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Abstrakt 

Táto diplomová práca sa zameriava na spoločnosť INAT s.r.o., pôsobiacu v strojárskom 

priemysle. Náplňou práce je posúdiť aktuálne využívaný informačný systém a navrhnúť vhodné 

zmeny pre jeho zlepšenie. Práca je rozdelená na tri hlavné časti. Prvou časťou je prehľad teórie 

k danej problematike, druhá časť sa venuje podrobným analýzam spoločnosti a informačného 

systému a poslednú časť tvoria vlastné návrhy na zlepšenie informačného systému spolu 

s ekonomickým zhodnotením.  

Abstract 

This diploma thesis focuses on the company INAT s.r.o., operating in the engineering industry. 

Focus of the work is to assess the currently used information system and propose appropriate 

changes to improve it. The work is divided into three main parts. The first part is an overview 

of the theory of the issue, the second part deals with detailed analyzes of society and the 

information system, and the last part consists of their own proposals for improving the 

information system along with economic evaluation. 

 

 

 

 

 

Kľúčové slová 

informačný systém, softvér, hardvér, dáta, Porter, SWOT analýza, CRM, PERT, ZEFIS 

 

Key words 

information system, software, hardware, data, Porter, SWOT analysis, CRM, PERT, ZEFIS  



 

Bibliografická citácia 

ČELKO, Boris. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn. Brno, 2020. Dostupné 

také z: https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/124812. Diplomová práce. Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav informatiky. Vedoucí práce Miloš Koch.  

https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/124812


 

Čestné prehlásenie 

Prehlasujem, že predložená diplomová práca je pôvodná a spracoval som ju samostatne. 

Prehlasujem, že citácia použitých prameňov je úplná, že som vo svojej práci neporušil autorské 

práva (v zmysle Zákona č. 121/2000 Zb., o práve autorskom a o právach súvisiacich s právom 

autorským).  

V Brne dňa 12. mája 2020                                                

…………………………….. 

               Bc.  Boris Čelko 



 

Poďakovanie 

Chcel by som sa poďakovať môjmu vedúcemu práce, pánovi doc. Ing. Milošovi Kochovi, CSc. 

za odborné rady, ktoré mi poskytol k vypracovaniu tejto diplomovej práce. Ďalej by som rád 

poďakoval vedeniu samotnej spoločnosti INAT, bez ktorého by táto práca nevznikla.  



OBSAH 

ÚVOD ...................................................................................................................................... 11 

CIEĽ A METODIKA PRÁCE ................................................................................................. 12 

1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE ........................................................................ 13 

1.1 Prehľad základných pojmov ...................................................................................... 13 

1.1.1 Dáta .................................................................................................................... 13 

1.1.2 Informácia .......................................................................................................... 14 

1.1.3 Znalosť ............................................................................................................... 14 

1.2 Informačný systém .................................................................................................... 14 

1.2.1 Funkcie informačného systému .......................................................................... 15 

1.2.2 Štruktúra informačného systému ........................................................................ 15 

1.3 Životný cyklus informačného systému ...................................................................... 16 

1.4 Podnikový informačný systém a jeho klasifikácia .................................................... 17 

1.4.1 ERP ..................................................................................................................... 17 

1.4.2 MIS ..................................................................................................................... 18 

1.4.3 SCM ................................................................................................................... 19 

1.4.4 CRM ................................................................................................................... 19 

1.5 Bezpečnosť informačného systému ........................................................................... 20 

1.6 McKinseyova analýza 7s ........................................................................................... 21 

1.7 Porterov model 5 síl ................................................................................................... 23 

1.8 SLEPT analýza .......................................................................................................... 24 

1.9 Lewinov 3-fázový model zmeny ............................................................................... 25 

1.10 Analýza IS pomocou portálu ZEFIS ...................................................................... 26 

1.11 SWOT analýza ....................................................................................................... 27 

1.12 Metóda PERT ......................................................................................................... 29 

2 ANLÝZA SÚČASNÉHO STAVU .................................................................................. 30 



2.1 Základné údaje o firme .............................................................................................. 30 

2.1.1 História spoločnosti a súčasnosť ........................................................................ 31 

2.1.2 Vízia a strategické ciele ...................................................................................... 31 

2.2 Oblasti podnikania ..................................................................................................... 32 

2.3 Organizačná štruktúra ................................................................................................ 34 

2.4 Model 7S .................................................................................................................... 35 

