová pre firmu. Dokážeme monitorovať počet reklamácií, 

sťažnosti zákazníkov a tak jednoducho odstrániť problémy. Náprava prichádza v podobe 

anketových otázok poprípade dotazníku, ktorý vyplní zákazník.  

• Spokojnosť zamestnancov s výstupom. Platí to isté ako pre prieskum spokojnosti so zákazníkov. 

Bez spätnej reakcie nie je možné zdokonaľovať systém v dostatočnej miere. Preto aj samotný 

zamestnanci musia byť spokojný so svojím výstupom práce. V prípade, že zamestnanec nie je 

spokojný, je potrebné problém nahlásiť a pokúsiť sa o zlepšenie.  

• Popis činností je súborom procesov alebo služieb, ktoré pracovník vykonáva. Jeho forma je 

písomná v podobe dokumentov alebo slovná. Bez popisu činnosti nie je možné vykonávať prácu 

správne. Preto je dobré si takýto popis práce vytvoriť a preniesť do smerníc, ktorých sa 

pracovníci musia držať.  

Nedostatky a odporúčania pre vybraný systém 

Dozvedáme sa o deficitoch vo vybranom systéme, ktoré sú zobrazené v obrázku č. 10. 
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Obrázok 10: Nedostatky a odporúčania pre vybraný systém 

(Zdroj: 19) 

• Blížiaci sa koniec životnosti systému. V prípade že sa jedná o starý alebo zastaralý systém, je 

nutné zvážiť jeho obnovu alebo výmenu za nový systém. Pri výbere nového je nutné zistiť 

cenovú hladinu v ktorej by sa mal daný systém nachádzať. Ďalším krokom je zmapovanie 

všetkých kľúčových potrieb, ktoré spoločnosť bude potrebovať. Porovnaním 5 až 10 systémov, 

pomocou hrubého výberu, by sme mali prísť k trom najlepšie hodnoteným ponukám, z ktorých 

vyberieme na základe jemného výberu najvhodnejšiu ponuku pre spoločnosť.  

• Prístupové práva zamestnancov pri odchode dokážu poriadne skomplikovať súkromie 

spoločnosti a ohroziť tak súkromie zákazníkov. Prístupové práva dostanú riadne zaškolený 

zamestnanci a sú im odobraté v moment ukončenia pracovného pomeru. Ak by nastal problém, 

je potrebné kontrolovať spoluprácu personálneho oddelenia a IT oddelenia.  

• Aktualizácia systémov na poslednú verziu sa stáva chybou, ktorá môže spôsobiť problém 

s funkčnosťou systému a vyvolávať bezpečnostné riziká. Aktualizácia je prevedenie niečoho 

zastaralého na aktuálnu verziu. Aktualizáciami sa zbavujú staré verzie od chýb, poprípade sa 

pridávajú nové prvky a vlastnosti entity. Odporučením pre spoločnosť je udržiavať všetky svoje 

programy v aktuálnych verziách. V prípade, že to ovplyvní schopnosť práce a to negatívne, je 

doporučené zostať v predchádzajúcej verzií.  
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Efektívnosť využitia systému RH v procese 

Efektívnosť, alebo efektivita je miera odchýlenia sa od požadovaného cieľa. Cieľom sa stáva 

správna prevádzka, výber, nastavenie informačného systému. Odchýlka zobrazuje chyby a nedostatky.  

 

Graf 5: Pavúčí graf s úrovňou efektivity 

(Zdroj: 19) 

Na obrázku č. 5 sa nachádza graf, v ktorom sú zobrazené jednotlivé oblasti spoločnosti a ich 

odhad efektívnosti. Rozsah hodnôt je od 0% do 100%, pričom 100% znamená najefektívnejšie využívanie 

informačného systému. Cieľom je, aby všetky hodnoty boli vyvážené. Ak majú všetky oblasti vyrovnané 

hodnoty, dochádza k najmenším nákladom a najvyššej účinnosti.  
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Odhad sledovanej spoločnosti dosiahol hodnotenie 78%. Ako je možné vidieť, tak medzi 

najhoršie ohodnotenými sa stala oblasť programov a oblasť zákazníkov. Naopak oblasť techniky 

dosiahla 100% efektivity.  

Bezpečnosť využitia systému RH v procese 

Analýza bezpečnosti nespadá iba pod informačný systém, ale platí pre spoločnosť ako celok. Na 

obrázku č. 6, je zobrazený pavúčí graf s úrovňou bezpečnosti. Opäť bola stanovená miera od 0% do 

100%. Celková úroveň bezpečnosti bola stanovená na 50%. Táto úroveň značí, že všetky bezpečnostné 

zásady boli porušené. Najväčšie problémy sú spojené s údržbou a prevádzkou programov a aj z toho 

dôvodu im bola stanovená hodnota 50%. Predstavuje to najhoršiu hodnotu, ktorú bola možné stanoviť 

a nedostatky je potrebné okamžite začať odstraňovať.  

 

Graf 6: Pavúčí graf s úrovňou bezpečnosti 

(Zdroj: 19) 
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3.3.2 SWOT analýza IS 

SWOT analýzu ako bolo definované, považujeme za zhrnutie predchádzajúcich výsledkov analýz. 

Rozdelím ich do štyroch kategórií. Táto SWOT analýza bude zameraná na informačný systém a výsledky 

budú použité pri návrhoch zlepšenia informačného systému. 

Analýza silných a slabých stránok 

Táto analýza je zameraná na oblasti silných a slabých stránok informačného systému. Zistenie 

jednotlivých bodov, či už takých, ktoré majú pre IS kladné hodnotenie, alebo tých ktoré tvoria záporné 

hodnotenie je zobrazené v tabuľke č. 8. 

Tabuľka 8: Analýza silných a slabých stránok IS 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

(+) Silné stránky (-) Slabé stránky 

• Znalosti pracovníkov 

• Technika 

• Efektívnosť 

• Kvalitný IS od renomovanej spoločnosti 

• Chýbajúca metodika zálohy a havarijných 

situácií 

• Zle dodržiavanie bezpečnostných 

pravidiel 

• Neprebiehajúce bezpečnostné školenia 

• Prieskumy spokojnosti 

Silné stránky 

• Znalosti pracovníkov – jedná sa o znalosti v prostredí informačného systému, ktoré sú 

nadobudnuté prostredníctvom školení alebo samostatného vzdelávania. Pri nástupe do pozície 

sú zamestnanci usmernený v práci s IS staršími pracovníkmi a následne je im navrhnuté školenie.  

- Na základe môjho rozhodnutia prideľujem hodnotu +3. Je síce potrebné systém vedieť 

používať no vždy je možnosť sa opýtať a preto bola stanovená hodnota aká je. 

• Technika – do tejto oblasti radím všetky hardwarové súčasti potrebné pre vykonávanie danej 

činnosti. Radia sa tam firemné počítače a ich kompatibilita, tlačiarne, fotoaparáty a ostatné 

vybavenie spoločnosti.  

- Je potrebné zmieniť, že bez vyhovujúcej techniky je nemožné prevádzať túto obchodnú 

činnosť. Preto navrhujem hodnotu +5 pre oblasť techniky.  

• Efektívnosť – efektívnosť informačného systému predstavuje odchýlenie od požadovaného 

cieľa. Pre nás to znamená, ako pomáha daný systém pracovníkom pri vykonávaní práce. Bez IS 

by spoločnosť nemohla pracovať, takže tento systém musí byť aj efektívny.  
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- Hodnota priradená tomuto bodu je +4. Pracovníci dokážu efektívne pracovať s IS 

a dostatočne slúži k práci. Bol za týmto účelom vytvorený a preto je hodnota taká vysoká. 

• Kvalitný IS od renomovanej spoločnosti – IS, ktorý je vyrobený na mieru, to znamená, že spĺňa 

funkcie, ktoré sú vytvorené presne podľa požiadavkou zákazníka a tak dokáže ušetriť peniaze 

a čas. Nestretneme sa v ňom s funkciami, ktoré zbytočne zaberajú miesto, spôsobujú chaos 

a spomaľujú celý proces.  

- Opäť sa stretávame s potrebnými vlastnosťami, no nie sú však nutnosťou. Preto prideľujem 

tejto oblasti +3body.  

Slabé stránky 

• Chýbajúca metodika zálohy a havarijných situácií – metodika zálohy je zoznam krokov, ktorých 

je potrené sa držať v danom postupe, aby prebehla záloha dát správne. Havarijne situácie sú 

také, kedy nastane výpadok alebo nejaká negatívna situácia, ktorá bude mať za následok 

nutnosť obnovenia zálohy. Metodika havarijných  situácií je teda postup, ako sa zachovať a čo 

je nutné spraviť pri takejto situácií. Tvoria súčasť prevencia voči väčším škodám, ktoré presahujú 

mieru situácie. Radím medzi ne chyby zo stresu alebo obdobné stavy. 

- Tejto slabej stránke dávam -4 body. V prípade ak by nastala situácia, hrozia vážne následky 

a ale pravdepodobnosť je nízka. Z toho dôvodu bola stanovená táto hodnota. 

• Zle dodržiavanie bezpečnostných pravidiel – z pravidla pri práci s osobnými údajmi sú spojené 

bezpečnostné hrozby a je nutné dodržiavať bezpečnostné pravidlá. Vo väčšine firiem sú 

stanovené tieto pravidlá, no nie sú moc dodržiavané.  

- Jedná sa o oblasť bezpečnosti s ktorou sú viazané rôzne riziká. Na základe toho stanovujem 

hodnotu -4 body. 

• Neprebiehajúce bezpečnostné školenie – bezpečnostné školenie slúži najmä k pripomenutiu 

bezpečnostných zásad, ktorých sa musia držať. Ak by došlo k incidentu je potrebné preukázať, 

že sa spoločnosť maximálne podieľala na školení a pripomínaní ich zásad a pravidiel.  

- Opätovne sa jedná o bezpečnosť a z toho dôvodu je hodnota -4 body. Je potrebné aby sa 

zamestnanci orientovali v oblasti bezpečnosti.  

• Prieskumy spokojnosti – predstavujú dôležité informácie pre chod firmy. Získame tým počet 

reklamácií, sťažností ale aj ich spokojnosť či nespokojnosť s obchodom. Z výsledkov sa dajú 

zistiť jednotlivé chyby, ktoré vykonávajú zamestnanci alebo sa jedná o chybu v IS, a tak sa 

zdokonaľovať.  

- Nejedná sa o závažnú slabú stránku spoločnosti a na proces to nemá veľký dopad. No vďaka 

prieskumom bude možnosť sa zdokonaliť. Preto hodnotím túto slabú stránku iba -2 bodmi.  
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Analýza príležitostí a hrozieb 

Táto časť práce bude venovaná analýze v oblastiach príležitostí a hrozieb. V nasledujúcej 

tabuľke sú vyobrazené jednotlivé body spadajúce do týchto kategórií, ku ktorým si ďalej povieme viac 

a budeme k nim pridávať ich hodnotu.  

Tabuľka 9: Analýza príležitostí a hrozieb IS 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

(+) Príležitosti (-) Hrozby 

• Vytvorenie metodiky zálohy a havarijných 

situácií 

• Zabezpečenie pravidelných školení 

• Vytvorenie dotazníku spokojnosti 

• Prísnejšia kontrola zamestnancov 

• Zaistiť účinný antivírový program 

• Bezpečnostná hrozba vírusového útoku 

• Možnosť úniku informácií 

• Trestnoprávna činnosť 

Príležitosti  

• Vytvorenie metodiky zálohy a havarijných situácií – patrí medzi príležitosti spoločnosti ako sa 

vyhnúť možným problémom. Pre metodiku zálohovania sa radí okrem postupu zálohy aj postup 

ako dané zálohy obnoviť. Pre havarijne situácie je potrebné zabezpečiť postup ako postupovať 

v prípade havárie serveru alebo rôznym poškodeniam databáze. Vďaka tomu sa vyhneme 

následným škodám a zrýchlime tak postup riešenia havárií.  

- Strata dát, obsahujúcich osobné údaje je veľké riziko, ktoré je potrebné minimalizovať v čo 

najväčšej miere. Preto hodnotím túto príležitosť +5 bodov. 

• Zabezpečenie pravidelných školení – pravidelné školenia v oblasti bezpečnosti budú mať za 

výsledok ochranu spoločnosti voči únikom alebo zneužitím chránených informácií. Zamestnanci  

budú dostatočne oboznámený a nebude dochádzať tak k problémom.  

- Myslím si, že hodnota z pohľadu spoločnosti je +4 body.  

• Vytvorenie dotazníku spokojnosti 

- Táto metóda nám dopomôže sa zdokonaľovať a preto ju hodnotím +3 bodmi. 

• Prísnejšia kontrola zamestnancov – pomáha pri sledovaní zamestnancov, či ich práca je 

v požadovanej kvalite a časovom termíne. Kontroly síce zaberajú čas, ale pomáha pri dosahovaní 

lepších výsledkov.  

- Na základe zváženia som pridelil +5 bodov. Dúfam, že to povedie k väčšej poctivosti 

a dôraznosti pri práci.  
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• Zaistiť účinný antivírový program – antivírusový program má za cieľ detekovať a odstrániť 

počítačové vírusy. Funkcionalita predstavuje možnosť preskenovať hardware a následne 

odstrániť výskyt ale taktiež aj zabrániť vniknutiu vírusu do prostredia.  

- Zabránenie voči hrozbe útoku hackerov a tak uchránenie svojich dát musí byť priorita 

a preto som priradil hodnotu +5.  

Hrozby  

• Bezpečnostná hrozba vírusového útoku – predstavuje nebezpečenstvo útoku z tretej strany, za 

účelom špionáže, úmyselného poškodenia alebo odcudzenia dát, taktiež za účelom vydierania. 

Spôsobujú stratu, prichádzame o čas a taktiež o finančné prostriedky.  

- Radím to medzi najväčšie hrozby, ktorým momentálne čelí spoločnosť. Prideľujem jej 

preto -5 bodov. Musíme uvažovať nad riešením ako minimalizovať túto hrozbu a to v čo 

najkratšom časovom intervale.  

• Možnosť úniku informácií – únik neprichádza iba forme útoku tretej strany, ale môže sa jednať 

aj o interní subjekt so záujmom poškodiť podnik, alebo sa nelegálne obohatiť. Popis útoku tretej 

strany bol popísaný v predchádzajúcom odseku a preto sa zameriam na internú oblasť. 

Príkladom uvediem situáciu ktorá mi bola zdelená manažérom sledovanej spoločnosti. Jednalo 

sa o zamestnanca, ktorému pri odchode boli oneskorene odobraté práva vstupu do IS. Po dobu 

aktívneho prístupu sa mu podarilo skopírovať interné údaje o zákazkách a predať ich 

konkurenčnej firme.  

- Našťastie sa jedná o ojedinelý prípad no dopad bol vážny. Z toho dôvodu prideľujem tejto 

hrozbe -4 body. 

• Trestnoprávna činnosť  - pod týmto pojmom budeme uvažovať ako pod porušením 

copyrightových pravidiel. Pre objasnenie uvediem príklad. Zamestnanec sa popri práci rozhodne 

nainštalovať program skrz neoficiálne webové portály. Jedná sa o nelicencovaný a teda 

neoficiálnu verziu programu za ktorú nezaplatil. Tým sa dopustil trestného činu a pri kontrole 

vzniknú problémy v podobe pokút, až súdneho konania. 