2.5 SLEPT analýza .......................................................................................................... 37 

2.6 Porterova analýza....................................................................................................... 40 

2.7 Informačný systém .................................................................................................... 42 

2.7.1 Správca IS .......................................................................................................... 43 

2.7.2 Webová stránka a sociálne siete ......................................................................... 43 

2.7.3 Hardware ............................................................................................................ 44 

2.7.4 Software ............................................................................................................. 44 

2.8 SWOT analýza spoločnosti a použitého IS ............................................................... 44 

2.9 Analýza IS pomocou ZEFIS ...................................................................................... 46 

2.9.1 Efektívnosť spoločnosti a používaného IS ......................................................... 47 

2.9.2 Bezpečnosť IS .................................................................................................... 48 

2.9.3 Nedostatky systému podľa portálu ZEFIS ......................................................... 49 

2.9.4 Návrh zlepšení podľa portálu ZEFIS ................................................................. 50 

2.10 Zhodnotenie analytickej časti................................................................................. 50 

3 VLASTNÝ NÁVRH RIEŠENÍ, PRÍNOS PRÁCE .......................................................... 52 

3.1 Možnosti zlepšenia IS ................................................................................................ 52 

3.1.1 Nový IS na mieru ............................................................................................... 53 

3.1.2 Hotové riešenie IS .............................................................................................. 53 

3.1.3 Upgrade súčasne využívaného IS ....................................................................... 54 

3.1.4 Outsourcing IT ................................................................................................... 54 

3.1.5 Výber riešenia .................................................................................................... 55 



3.2 Lewinov model zmeny .............................................................................................. 56 

3.3 Fázy intervencie ......................................................................................................... 58 

3.3.1 Verifikácia dosiahnutých výsledkov .................................................................. 58 

3.4 Sieťová analýza pomocou metódy PERT .................................................................. 59 

3.5 Analýza rizík .............................................................................................................. 62 

3.5.1 Identifikácia rizík ............................................................................................... 62 

3.5.2 Hodnotenie rizík ................................................................................................. 63 

3.5.3 Návrh opatrní na zníženie hodnoty rizík ............................................................ 64 

3.5.4 Mapa rizík .......................................................................................................... 65 

3.5.5 Pavučinový graf rizík ......................................................................................... 66 

3.6 Výber kandidátov pre nový IS ................................................................................... 66 

3.6.1 Porovnanie riešení a výber dodávateľa IS .......................................................... 70 

3.7 Ostatné návrhy na zlepšenie ...................................................................................... 71 

3.8 Ekonomické zhodnotenie........................................................................................... 73 

3.9 Záverečné zhodnotenie a prínosy navrhnutých opatrení ........................................... 74 

ZÁVER ..................................................................................................................................... 76 

ZOZNAM POUŽITÝCH ZDROJOV ...................................................................................... 77 

ZOZNAM OBRÁZKOV .......................................................................................................... 79 

ZOZNAM GRAFOV ............................................................................................................... 80 

ZOZNAM TABULIEK ............................................................................................................ 81 

 



11 

 

ÚVOD 

Informačné a komunikačné technológie za posledné roky prešli početnými inováciami 

a v súčasnosti sú jedným z rozhodujúcich činiteľov rastu produktivity a efektivity mnohých 

spoločností. Využívajú sa v energetike, zdravotníctve, obchode a mnohých ďalších odvetviach 

tvoriacich kritickú infraštruktúru štátu, ale taktiež aj v malých súkromných organizáciách. S ich 

príchodom prišlo aj množstvo výhod, ktoré ponúkajú. To, čo sa kedysi muselo vykonávať 

manuálne je dnes plne automatizované.  

V dobe ktorej žijeme sa pomaly stáva nutnosťou  pre spoločnosti pôsobiace v rôznych 

odvetviach vlastniť informačný systém, ak si chcú udržať svoje postavenie na trhu a nebyť 

predbehnutí konkurenciou. Mnohé dnešné spoločnosti by bez prevádzkovania informačného 

systému ani nedokázali fungovať a sú na ňom existenčne závislé. Je preto dôležité, aby mali 

manažéri spoločností na pamäti tento fakt a snažili sa využiť príležitosti, ktoré so sebou prináša 

aplikovanie informačného systému do podniku. Netreba si však myslieť, že stačí len 

implementovať informačný systém a máme vyhrané. V tomto prípade ide o nekončiaci sa 

proces udržiavania, optimalizovania a ďalšieho vývoja informačného systému. 