- Hovoríme o vážnom porušení pravidiel, no jej náprava je veľmi jednoduchá. Preto som udelil 

-3 body a ďalej budeme pracovať s touto hodnotou v kapitole zostavenie SWOT analýzy.  

Zostavenie SWOT analýzy 

V nasledujúcej tabuľke sú zobrazené vyššie spomínané body, ku ktorým sú priradené ich 

hodnoty a váhy.  
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Tabuľka 10: Bodové ohodnotenie IS 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

 

  

Silné stránky 

Analyzované body Body (+) Váha Hodnota (+) 

Znalosti pracovníkov 3,00 0,15 0,45 

4,1 
Technika 5,00 0,40 2 

 Efektívnosť 4,00 0,30 1,2 

Kvalitný IS od renomovanej spoločnosti 3,00 0,15 0,45 

 

  1,00   

 
Slabé stránky 

 

Analyzované body Body (-) Váha Hodnota (-) 

Chýbajúca metodika zálohy a havarijných situácií 4,00 0,30 1,2 

3,8 
Zle dodržiavanie bezpečnostných pravidiel 4,00 0,30 1,2 

Neprebiehajúce bezpečnostné školenia 4,00 0,30 1,2 

Prieskumy spokojnosti 2,00 0,10 0,2 

  1,00   

 

      

      

Príležitosti  
Analyzované body Body (+) Váha Hodnota (+)  
Vytvorenie metodiky zálohy a havarijných situácií 5,00 0,24 1,2 

4,62 

 
Zabezpečenie pravidelných školení 4,00 0,18 0,72  
Vytvorenie dotazníku spokojnosti 3,00 0,10 0,3  
Prísnejšia kontrola zamestnancov 5,00 0,24 1,2  

Zaistiť účinný antivírový program 5,00 0,24 1,2  
  1,00    

       

       

 Hrozby  

 Analyzované body Body (-) Váha Hodnota (-)  

 Trestnoprávna činnosť 3,00 0,25 0,75 

4,2 
 

 Bezpečnostná hrozba vírusového útoku 5,00 0,45 2,25  

 Možnosť úniku informácií 4,00 0,3 1,2  

   1,00    

 

Vyhodnotenie SWOT analýzy 

Rozdiel silných a slabých stránok nám dal výsledok +0,3 bodu. Pre príležitosti a hrozby 

dochádzame k rozdielu +0,42. Tieto hodnoty vložíme do grafu aby sme zistili aká stratégia je využívaná 

v prostredí informačných systémov. Výsledky využijeme v návrhoch na zmenu.  



 

54 

 

Vyhodnotenie SWOT analýzy 

Pozorovaním grafu číslo 7, zisťujeme že spoločnosť vedie informačné systémy ofenzívnou 

stratégiou, ktorá predstavuje najlepšiu možnú verziu výsledku. Ďalej sa dá preukázať, že silné stránky 

prevyšujú slabé stránky a má k dispozícií väčšie množstvo príležitostí ako čelí hrozbám. V prípade kedy 

sa spoločnosť rozhodne svoje príležitosti uskutočňovať, bude znižovať hrozby a zvyšovať svoje silné 

stránky informačného systému. Na základe týchto výsledkov je možné stanoviť návrhy k zlepšeniu 

situácie v prostredí IS.  

3.4 VYHODNOTENIE RIZÍK 

V tejto časti diplomovej práce sa budeme venovať rizikám, na ktoré využijeme kvantitatívnu 

metódu ČSN ISO/IEC 27005:2008. 

Táto metóda využíva vstupné hodnoty pravdepodobností, ktoré sú zobrazené v tabuľke č. 11. 

K daným pravdepodobnostiam sú priradené hodnoty od 1-5. Medzi hodnotené kritéria sa radí aj ich 

dopad na spoločnosť.  

Graf 7: Porovnanie hodnôt SWOT 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Tabuľka 11: Stupnica pravdepodobnosti výskytu rizika 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Pravdepodobnosť 
rizika 

Popis pravdepodobnosti 
Percentuálna 

pravdepodobnosť 
Ohodnotenie 

veľmi nízka Veľmi nízka pravdepodobnosť výskytu 0 - 10% 1 

nízka Veľmi málo pravdepodobný výskyt 10 - 25% 2 

stredná Občasný výskyt rizika 25 - 50% 3 

vysoká Pravdepodobnosť výskytu je častá 50 - 75% 4 

veľmi vysoká 
Pravidelný výskyt rizika, vysoká 
pravdepodobnosť 

75 - 100% 5 

 

Tabuľka 12: Stupnica dopadu 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Dopad rizika Popis dopadu Ohodnotenie 

zanedbateľný  Neohrozenie prevádzky IS, dopad rizika je zanedbateľný 1 

malý Bez významného ohrozenia prevádzky IS, dopad rizika je malý 2 

stredný Čiastočné ohrozenie prevádzky IS, dopad rizika je stredný 3 

vážny Vážne ohrozenie prevádzky IS, dopad rizika je nutné riešiť 4 

veľmi vážny 
Veľmi vážne ohrozenie prevádzky IS, dopad rizika môže spôsobiť 
zástavu 

5 

Pravdepodobnosť a dopad rizika predstavujú dva faktory, ktorých súčet tvorí mieru rizika. Tá sa 

delí na 3 podkategórie. Tie sú zobrazené v tabuľke č. 13. Jednotlivé podkategórie sú farebne rozlíšené 

pre čo najlepšiu orientáciu.  

Tabuľka 13: Farebné rozlíšenie rizík 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Miera rizika Riziko Popis rizika 

2-4 Nízka Dopad na prevádzku je nízky 

5-6 Zvýšená Dopad na prevádzku je zvýšený 

7-10 Vysoká Dopad na prevádzku je vysoký 
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V tabuľke č. 14 sú rozpísané jednotlivé riziká spolu s ich pravdepodobnosťou dopadu a ich 

spoločnou mierou. Taktiež sú rozdelené do jednotlivých oblastí, pre čo ich najlepšiu orientáciu. Na 

základe ich výsledkov, budú spravené opatrenia pre jednotlivé oblasti, v kapitole číslo 5.  

Tabuľka 14: Identifikované riziká 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Č. Oblasť Riziko P D O 

1. Technika Spomalenie práce z dôvodu využívania zastaranej techniky 1 4 5 

2. Technika 
Spomalenie práce z dôvodu využívania nespoľahlivej a 

nedostatočnej rýchlosti pripojenia 3 3 6 

3. Technika Pozastavenie práce z dôvodu nekompatibilnej techniky 1 3 4 

4. Technika Pozastavenie práce z dôvodu neexistencie záložnej techniky 1 4 5 

5. Programy Strata dát z dôvodu neaktuálnej verzie programu 1 3 4 

6. Programy Pozastavenie práve z dôvodu vypršanej životnosti systémov 2 3 5 

7. Programy Nevyužitie funkcii systému z dôvodu jej neexistencie 2 5 7 

8. Programy 
Pochybenie zamestnanca z dôvodu nedostatočného manuálu k 

programu 3 2 5 

9. Pravidlá Nedodržiavanie bezpečnostných pravidiel 3 3 6 

10. Pravidlá Nedodržanie havarijného postupu 2 5 7 

11. Pravidlá Nekontrolovaný pohyb zamestnancov v prostredí IS 3 2 5 

12. Pravidlá Možnosť úniku dát z dôvodu voľného pohybu na internete 4 4 8 

13. Pravidlá 
Možnosť vírusového útoku z dôvodu voľného pohybu na 

internete  5 5 10 

14. Pravidlá 
Porušenie trestného práva z dôvodu neexistencie pravidiel o 

inštalovaní programov 5 4 9 

15. Zamestnanci Zneužitie prístupových práv 4 3 7 

16. Zamestnanci Pochybenie zamestnanca z dôvodu jeho nekvalifikácie 3 2 5 

17. Zamestnanci Nezastupiteľnosť zamestnanca 2 3 5 

18. Dáta Strata dát z dôvodu chybného postupu pri zálohe 3 2 5 

19. Dáta Únik dát pri vírusovom napadnutí 5 4 9 

20. Dáta Manipulácia dát a nezrovnalosť informácií v systéme a realitou 2 2 4 

21. Zákazníci Spomalenie práce z dôvodu pomalej reakcie zákazníkov 2 1 3 

22. Zákazníci Nedostatočné využitie IS 2 2 4 
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23. Zákazníci Nepochopenie výstupu dát z IS 2 1 3 