Náplňou tejto práce bude posúdenie aktuálne využívaného informačného systému spoločnosti 

INAT s.r.o.. Spoločnosť, ako aj samotný informačný systém budú podrobené viacerým 

analýzam, na základe ktorých zistím nedostatky a následne navrhnem príslušné opatrenia, ktoré 

by mali pomôcť zlepšiť informačný systém a zvýšiť jeho efektivitu a kvalitu. 
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CIEĽ A METODIKA PRÁCE 

Cieľom práce je posúdiť aktuálny informačný systém spoločnosti INAT s.r.o. a navrhnúť 

zmeny, ktoré povedú k jeho zlepšeniu a zvýšeniu efektivity.  

V prvej časti popíšem základnú teóriu k danej problematike. Objasním základné pojmy, ktoré 

sa budú v práci najčastejšie vyskytovať, ako informácia, dáta, informačný systém a podobne. 

Taktiež vysvetlím metódy a analýzy využité v tejto diplomovej práci, pomocou ktorých budem 

hodnotiť spoločnosť a jej informačný systém.  

Druhou časťou bude samotná analýza spoločnosti ako aj jej aktuálneho informačného systému. 

Analyzovať budem ako vnútorné, tak aj vonkajšie prostredie firmy. Pre analýzu vnútorného 

prostredia som zvolil McKinseyho model 7S. Na vonkajšiu analýzu prostredia využijem 

Porterov model a SLEPT analýzu. Výstupom predošlých analýz bude prehľadný súhrn v SWOT 

analýze. Na posúdenie efektívnosti a bezpečnosti informačného systému využijem portál 

ZEFIS. 

Poslednou a najdôležitejšou časťou budú vlastné návrhy a prínosy aplikovania týchto návrhov 

do spoločnosti. Na základe výsledkov z vykonaných analýz navrhnem vhodné riešenia pre 

zlepšenie systému ako celku. Finálna časť kapitoly sa bude venovať ekonomickému 

zhodnoteniu. 
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

Úvodná časť tejto diplomovej práce sa bude zaoberať teoretickou stránkou danej problematiky. 

Popíšem a definujem v nej základné pojmy ako čo sú to informácie, dáta, systémy a podobne. 

Taktiež definujem slovné spojenie „informačný systém“, nakoľko toto spojenie sa bude v práci 

vyskytovať mnohokrát. Uvediem aj teóriu, ktorá sa bude týkať využitia McKinseyho 7s modelu 

a základy teórie k SWOT analýze a portálu ZEFIS, pomocou ktorého budem hodnotiť samotný 

informačný systém. 

1.1 Prehľad základných pojmov 

Na začiatku by som rád objasnil základné pojmy, ktoré sa budú v tejto práci vyskytovať 

najčastejšie a je preto potrebné si ich osvojiť a pochopiť ich význam.  

1.1.1 Dáta  

Pod pojmom dáta si môžeme tiež predstaviť určité fakty, ktorých získanie nadobudneme 

napríklad pozorovaním, výskumom, čítaním, vypočítaním a podobne. V počítačovej sfére si ich 

môžeme predstaviť ako čísla, obraz text a zvuk, ktorý spracúva počítač (1).  

Dáta môžeme deliť na dve skupiny: 

 Štruktúrované  

Predstavujú dáta, ktoré sú spomínané prevažne v oblasti databáz, pričom sú ukladané 

hierarchicky pomocou relačných databázových systémov (1).  

 Neštruktúrované  

Ako samotný názov napovedá, tieto dáta nemajú štruktúru jasne definovanú. Patria sem teda 

všetky dáta bez štruktúry ako obrázky, videá, alebo web stránky. Častokrát bývajú tieto dáta 

doplnené o dáta štruktúrované (1). 

Taktiež  môžeme podnikové dáta deliť na interné a externé. 

 Interné 

Tieto dáta vznikajú vnútri v podniku a sú používané na jeho samotné riadenie. Sú to napríklad 

dáta o zamestnancoch, dáta používané v účtovníctve, faktúry a podobne (1). 
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 Externé 

Externé dáta naopak vznikajú mimo samotného podniku. Do podniku vstupujú napríklad 

formou prijatej faktúry, alebo objednávky (1). 

1.1.2 Informácia  

Čo si predstaviť pod pojmom informácia? Informácia je v podstate to, čo vyplynie z rôznych 

spracovaní dát a analýz a je možné ju použiť pre rozhodovanie. Záleží však tiež z akej stránky 

sa na informáciu pozrieme. Môžeme sa na ňu dívať napríklad aj z matematického hľadiska, 

kybernetického, alebo filozofického, pričom pri každom jednom z pohľadov je definovanie 

informácie iné (2). 

Informácie podľa kvantitatívneho a kvalitatívneho pohľadu: 

 Kvalitatívny pohľad na informáciu  

Je to pohľad, pri ktorom ide z hľadiska potrieb príjemcu predovšetkým o obsah a samotný 

zmysel tejto informácie (2). 

 Kvantitatívny pohľad na informáciu 

Predstavuje kvantitu, teda množstvo získaných informácií pre príjemcu zo správy (2).  

1.1.3 Znalosť  

Rovnako ako pre informáciu, aj pre pojem znalosť existuje viacero odlišných definícií. Medzi 

najčastejšie používané však patria tie, že sú to informácie, ktoré sú zaradené do súvislostí, alebo 

že znalosti môžeme považovať za výsledok aktívneho učenia (1).  

1.2 Informačný systém 

Kedysi bol tento pojem málo známy, no v dnešnej dobe už takmer každý podnik využíva 

informačný systém, nakoľko sa jeho používanie stalo takmer nutnosťou a tým pádom sa s týmto 

pojmom už väčšina ľudí dostala do styku, prípadne nejaký informačný systém sami využívajú. 

Pomocou informačného systému je možné efektívnejšie riadiť podnik a taktiež zvýšiť jeho 

konkurencieschopnosť na trhu. Mnoho z firiem je existenčne závislých na používaní 

informačného systému (3). 
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Opäť aj tu existuje nespočetne veľa možností, ako by sme mohli informačný systém definovať 

a charakterizovať. Obecne môžeme povedať, že je to súbor technických prostriedkov, ľudí 

a metód, ktoré zaisťujú zbieranie, prenášanie, ukladanie, spracovávanie dát, pričom cieľom 

toho všetkého je poskytovať kvalitné informácie k rozhodovaniu (3).  

1.2.1 Funkcie informačného systému 

 Riadenie a monitorovanie procesov,  

 Zbieranie a hodnotenie informácií,  

 Zlepšenie manažérskeho rozhodovania, 

 Archivácia informácií, 

 Zabezpečenie informačných tokov v organizácií, 

 Triedenie a analyzovanie informácií (4). 

1.2.2 Štruktúra informačného systému 

 Hardware 

Pod pojmom hardware môžeme chápať celé technické vybavenie organizácie, či už sa jedná 

o počítače, monitory, tlačiarne, klávesnice a myši, servery a podobne. Dôležité je robiť častú 

obmenu hardware, nakoľko jeho kvalita ide ruka v ruke v poruchovosťou a kvalitou 

poskytovaných služieb (5). 

 Software 

Predstavuje nehmotné technické prostriedky, tvoria ho predovšetkým programy, ktoré 

organizácia využíva na svoj chod (5).  

 Peopleware 

Do informačného systému spadá aj človek, teda ľudská zložka, ktorá zabezpečuje údržbu, 

obsluhu, ako aj zabezpečenie (5).  

 Orgware 

Tento pojem popisuje predpisy a smernice, ktoré by každá organizácia mala mať vypracované. 

Smernice ako pracovať s informačným systémom , čo robiť v prípade havarijného stavu, ale 

taktiež ako zabezpečiť bezpečnosť a údržbu systému (5). 
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 Dataware 

Pojem predstavuje všetky dáta, ktoré sú uložené a spracovávané samotným informačným 

systémom (5). 

1.3 Životný cyklus informačného systému 

Analýza a rozhodnutie- hneď na úvod je nutné zistiť, či je naozaj potrebné zavádzať nový 

informačný systém, resp. či by nestačilo obnoviť aktuálne využívaný systém. Manažment 

spoločnosti by pritom mal vychádzať z podnikovej informačnej stratégie. V analytickej časti je 

taktiež potrebné definovať požiadavky na systém, v prípade jeho zavedenia určiť prínosy 

a dopady pre danú spoločnosť (4). 

Výber vhodného systému- nasledujúca etapa je zameraná na voľbu systému, ktorý napĺňa 

všetky požiadavky manažmentu a zamestnancov organizácie. Je možnosť využiť aj 

poradenstvo pre vhodný výber, hlavne čo sa týka rozsiahlych projektov (4). 