24. Dodávatelia Spomalenie práce z dôvodu výpadku dodávateľa 3 5 8 

25. Manažment IS nepodporuje činnosť pracovníkov 3 1 4 

26. Manažment Pracovníci budú bez kontroly 4 2 6 

27. Manažment Neexistencia spätnej odozvy zákazníkov 5 2 7 

28. Bezpečnosť Zneužitie dát z dôvodu nízkej bezpečnosti 3 5 8 

29. Bezpečnosť Spomalenie systému z dôvodu nepotrebných programov 5 4 9 

V nasledujúcom grafe je zobrazená súčtová riziková matica. Jednotlivé súčty sú farebne odlíšené 

na základe ich hodnoty podľa tabuľky č. 8. Nachádzajú sa tu riziká, ktoré sú označené červenou farbou. 

Tie predstavujú body, ktoré sú potrebné okamžite riešiť. Ich riešenia budú navrhnuté v kapitole č. 5.  

Pravdepodobnosť       

5  1  3 1  

4   2 1   

3 1 4 3  1  

2 2 2 2  2  

1   2 2   

 1 2 3 4 5 Dopad 

Graf 8: Súčtová riziková matica 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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4 NÁVRHY NA ZMENY V JEDNOTLIVÝCH OBLASTIACH IS 

V tejto kapitole sa pokúsim popísať a zdôvodniť návrhy, ktoré sa týkajú jednotlivých skúmaných 

oblastí. Pri tvorbe návrhov pracujem na základe výsledkov, ktoré som získal z vypracovaných analýz. 

Vykované boli SWOT analýzy, metóda Zefis a kvantitatívna metóda ČSN ISO/IEC 27005:2008. Cieľom pri 

stanovení návrhov bude odstránenie všetkých rizík a nedostatkov, ktoré považujem za nebezpečné. 

Hneď na začiatku je nutné spomenúť, že spoločnosť disponuje vlastným informačným systémom a preto 

zamietam tvorbu nového informačného systému. Obsahuje totižto prvky, ktoré boli robené na mieru pre 

vybranú spoločnosť.  

4.1 ZMENY V OBLASTI TECHNIKY 

Z výsledkov, ktoré nám poskytla metodika ZEFIS je možné vidieť, že v spoločnosti sa nenachádza 

žiaden problém s technikou. Môžeme povedať, že aktuálna situácia si nevyžaduje žiaden zásah do tejto 

oblasti. To však neznamená, že sa tu nenachádza žiadna možnosť pre zlepšenie. Existujú tu 

potencionálne riziká spojené s technikou. Navrhujem, aby zamestnanci poriadne sledovali kompatibilitu 

svojich zariadení a nevystavovali sa riziku, že ich zariadenie bude príliš zastaralé pre vykonávanie 

pracovných činností. Potrebné je aby zamestnanci udržiavali tvoje programy vždy v aktuálnej forme 

a v prípade ťažkostí aby sa poradili s technickým oddelením spoločnosti, ktoré je zodpovedné za práve 

tieto situácie.  

4.2 ZMENY V OBLASTI PROGRAMOV 

Táto oblasť nevyžaduje veľké zmeny informačného systému. Pracovníci a vedenie je spokojné 

s aktuálnym informačným systémom. Splňuje ich požiadavky v dostatočnej miere. Avšak boli zistené isté 

nedostatky, ktoré je možné odstrániť pre čo najlepší chod systému a prácu s ním.  

Zamestnanci prezradili, že by ocenili niektoré doplnky, ktoré by im uľahčili prácu. Prioritným 

z nich je, že po ohlásení dopytu, im informačný systém automaticky odošle sms, ktorá je zobrazená na 

obrázku č. 11 na ľavej strane. Obsahom je vyfiltrovaná ponuka v ktorej je uvedené identifikačné číslo 

ponuky, meno a číslo na majiteľa, spolu s číslom a menom klienta. Problémom je to, že nie vždy majú 

zamestnanci prístup na internet a tak si pozrieť o akú nehnuteľnosť sa jedná. Navrhujem preto pozmeniť 

automatickú správu a upraviť ju o:  

• Typ nehnuteľnosti 

• Adresa nehnuteľnosti 

• Cena nehnuteľnosti 

• ID nehnuteľnosti 
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Na základe obrázku č. 11 (pravá strana) je možné vidieť, že zamestnanci budú mať prehľad, 

o akú ponuku sa jedná, aj bez vyhľadávania v informačnom systéme. Umožní to zrýchlenie celého 

procesu, zlepší to obraz o profesionalite personálu a hlavne im to zjednoduší prácu.  

Zmena bude implementovaná do IS na základe žiadosti, ktorú predajú zamestnanci technickému 

oddeleniu. Vzhľadom k tomu, že nie je potrebná externá spoločnosť pre vykonanie zmeny, nebudú 

potrebné finančné náklady. Jedná sa o jednoduchú prácu, ktorú bez problémov zvládne technické 

oddelenie.  

 

Obrázok 11: Zobrazenie zmeny návrhu automatizovaných správ 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

4.3 ZMENY V OBLASTI PRAVIDIEL 

V oblasti pravidiel bolo identifikovaných hneď niekoľko rizík a problémov spojených 

s prevádzkou informačného systému. Príčinou ich vzniku sú slabo dodržiavané, alebo neexistujúce 

pravidlá a smernice, ktoré jasne stanovujú čo zamestnanci môžu a čo nemôžu robiť. Medzi ďalšie 

dôvody ich vzniku sú neexistujúce pracovné postupy pre zamestnancov. To im umožňuje robiť si veci po 

svojom čo prináša za následok porušovanie predpisov. V horších prípadoch sa môže jednať aj 

o trestnoprávne správanie. Návrhy budú jednotlivo rozpísané podľa nadväznosti. 

Ako prvé navrhujem vytvorenie smernice, alebo postup pre riešenie havarijných situácií 

v prostredí IS. Hovoríme o dokumente v písomnej forme, vytvoreným za účelom minimalizácie škôd pri 

vzniknutom probléme. K havárií nedochádza často, no jej dopad je závažný a ochromí celý proces. 

Smernica bude spísaná vedením spoločnosti a obsahom budú riešenia typu:  

• Postup pri výpadku serveru do jeho opravenia 

• Postup záchrany záloh, a ich obnovenie 

• Postup reinštalácie potrebných softwarov 
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• Postup využitia záložných technológií pri výpadku aktuálnych 

• Potup odhalenia porušeného softwaru a proces obnovy  

Všetky potrebné informácie ohľadom postupov budú predané pracovníkom skrz školenia 

o bezpečnosti. Kde budú musieť podpísať potvrdenie o tom, že boli poučený.  

Ako bolo spomenuté, v organizácií je problém s dodržiavaním bezpečnostných pravidiel a ich 

priebežnou kontrolou. K odhaleniu tohto problému nám pomohla analýza pomocou metodiky ZEFIS. 

Preto navrhujem zorganizovanie bezpečnostného školenia a to dva krát ročne. Tam budú pracovníci 

oboznámený so zmenami, ktoré bude potrebné dodržiavať.  