Vytvorenie zmluvy- nasleduje podpísanie zmluvy s dodávateľom, pričom túto fázu sa 

neodporúča podceniť. Treba si dať pozor a pred samotným podpísaním jasne zmluvu 

naštudovať, vrátane špecifickej terminológie, ktorá nemusí byť hneď na začiatku správne 

chápaná (4).  

Implementácia- po výbere vhodného riešenia a uzatvorení zmluvy prichádza na rad samotná 

implementácia systému. Implementácia musí byť prevedená tak, aby zodpovedala 

požiadavkám spoločnosti. V implementačnej fáze by už malo byť zahrnuté taktiež školenie 

zamestnancov, ktoré zabezpečí dodávateľ riešenia (4). 

Používanie a údržba systému- po úspešnej implementácií je systém pripravený na ostrú 

prevádzku, ktorá by mala naplniť všetky počiatočné požiadavky na implementovaný systém. 

Systém treba udržiavať a spravovať, aby poskytoval plnú funkčnosť a tým naplnenie 

očakávaných prínosov (4).  

Inovácia- každý systém by malo byť možné inovovať a prispôsobiť podľa ďalších kladených 

požiadaviek, či už zo strany manažmentu, alebo samotných pracovníkov. Tým budú do systému 

pridané nové aplikácie a funkcionality, účelom ktorých bude získanie dodatočných prínosov 

pre organizáciu (4).   
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1.4 Podnikový informačný systém a jeho klasifikácia 

Hlavnou úlohou všetkých podnikových informačných systémov je efektívne spracovať všetky 

podnikové informácie a na základe nich budovať znalosti dopomáhajúce manažérskemu 

rozhodovaniu (6).  

Klasifikácia podnikových informačných systémov pozostáva zo štyroch hlavných častí, 

ktorými sú: 

1) ERP- riadenie podnikových procesov, 

2) MIS- manažérsky IS pre podporu v rozhodovaní, 

3) SCM- riadenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov, 

4) SCM- riadenie vzťahov so zákazníkmi (6). 

 

Obrázok 1: IS z pohľadu odbytu a výroby (vlastné spracovanie podľa (6)) 

1.4.1 ERP 

ERP je skratka odvodená od anglického významu Enterprise Resource Planning pričom sa 

jedná o vnútropodnikový IS koordinujúci a spravujúci všetky zdroje, pracoviská a iné funkcie 

biznis sféry (6).  

Medzi jeho základné funkcie patrí: 

 Realizuje procesy, ktoré majú transakčný charakter, 

 Vytvára a aktualizuje bázu dát, 

 Vytvára a prezentuje požadované prehľady, analýzy a štatistiky (6). 



18 

 

Jeho funkciou je tiež znižovanie nákladov podnikových procesov vznikajúcich neefektívnym 

riadením a zabezpečuje v aktuálnom čase dostupnosť informácií. Funkcionalita ERP je 

založená na architektúre klient – server (6).  

Členenie ERP na základe schopnosti pokrývať interné procesy: 

Lite ERP 

Jednoduchšia a odľahčená verzia, ktorá cieli predovšetkým na malé, prípadné stredné 

spoločnosti. Nakoľko sa však jedná o odľahčenú verziu, tak neponúka všetky možnosti 

a rozšírenia, výhodou je zasa nižšia cena (6). 

Best-of-Breed 

Orientácia je zameraná hlavne na špecifické podnikové procesy a oblasti podnikania. Medzi 

hlavné výhody patrí prvotriedna a detailná funkcionalita, naopak nevýhodou je komplikované 

koordinovanie procesov (6). 

All-in-One 

Pokrýva všetky kľúčové procesy vyskytujúce sa v podniku. Hlavnou nevýhodou tohto riešenia 

je jeho cenová náročnosť. Podstatnou výhodou je integrácia na vysokej úrovni, ktorá je vhodná 

pre väčšinu spoločností (6). 

Hlavné výhody ERP systému: 

 Automatizovanie a dostupnosť dát prispieva k nižšej časovej a finančnej náročnosti pri 

firemných procesoch, 

 Vďaka zabudovaným kontrolným procesom je minimalizované riziko chybovosti pri 

riadení spoločnosti, 

 Zvýšená produktivita práce u zamestnancov pri ekonomických, alebo 

administratívnych činnostiach vzhľadom na lepšiu dostupnosť dát, 

 Zvýšená úroveň manažmentu vzhľadom na zabudované metódy riadenia spoločnosti 

v ERP systémoch, 

 Lepšia presnosť v rozhodovaní vďaka previazanosti modelov ERP systému (6). 

1.4.2 MIS 

Skratka MIS predstavuje manažérsky informačný systém, ktorý slúži funkciám rozhodovania, 

kontroly ale aj strategického plánovania tak, že poskytuje pravidelný prehľad a hlásenia 
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o mimoriadnych situáciách. Taktiež využívajú na pomoc funkcionalít business intelligence 

systémov (6).  

1.4.3 SCM 

Predstavuje nástroje a procesy slúžiace na optimalizáciu riadenia a efektivitu všetkých častí 

dodávateľského reťazca s ohľadom na koncových zákazníkov. Pomocou jeho zapojenia do IS 

teda môžeme dosiahnuť výrazného urýchlenia celkového dodávateľského reťazca (4). 

Tvorený je piatimi komponentami:  

1) Plánovanie- strategická časť, ktorá je potrebná pre riadenie zdrojov k požiadavkám 

zákazníka, pričom súčasťou plánu je definícia metrík pre monitorovanie systému (4).   

2) Nákup- správny výber dodávateľa poskytujúceho materiál, resp. služby, ktoré sú potrebné 

pri realizácií vlastnej produkcie. Zahŕňa tiež dodacie podmienky, ocenenie dodávky, ako aj 

platové podmienky (4). 

3) Výroba- zahŕňa procesy, ktoré vedú k transformácií kúpených komponentov na výsledný 

produkt (4). 

4) Distribúcia- zákazky prijímané od zákazníka sú prepravené na miesto určenia, pričom 

súčasťou je aj fakturácia (4). 

5) Reklamácia- zaisťuje proces reklamácie produktu od zákazníka a nahradenie produktami, 

ktoré nie sú chybné (4).  

1.4.4 CRM 

Customer Relationship Management sa zameriava na riadenie vzťahov so zákazníkmi. Pre 

každú spoločnosť je nutnosťou, aby si udržiavala dobré vzťahy so zákazníkmi. CRM zahŕňajú 

technológie riadiace vzťahy so zákazníkom (4).  

Funkcie CRM: 

 Marketingové kampane na základe zákazníckych analýz, 

 Analýza zákazníkov, 

 Komunikácia so zákazníkmi, 

 Riadenie obchodných činností (6).  

Typy CMR: 

Analytické- na základe zákazníckych dát vytvárajú analýzy podporujúce manažérske 

rozhodovanie. 
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Operatívne-  nazývajúce sa aj „Front office“, slúžia k podpore predaja, taktiež marketingu 

a zákazníckych služieb. 

Kooperatívne- komunikácia so zákazníkom prostredníctvom rôznych komunikačných 

kanálov, ako call centrum, e-mail a podobne. 

Aktívne- automatizácia procesov pomocou  aktívnej centralizovanej databázy (4). 

1.5 Bezpečnosť informačného systému 

Neoddeliteľnou súčasťou každého podniku by mala byť aj bezpečnosť informačného systému. 

Ak sa nad tým zamyslíme, najdôležitejšiu zložku v tomto prípade tvoria dáta, nakoľko software, 

alebo hardware si dokážeme zaobstarať nový, ale to samozrejme neplatí pre podnikové dáta, 

ktoré sú nenahraditeľné. Dáta sa môžu napríklad zničiť, poškodiť, prípadne môže dôjsť k ich 

zneužitiu, je preto veľmi dôležité ich správne chrániť (7). 

Prehľad základných prvkov pre zabezpečenie: 

 Antivírus- každá spoločnosť, ktorá používa informačný systém by mala mať platený 

licencovaný antivírus, ktorý dopomáha pri boji s vírusmi, alebo útokmi. Dôležitá je tiež 

jeho pravidelná aktualizácia na najnovšiu možnú verziu (7).  

 Firewall- predstavuje základný obranný štít siete. Jeho hlavným cieľom je zabrániť 

pokusom o neoprávnený prístup do počítačovej siete (7). 

 Prístupové práva- popisuje pridelenie právomocí jednotlivým používateľom, taktiež 

kontroly a správu hesiel (7). 

 Fyzická bezpečnosť- netreba zabúdať ani na fyzické zabezpečenie objektu, ako sú 

kamerové systémy, mreže, alarmy a podobne (7). 