Bezpečnostné školenia budú povinné pre všetkých vedúcich pobočiek, ich zástupcov a starších 

maklérov. Školenie bude vedené konateľom spoločnosti. Po absolvovaní školenia budú absolventi 

dohliadať pri zaškolení nových zamestnancov. Cena školenia je pevná a to 50€ na osobu. Účasť bude 

hradená zamestnancami a organizácia môže poskytnúť preplatenie účasti za dobré výsledky. Ak za daný 

polrok pobočky splnia svoje obraty, bude zamestnancom toto školenie kompletne preplatené. Táto 

možnosť bude motivovať zamestnancov k lepšiemu výkonu.  

Súčasťou školení bude okrem iných, poučenie pracovníkov o vyššie zistených rizikách 

a nedostatkoch ako sú: 

• Porušenie trestného práva z dôvodu neexistencie pravidiel o inštalovaní programov 

• Možnosť úniku dát z dôvodu voľného pohybu na internete 

• Možnosť vírusového útoku z dôvodu voľného pohybu na internete  

• Nedodržanie havarijného postupu 

• Zneužitie osobných údajov a ohrozenie obchodných činností 

K vyššie zmieneným bodom by som navrhoval pridať jednorazový e-learningový kurz GDPR 

pre všetkých zamestnancov. Ktorý bude plne preplatený organizáciou. Kurz je poskytovaný 

spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia. Obsahom školenia bude oboznámenie s problematikou GDPR, jej 

dôležitosť a význam. Cena takéhoto e-kurzu závisí od počtu prístupov. V spoločnosti aktuálne pracuje 

115 zamestnancov. Za každý jeden prístup je poplatok 40€ bez DPH (s DPH to činí 48€). Pri väčšom 

záujme sú však možné zľavy. Najvyššia možná zľava ktorú bolo možné získať činila 50% z originálnej 

ceny a teda sa dostávame na hodnotu 20€ bez DPH (s DPH 24€) (34).   

Tretím krokom zmeny v oblasti pravidiel bude zablokovanie prístupu zamestnancov do 

administrátorských kont na počítačoch. Odstránime tým možnosť inštalácie vlastných programov do 

firemného prostredia. Pracovníci sa budú prihlasovať na účty výhradne určených pre nich. Budú im 

stanovené práva príslušiace k výkonu ich práce, ktoré nastaví technické oddelenie. V prípade, že sa jedná 

o program potrebný k výkonu práce, bude nutné sa obrátiť na technické oddelenie, ktoré po preskúmaní 
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následne odobrí alebo zamietne vybraný program. Súčasťou kontroly bude taktiež overenie licencie aby 

sa predišlo trestnoprávnej činnosti. 

Štvrtým a posledným bodom bude návrh na obmedzenie prístupu na internet. Myšlienka 

tohto kroku spočíva v zablokovaní špecifických stránok. Je jasné, že internet v tejto oblasti podnikania 

tvorí kľúčový faktor, no prináša so sebou aj nechcené riziká spojené s bezpečnostnou hrozbou. Tie je 

potrebné minimalizovať pomocou blokovania stránok ako sú: Facebook, Skype, Google Hangouts, Viber, 

WhatsApp, ICQ, MSN protokol a podobné komunikačné stránky, pomocou ktorých sa dajú prenášať 

dáta a dôverné informácie. O túto zmenu sa opäť postará technické oddelenie, ktoré zablokuje 

vymenované stránky skrz firemnú sieť. Blokovanie stránok so sebou neprináša žiadne finančné náklady.  

4.4 ZMENY V OBLASTI ZAMESTNANCOV 

Navrhnuté opatrenia v oblasti pravidiel úzko súvisia s problémami v oblasti zamestnancov. Tie 

sú spojené s nekvalifikáciou, a neznalosťou pracovníkov. Ich odstránením pomocou školení 

a bezpečnostných pravidiel nám klesá riziko ich výskytu. Na základe analýz sa však prišlo k závažnému 

problému, ktorý je potrebný odstrániť. Jedná sa o možnosť zneužitia prístupových práv pri odchode 

zo zamestnania. Radím to medzi závažné bezpečnostné ohrozenie. 

Riešenie tohto problému spočíva v určení osoby zodpovednej za ukončovanie práv. 

Zodpovedajúca osoba by mala byť vedúci každej pobočky. Tá musí zodpovedne nahlásiť technickému 

oddeleniu žiadosť o odobratie prístupu do systému, pre konkrétnu osobu a to nutne pred ohlásením 

výpovede osoby. Odňatie prístupu musí prísť dostatočne včas, aby odchádzajúca osoba nemala 

možnosť ohroziť bezpečnosť osobných údajov o klientoch a tak isto aj ohroziť budúce obchody. Ak by 

sa pracovníkovi podarilo obísť toto nariadenie, bude mu stanovená pokuta až do výšky 5000€. O tejto 

zmene budú zamestnanci informovaný na bezpečnostnom školení, ktorého súčasťou je aj podpis 

o informovanosti o nadchádzajúcich zmenách.  

4.5 ZMENY V OBLASTI DÁT 

Na základe všetkých analýz, či už metodiky ZEFIS, analýzy SWOT alebo metódy ČSN ISO/IEC 

27005:2008, bola vyhodnotená oblasť dát ako najkritickejšia. Výsledky jednoznačne poukazujú na 

bezpečnostnú hrozbu útoku z tretej strany. Pri vírusových napadnutiach dochádza k odcudzeniu, 

alebo poškodeniu dát, ktoré sú potrebné pri výkone práce. Dáta tak isto obsahujú informácie o klientoch, 

ktoré podľa zákona o GDPR, je potrebné chrániť. 

Návrh pre riešenie tejto situácie pozostáva z obstarania antivírusového softwaru, ktorý bude 

nepretržite skenovať dáta s ktorými pracujeme, umožní testovanie v oblastiach, ktoré si zvolíme na 
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kontrolu, skenovanie prichádzajúcich emailov a podobne. Pri výbere spoločností od ktorých zakúpime 

software, som využil dostupné recenzie a pomocou selekcie dospel k jednému poskytovateľovi.  

Vybraná spoločnosť je ꬴset software spol. s. r. o., s oblasťou pôsobenia najmä na slovenskom 

trhu. Aktuálne dominuje v prostredí antivírusovej ochrany a poskytuje ju okrem bežných užívateľov aj 

väčším spoločnostiam. Stala sa víťazom viac než 100 prestížnych ocenení v danom sektore, za čo vďačí 

svojím dlhoročným skúsenostiam a dlhodobým investíciám do vývoja. Preto navrhujem využitie ich ꬴset 

secure balíčkov, ktoré sú aktuálne v ponuke v dvoch variantoch. V nasledujúcom odseku varianty 

popíšem, následne porovnám a stanovím vlastný výber. Najvýhodnejší balíček v pomere cena / výkon, 

bude doporučený spoločnosti.  

ꬴset SECURE OFFICE 

Predstavuje základné antivírusové zabezpečenie, vyžadujúce nízke systémové nároky. Súčasťou 

balíčku je anti-malwarová ochrana, ktorá ochraňuje zariadenia pred hrozbami internetového prostredia. 

Ďalej poskytuje ochranu úložiska a aj systému ako samotného. To vedie k bezproblémovej prevádzke. 

Výhodou oproti ostatným softwarom je vytvorenie vzdialenej správy. To zanemená, že technické 

oddelenie bude môcť kontrolovať všetky firemné počítače z jedného miesta a tak zabezpečovať 

pravidelné kontroly. V nasledujúcom obrázku sú zobrazené všetky funkcie ktoré vybraný balík obsahuje.  

Spoločnosť bude zabezpečovať software pre každé zariadenie v spoločnosti. Aktuálne sa 

nachádza 120 aktívnych počítačov, na ktoré budú zmeny aplikované. V tabuľke č. 15 sa nachádza cenové 

zhodnotenie za daný balíček pri jeho využití. V cene bola stanovená na aktuálny počet zariadení. Po 

predstavení BUSINESS balíku si z nich na základe vlastného zváženia vyberiem jeden a budem s ním 

pracovať ďalej pri kalkuláciách nákladov na zmeny.  

ꬴset SECURE OFFICE
Antivírusová ochrana  splňuje

Internetová ochrana -

Ochrana pre android  splňuje

File security  splňuje

Mail Security -

Tabuľka 15: Funkcie SECURE OFFICE 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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ꬴset SECURE BUSINESS 

Organizácia radí ꬴset SECURE BUSINESS za pokročilé antivírusové zabezpečenie. Obsahuje 

totižto všetky bezpečnostné technológie a funkcie, ktoré firmy potrebujú pre chránenú výplň práce. 

Poskytuje ochranu proti cieleným útokom, vírusom všetkých druhov, tak ako SECURE OFFICE má 

k dispozícií vzdialenú správu pre celú sieť. V tabuľke číslo 17, môžeme vidieť funkcie ktoré podporuje. 

Rozdiel tvorí internetová ochrana a mail security. Internetová ochrana je k zabráneniu vstupu na škodlivé 

stránky alebo na stránky, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo poškodenia, alebo zneužitia dát. Mail security 

má za úlohu filtrovať prichádzajúce maily a odstrániť tak škodlivý obsah skôr ako sa dostane do 

schránky.  

 

LICENCIA
 Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH

2 482 EUR 521 EUR 3 003 EUR

cena predlženia na  1 rok DPH 21% Cena s DPH

1 737 EUR 365 EUR 2 102 EUR

cena predlženia na  2 roky DPH 21% Cena s DPH

3 127 EUR 657 EUR 3 784 EUR

cena predĺženia na 3roky DPH 21% Cena s DPH

4 222 EUR 887 EUR 5 108 EUR

ꬴset SECURE BUSINESS
Antivírusová ochrana  splňuje

Internetová ochrana  splňuje

Ochrana pre android  splňuje

File security  splňuje

Mail Security  splňuje

Tabuľka 16: Vykalkulované náklady na licencie 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Tabuľka 17: Funkcie SECURE BUSINESS 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Cenové kalkulácie sú opäť zostavené na všetky aktívne zariadenia (120 zariadení) v tabuľke č. 

18. 

 

Výber antivírusového balíku 

Po konzultácií s vedením spoločnosti, som dospel k rozhodnutiu, že vhodným softwarom sa 

stáva ꬴset SECURE BUSINESS. Dôvod prečo som sa rozhodol pre zmienený balík je, že komunikácia so 

zákazníkmi v mnohých prípadoch prebieha skrz e-mail. Tieto osoby sú pre nás nedôveryhodné, pretože 

nevieme presne určiť, kto sa nachádza za druhým monitorom. A teda rozbalenie novo prichádzajúcej 

pošty tvorí bezpečnostnú hrozbu. Ďalším dôvodom je, že pracovníci vyhľadávajú nové zákazky sa 

rôznych webových portáloch, určených k ponuke a dopytu nehnuteľností. Zvolený variant sa dokáže 

plnohodnotne presadiť v spomínaných problémových oblastiach a tak ochrániť to čo potrebujeme.  

4.6 ZMENY V OBLASTI ZÁKAZNÍKOV 

Z výsledkov analýz vyplýva, že oblasť zákazníkov má dobrú úroveň. Preto v tejto oblasti 

nenavrhujem žiadne zmeny no odporúčam, aby zamestnanci poriadne kontrolovali čo pridávajú do IS a 

tak robili dobré meno organizácií. Zákazníci po návrhoch v oblasti manažmentu, budú môcť svoje 

skúsenosti vyjadriť pomocou novo zavedených dotazníkov. V prípade negatívnych skúseností, vedenie 

bude ďalej rozhodovať o zmene, či nariadení. Zistené bolo riziko, že zákazník nebude schopný 

porozumieť výstupu IS. Aj z toho dôvodu bolo vytvorené infocentrum, ktoré pracuje každý deň aj počas 

víkendov od 8:00 do 20:00. Pracovníkom bude nariadené aby sa uistili či sú zákazníci dostatočne 

oboznámení s procesom.  

4.7 ZMENY V OBLASTI DODÁVATEĽOV 

Riziká spojené s výpadkom dodávateľa, popísané v analýze rizík sa nedajú ošetriť ani sa im 

vyhnúť. Spoločnosť má svoje vlastné technické oddelenie, ktoré zaisťuje plynulý chod IS. V prípade 

LICENCIA
 Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH

3 654 EUR 767 EUR 4 421 EUR

cena predlženia na  1 rok DPH 21% Cena s DPH

2 558 EUR 537 EUR 3 095 EUR

cena predlženia na  2 roky DPH 21% Cena s DPH

4 604 EUR 967 EUR 5 571 EUR

cena predĺženia na 3roky DPH 21% Cena s DPH

6 215 EUR 1 305 EUR 7 521 EUR

Tabuľka 18: Vykalkulované náklady na licencie  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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potreby sú schopný dať systém do funkčného stavu za menej ako hodinu. To hodnotím veľmi kladne. 

Inak v tejto oblasti neboli zistené žiadne nedostatky a preto odporúčam aby organizácia nevykonávala 

žiadne zmeny.  

4.8 ZMENY V OBLASTI MANAŽMENTU 

Po analýze som odhalil slabú kontrolu zamestnancov a neexistenciu spätnej odozvy. To sú 

nedostatky v oblasti manažmentu, ktoré je možné ľahko odstrániť. Navrhujem vytvoriť dva dotazníky, 

ktoré budú určené pre predávajúcich a kupujúcich. Forma spätnej odozvy nebola doteraz aplikovaná 

v žiadnej konkurenčnej organizácií. Dotazník pre obe zúčastnené strany bude obsahovať otázky 

zamerané ako na IS, tak aj na priebeh obchodu pre čo najkomplexnejší prehľad. V nasledujúcej pasáži 

bude predstavených niekoľko ukážkových otázok pre každú opýtanú stranu.  

- Ako ste spokojný s inzerciou?  

- Hodnotíte kladne váš popis nehnuteľnosti?  

- Ste spokojný s kvalitou fotografií?  

- Boli ste dostatočne informovaný o krokoch v obchode?  

- Nastala počas obchodu komplikácia a ak áno, bol maklér schopný ju vyriešiť? 

-  Máte nejaké pripomienky k portálu?  

- Odporučili by ste iným osobám našu realitnú kanceláriu?  

Na základe výsledkov z dotazníkov bude možné identifikovať ďalšie problémy a následne ich 

odstrániť. Dotazníky sa budú posielať automatizovanou formou. Po úspešnom dokončení procesu sa 

automaticky odošle e-mail na konkrétnu adresu. Manuálne zasielanie dotazníkov je zdĺhavé a často by 

dochádzalo k preskakovaniu tohto kroku. Preto som sa rozhodol pre spoločnosť MassMail, ktorá 

disponuje modulom na automatizáciu mailov. Tento modul bude implementovaný do IS za pomoci 

technického oddelenia. Pre začatie odosielania je potrebné vyplniť vzorový e-mail obsahujúci dotazník. 

Náklady spojené s implementáciou zahŕňajú registračný poplatok vo výške 49€ a každá poslaná správa 

bude spoplatnená vo výške 0,0167€ s DPH (35). Následné odpovede budú priebežne sledované vedúcimi 

pobočiek tak, aby mohli kontrolovať svojich zamestnancov v oblasti spĺňania potrieb zákazníkov. 

Zákazníci budú mať možnosť sa vyjadriť, či mali problém s funkciami portálu a čo by navrhovali pridať. 

Prípadné sťažnosti, či návrhy, budú konzultované s vedením organizácie.  