 Záložný zdroj energie- v prípade výpadku elektrickej energie je vhodné mať 

alternatívny zdroj energie, napríklad v podobe UPS zdroja (7). 

Typy bezpečnostných opatrení: 

 Preventívne- zameriavajú sa minimalizovanie príčin, následkom ktorých by mohol 

vzniknúť bezpečnostný incident, 

 Dynamické- snažia sa minimalizovať dopad bezpečnostného incidentu, ktorý už 

aktuálne prebieha, 

 Následné- ich snahou je minimalizovať dopady už ukončeného incidentu (7). 
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1.6 McKinseyova analýza 7s 

Tento model má využitie, pokiaľ chceme analyzovať vnútorné prostredie podniku, pričom 

pozostáva zo siedmych vzájomne sa ovplyvňujúcich faktorov, ktoré by mali byť zosúladené pre 

naplnenie firemnej stratégie (8). 

 

Obrázok 2: McKinsey - model 7s (8) 

 

Faktory, ktoré tvoria model 7s: 

Stratégia (Strategy) 

Každá spoločnosť musí mať určitú stratégiu, teda chcieť dosiahnuť vysokú výkonnosť, ktorú 

dosiahne jedine vtedy, keď je niečím výnimočná a robí niečo tak, ako to nikto iný nedokáže 

napodobniť. To je podstata stratégie (8). 

 



22 

 

Štruktúra (Structure) 

Predstavuje organizačnú štruktúru spoločnosti, ktorá zabezpečuje jednotlivé činnosti 

v spoločnosti. Rozdeľuje právomoci a zodpovednosti medzi pracovníkov v spoločnosti (8). 

Systémy (Systems) 

Sem spadajú všetky systémy, ako informačný systém, systém riadenia výroby, systém 

odmeňovania a prijímania zamestnancov a podobne (8).  

Spolupracovníci (Staff) 

Táto oblasť popisuje človeka a jeho adaptáciu do podniku. Hlavnou zložkou každého podniku 

sú ľudia, ktorí v mene spoločnosti dosahujú jeho vízie a ciele. Je treba chápať každého 

jednotlivca, motivovať každého pracovníka a vytvoriť priateľské pracovné prostredie v ktorom 

bude panovať spokojnosť (8).  

Štýl (Style) 

Popisuje spôsob, akým manažment riadi spoločnosť a zamestnancov. Existuje mnoho možností 

štýlu riadenia organizácie, manažment môže napríklad rozhodovať bez ohľadu na názor 

zamestnancov, ale naopak môže byť uplatnený aj demokratický štýl riadenia, kedy manažment 

dôveruje zamestnancom a ich schopnostiam a necháva im voľnú ruku v rozhodovaní (8). 

Schopnosti (Skills) 

V analýze 7s nie sú schopnosti považované z osobného hľadiska, ale ako schopnosť spoločnosti 

ako jedného celku (8). 

Zdieľané hodnoty (Shared Values) 

Sú utvárané priebehom času, keď si spoločnosť uvedomí, čo je jej podstatou. Patrí sem 

napríklad harmónia, úprimnosť, zodpovednosť, otvorenosť, taktiež aj pocit šťastia a bezpečia, 

pričom aplikáciou týchto hodnôt na spoločnosť môžeme dosiahnuť lepšie výsledky a vytvoriť 

kvalitnú kultúru podniku (8). 
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1.7 Porterov model 5 síl 

Model sleduje okolie organizácie, resp. konkurenciu a možné riziká v danom odvetví kde 

spoločnosť pôsobí (9).  

 

Obrázok 3: Portetov podel 5 síl (vlastné spracovanie podľa (9)) 

Konkurenčná rivalita 

Či už je to priemysel, alebo iné odvetvie, takmer všade nájdeme konkurenciu. Počet priamych 

konkurentov výrazne ovplyvňuje spoločnosť, nakoľko sa musí neustále snažiť napredovať viac, 

ako konkurenti, práve preto, aby získala konkurenčnú výhodu. Taktiež má za následok dopad 

na ceny, nakoľko vznikajú na trhu „cenové vojny“ a každá spoločnosť sa snaží ponúknuť lepšiu 

cenu ako konkurencia v danom odvetví. Čím viac spoločností v odvetví pôsobí, tým menšiu 

silu má vystupujúca spoločnosť (9). 

Potenciálna konkurencia 

Každá spoločnosť je tiež ovplyvnená rizikom vstúpenia novej potenciálnej konkurencie na trh. 