4.9 ZMENY V OBLASTI BEZPEČNOSTI 

V oblasti bezpečnosti boli identifikované problémy najmä v oblasti programov. Riziká spojené 

s touto kategóriou boli spomalenie systému z dôvodu nepotrebných programov a zneužitie dát 

z dôvodu nízkej bezpečnosti. Oba spomenuté problémy budú vyriešené na základe opatrení z iných 
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oblastí. Zamestnanci nebudú schopný nainštalovať vlastný program a teda nebudú môcť zahltiť disk.  

Čo sa týka krádeže dát, ak sa jedná o internú krádež, pri zistení tohto priestupku bude osobe udelená 

pokuta. Možnosť externej krádeže sa nedá úplne odstrániť no bola minimalizovaná pomocou 

funkčného a overeného antivírusového programu.  

4.10 EKONOMICKÉ ZHODNOTENIA  

Návrhy na zmeny so sebou prinášajú náklady spojené s ich zavedením a prácou s nimi. V tabuľke 

č. 19, sú vypísané jednotlivé náklady, počet zakúpených jednotiek, ich cena za kus a celková cena.  

 

Spoločnosť zaplatí za navrhnuté zmeny dokopy 8 746,70€. Táto cena spočíva od presne 

stanovených počtov, ktoré v skutočnosti nemusia byť pravdou. 

 Bezpečnostné školenie bolo určené pre vedúcich pobočiek a starších pracovníkov, ktorých je 

aktuálne 30. Avšak ako bolo navrhnuté, spoločnosť bude hradiť školenie iba tým ktorý splnia stanovené 

podmienky. Pri kalkulácií som počítal s tým, že podmienky splnia všetci a teda počítame s maximálnymi 

nákladmi.  

Pre e-learningový kurz GDPR bude účasť povinná a dostávame sa k reálnym nákladom 

spojenými k danej činnosti. 

Antivírus je v tabuľke opäť zvolený ako najdrahší variant. Jedná sa o cenu za rok, no záleží na 

spoločnosti, na koľko rokov sa predĺži zmluva. Čím dlhšie kontrakt bude trvať o to väčšiu zľavu dostanú. 

Moje odporučenie je zobrať si balíček s predĺžením na ďalšie 3 roky, kde je vykalkulovaná cena na 7 521€ 

na 3 predĺžené roky. Pre nasledujúci rok by tak organizácia za antivírus zaplatila iba 2 507€.   

Pri spätnej odozve sa registračný poplatok platí iba raz a už nie je potrebné ho viac krát platiť. 

To však neplatí za cenu/e-mail. Pre túto kalkuláciu som zobral počet kusov 1000. To odpovedá 

DRUH POČET KUSOV CENA/KS CELKOM

Bezpečnostné školenie 30 50 € 1 500 €

E-learning kurz GDPR 115 24 € 2 760 €

Antivírusový program 120 - 4 421 €

Spätná odozva (reg. poplatok) 1 49 € 49 €

Spätná odozva (e-mail) 1000 0,0167 € 16,70 €

8 746,70 €

Tabuľka 19: Ekonomické zhodnotenie návrhov 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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priemernému počtu obchodov spoločnosti za rok, krát dva. Pretože pri obchode vždy dochádza ako zo 

strany predávajúceho tak aj kupujúceho. A požadujeme spätnú odozvu z oboch strán.  

Ďalšie návrhy so zmenou neprinášajú žiadne náklady. Ich zmena prebieha cez interné technické 

oddelenie alebo sú pod správou vrcholového manažmentu. Tí majú pevne stanovený plat, ktorý do 

týchto kalkulácií nerátam. 

Prínosy 

Po implementácií navrhnutých zmien sa razantne zvýši zabezpečenie informačného systému a aj 

spoločnosti. Pracovníci budú efektívnejší a budú mať lepšie podklady pre rozhodovanie. Bude 

dochádzať k nižším chybovostiam. Toto predstavuje nemerateľné prínosy.  

Pre merateľné prínosy sa vďaka zmene automatizovaných správ pre maklérov, predpokladá 

zvýšenie obratu spoločnosti. Vzhľadom k tomu, že budú mať časový predstih pred konkurenciou, zvýši 

sa im šanca na predaj cez analyzovanú spoločnosť. O koľko sa presne sa obrat zvýši, sa však veľmi ťažko 

určuje. No stačí, ak by táto zmena, pomohla pri predaji čo i len jedného obchodu. Priemerná provízia 

predanej nehnuteľnosti činí 450€ po odrátaní nákladov. Pri sto dvadsiatich zamestnancoch to tvorí zisk 

45 000€ ako pre spoločnosť, tak aj pracovníkov.  
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5 DISKUSIA VÝSLEDKOV RIEŠENIA 

V tejto kapitole budem rozoberať navrhnuté zmeny a bližšie špecifikovať ich význam a dopad 

pre vybranú spoločnosť. Základom bolo stanovenie nedostatkov a rizík k nim spojených, pomocou 

analýz, dotazníkového šetrenia a priameho rozhovoru so zamestnancami a vedením organizácie. 

Informačný systém bol vytvorený na mieru a teda plne spĺňa ich požiadavky. Vďaka tomu bola úplná 

zmena IS zamietnutá. V jednotlivých oblastiach však boli odhalené nedostatky, ktoré si v nasledujúcich 

odstavcoch rozpíšeme.  

Ako prvou zmenou bola navrhnutá úprava automaticky generovaných správ informačným 

systémom, v prípade dopytu. Tým že sa pridajú informácie, budú makléri okamžite oboznámený o akú 

nehnuteľnosť sa jedná aj bez pripojenia na internet. Vedie to k rýchlejšej komunikácií s majiteľom 

a potencionálnym záujemcom. Zaistí si tak možnosť prehliadky pred konkurenčnou firmou a tým sa 

zvýšia šance na predaj skrz vybranú spoločnosť. Zmena vedie k väčšej výkonnosti a efektivite 

pracovníkov. 

Razantná zmena nastáva v oblasti smerníc a pravidiel. Po vytvorení havarijnej smernice  

spoločnosť minimalizuje náklady dodatočných chýb, vzniknutých pri nesprávnom postupe obnovy, do 

plne funkčného stavu a zrýchli sa proces regenerácie. Zorganizované bezpečnostné školenie, odstráni 

množstvo rizík spojených s využívaním informačného systému a taktiež nedostatkov odhalených 

metodikou Zefis a analýzou SWOT. Nariadený kurz GDPR, naučí pracovníkov bezpečne pracovať 

s osobnými údajmi, tak aby nedochádzalo k únikom. Obmedzením prístupu na internet dosiahne 

organizácia zvýšenie efektivity a zníženie rizika externého úniku dát. Interný únik rieši odňatie prístupu 

do systému a hroziaca pokuta až do výšky 5000€. Tieto návrhy vedú k zníženiu bezpečnostných rizík 

spojených s využívaním informačného systému.  

Zavedením platenej licencie antivírusového softwaru, minimalizujeme riziko spojené 

s poškodením, alebo odcudzením dát treťou stranou. Zmena výrazne zvýši bezpečnosť a ochranu 

informačného systému.  

Poslednou úpravou je zavedenie spätnej odozvy skrz dotazníkové šetrenie. Odozva nebola 

doteraz zavedená ako vo vybranej organizácií, tak aj v konkurenčných spoločnostiach. Očakáva sa 

zvýšenie kontroly zamestnancov, ich efektivity a taktiež získajú nový kanál ako odhaliť svoje nedostatky.  

Všetky tieto návrhy znižujú pravdepodobnosť výskytu rizík na zanedbateľnú úroveň. Je však 

nutné, aby prebehli korektne a opatrenia boli pravidelne kontrolované. V nasledujúcej tabuľke č. 20 sú 

zobrazené všetky ovplyvnené riziká, s upravenými pravdepodobnosťami. Pomocou súčtovej matice je 

možné vidieť, že po zavedení opatrení sú objavené riziká minimalizované na prijateľnú mieru.  
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Tabuľka 20: Analizované riziká po návrhoch 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Č. Oblasť  Riziko P D D 

2. Technika 
Spomalenie práce z dôvodu využívania nespoľahlivej a 
nedostatočnej rýchlosti pripojenia 

2 3 5 

7. Programy Nevyužitie funkcii systému z dôvodu jej neexistencie 2 3 5 

9. Pravidlá Nedodržiavanie bezpečnostných pravidiel 2 2 4 

10. Pravidlá Nedodržanie havarijného postupu 2 2 4 

12. Pravidlá Možnosť úniku dát z dôvodu voľného pohybu na internete 1 3 4 

13. Pravidlá 
Možnosť vírusového útoku z dôvodu voľného pohybu na 
internete  

1 4 5 

14. Pravidlá 
Porušenie trestného práva z dôvodu neexistencie pravidiel o 
inštalovaní programov 

1 4 5 

15. Zamestnanci Zneužitie prístupových práv 2 3 5 

16. Zamestnanci Pochybenie zamestnanca z dôvodu jeho nekvalifikácie 1 2 3 

19. Dáta Únik dát pri vírusovom napadnutí 1 4 5 

24. Dodávatelia Spomalenie práce z dôvodu výpadku dodávateľa 3 3 6 

26. Manažment Pracovníci budú bez kontroly 1 3 4 

27. Manažment Neexistencia spätnej odozvy zákazníkov 1 2 3 

28. Bezpečnosť Zneužitie dát z dôvodu nízkej bezpečnosti 1 5 6 

29. Bezpečnosť Spomalenie systému z dôvodu nepotrebných programov 1 4 5 

 

Pravdepodobnosť       

5       

4       

3 1 3 1    

2 2 3 6    

1  2 4 6 1  

 1 2 3 4 5 Dopad 

Graf 9: Súčtová matica po návrhoch 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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ZÁVER 

Hlavným cieľom tejto diplomovej práce bola analýza aktuálne zavedeného informačného 

systému vo vybranej spoločnosti RH+, posúdiť jeho efektívnosť, odhaliť hrozby a z nich plynúce riziká 

a vytvoriť návrhy k zlepšeniu súčasného stavu informačného systému a k minimalizovaní 

identifikovaných rizík. V teoretickej časti diplomovej práce boli vysvetlené teoretické základy, s ktorými 

sme pracovali v nasledujúcich kapitolách. Rozobrali sme potrebné základné pojmy, vlastnosti a prvky 

informačných systémov. Po teoretickej časti nasledovala kapitola formulácie problému a stanovenia 

cieľov.  

Ďalšia kapitola sa venovala analýze, kde sme si na úvod predstavili spoločnosť RH+. Oboznámili 

sme sa s jej činnosťou, organizačnou štruktúrou a štýlom vedenia. Následne sme si popísali ich 

informačný systém, jeho funkciu a jeho nenahraditeľnosť v procese.  

Nasledujúcim krokom bolo vykonanie kritickej analýzy, kde sme si pomocou SLEPTE analýzy, 

analýzy Porter a 7S odhalili silné a slabé stránky organizácie a spolu s príležitosťami a hrozbami zostavili 

analýzu SWOT. Výsledky poukázali na slabé stránky spoločnosti, ktoré tvoria chyby, spôsobené 

nedostatočným zaškolením zamestnancov. Silné stránky tvoria kvalitné služby vďaka dlhoročným 

skúsenostiam v oblasti služieb, poskytovanie nadštandardných služieb a dostupnosti v každom meste. 

Hrozby sú tvorené konkurenciou a legislatívnymi zmenami. Ďalšia hrozba, je únik citlivých informácií či 

už interný alebo externý. To nás priviedlo k analýze informačného systému a to pomocou metodiky Zefis. 

Tá nám odhalila nedostatky ako sú chýbajúca metodika zálohovania, bezpečnostná hrozba vírusového 

útoku, zlé dodržiavanie bezpečnostných pravidiel, slabá kontrola zamestnancov a neexistujúca spätná 

odozva od zákazníkov, pomocou ktorej dokážeme zisťovať ďalšie nedostatky. Efektivita systému 

pomocou tejto metodiky bola ohodnotená na 78 %. Bezpečnosť bola ohodnotená na 50 %, čo 

predstavuje najnižšiu možnú dosiahnuteľnú hodnotu. Dôvodom bola slabá bezpečnosť programov. Ako 

ďalšiu metódu analýzy informačného systému, bola vybraná analýza SWOT. Silné stránky tvorili zručnosti 

pracovníkov, technika, efektivita a celkovo fakt, že systém vytvorila renomovaná spoločnosť. Za slabé 

stránky sa považovali chýbajúce metodiky, pravidlá a neprebiehajúce kontroly. Za najväčšie hrozby boli 

označené možnosti vírusového útoku, pri ktorých sa môžu znehodnotiť súbory a dáta. Posledná hrozba 

bola možnosť úniku informácií.  

Ďalší krok bola analýza rizík a ich vyhodnotenie. Prevedenie tohto kroku bolo pomocou 

kvantitatívnej metódy ČSN ISO/IEC 27005:2008. Riziká boli rozdelené do deviatich oblastí a ku každému 

riziku bola priradená pravdepodobnosť výskytu a miera dopadu. Súčet predpovedal ich celkovú 

hodnotu. Následne bola zostavená súčtová matica, pomocou ktorej sme identifikovali riziká, ktoré je 

nutné okamžite riešiť.  
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Posledná časť diplomovej práce je venovaná návrhom na zlepšenie súčasného stavu. Návrhy boli 

opätovne rozdelené do jednotlivých oblastí. V oblasti techniky nebola potrebná žiadna zmena ale bolo 

zamestnancom odporučené, aby naďalej udržiavali svoje programy a technické vybavenie kompatibilné 

a pravidelne to kontrolovali. V oblasti programov bola navrhnutá zmena v úprave systémových správ 

o dopyte, vďaka čomu sa dosiahlo skrátenie reakčného času na ponuku. To prinieslo konkurenčnú 

výhodu. Pre prípad havárie bola vytvorená smernica pre riešenie havarijných situácií a to pomôže 

k zamedzeniu dodatočných škôd a rýchlejšiemu návratu do plne funkčného stavu. Navrhnuté bolo aj 

zorganizovanie bezpečnostného školenia pre vedenie a e-learningový kurz GDPR pre všetkých 

zamestnancov. Zamestnancom bol zablokovaný prístup do administrátorských kont, čo eliminuje 

možnosť úniku dát a trestnoprávnu činnosť. Okrem spomenutých bol zamedzený aj prístup na internet. 

V prípade kedy osoba nebude naďalej zamestnancom vybranej spoločnosti, bude jej tesne pred 

oznámením odobratý prístup do systému a teda prístup k citlivým údajom, aby sa predišlo k ich úniku. 

V oblasti dát prišla zmena v podobe zavedenia antivírusového softwaru. Ten sa vybral na základe 

požiadaviek vedenia a bude schopný ochrániť citlivé údaje a prísť na blížiaci sa útok z tretej strany skôr, 

ako nastane. Posledná zmena bola navrhnutá v oblasti manažmentu, kde sa zaviedla spätná odozva od 

zákazníkov, v podobe dotazníku, vďaka čomu budú manažéri schopný kontrolovať prácu maklérov 

a zbierať tak užitočné rady a tipy ako zdokonaliť informačný systém. 

Verím, že spracované návrhy sú realizovateľné, praktické a po ich uplatnení sa zvýši 

zabezpečenie spoločnosti a efektivita zamestnancov. Taktiež verím že spomenuté návrhy povedú 

k zníženiu nákladov spojených s chodom tejto organizácie.  
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