Toto nastáva hlavne v prípade, ak je na trhu nedostatok určitého produktu, alebo služby 
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a potenciálna konkurencia má väčšiu šancu na úspech ako v prípade už preplneného trhu. 

Rovnako na túto skutočnosť vplýva aj finančná stránka, ak je pre konkurenta cenovo nenáročné 

vstúpiť na trh, je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že to nastane ako v prípade kedy je finančná 

náročnosť vstúpenia na trh vysoká (9). 

Sila dodávateľov 

Táto sila sa zaoberá schopnosťou dodávateľov zvyšovať náklady na vstupy. V prípade, ak je 

dodávateľov istého produktu/služby na trhu málo a odoberateľ je na jeho produktoch/službách 

závislý, tak má dodávateľ väčšiu vyjednávaciu silu ako by tomu bolo v prípade, keby bolo na 

určitom trhu dodávateľov veľké množstvo (9).  

Sila odberateľov 

Popisuje schopnosť odoberateľov znižovať ceny. Hlavným ovplyvňujúcim faktorom je pritom 

to, aké množstvo kupujúcich má spoločnosť, resp. či je zákazníkov dostatok, alebo prípadná 

strata zákazníka by mohla mať vážne následky. Ak nastane prípad, že bude na danom trhu 

zákazníkov málo, budú mať vyššiu vyjednávaciu silu, ako by tomu v prípade, keby bolo 

zákazníkov dostatok (9). 

Hrozba substitútov 

Substitút je produkt, ktorý dokáže nahradiť určitý iný produkt. Ako jednoduchý príklad pre 

ľahké pochopenie môžem uviesť napríklad ak pôjdem do obchodu a nebudú mať rožky, kúpim 

si chlieb. Chlieb bude v tomto prípade považovaný za substitút. Z toho vyplýva, že navrch majú 

spoločnosti, ktoré vyrábajú niečo jedinečné, alebo ponúkajú unikátne služby, ktoré nie je možné 

jednoducho nahradiť (9). 

1.8 SLEPT analýza 

Pomocou tejto strategickej analýzy, ktorá je tvorená je piatimi hlavnými faktormi môžeme 

efektívne posúdiť vonkajšie vplyvy na danú spoločnosť. Ak chce byť totiž podnik úspešný, 

musí byť jeho stratégia konzistentná s okolím. Podnik dosiahne lepšie výsledky jedine 

v prípade súladu jeho stratégie s okolím a preto manažment organizácie musí dobre poznať 

okolie podniku, ako aj faktory ktoré ho ovplyvňujú. Práve pre tento účel slúži aj SLEPT analýza 

(10). 
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Sociálne faktory 

Zmeny v sociálnom prostredí môžu mať vplyv na dopyt po produktoch, alebo službách 

ponúkaných podnikom. Medzi tieto faktory sa radí napríklad vzdelanosť obyvateľstva, veľkosť 

a mobilita pracovnej sily, kúpna sila obyvateľstva, náboženstvo, starnutie obyvateľstva 

a mnoho ďalších (10).  

Legislatívne faktory 

Legislatíva je ďalšia z mnohých vecí, ktoré podnik ovplyvňujú. Tieto faktory sa vzťahujú 

prevažne k právnemu prostrediu, v ktorom sa podnik vyskytuje. Vplyv majú napríklad rôzne 

štátne regulácie, ochrana životného prostredia, alebo chystané a platné vyhlášky a zákony. 

V prípade, ak spoločnosť pôsobí na medzinárodnom trhu, netreba zabúdať na regulácie 

v oblasti exportu a importu (10).  

Politické faktory 

Týkajú sa vládnej politiky, toho ako vláda podporuje podnikateľov a aké sú jej priority v tejto 

oblasti. Patrí sem tiež aktuálna politická situácia v krajine, kde spoločnosť pôsobí, stabilita 

vlády, podpora zahraničného obchodu a iné (10). 

Ekonomické faktory 

Faktory ekonomické popisujú mieru inflácie, menovú a fiškálnu politiku, aktuálne úrokové 

sadzby, fázu hospodárskeho cyklu a podobne (10). 

Technologické faktory 

Tieto faktory majú veľký dopad na konkurencieschopnosť podniku. Pod pojmom technologické 

faktory chápeme napríklad investície podniku do vedy a výskumu, nové pracovné metódy 

a postupy, alebo úroveň infraštruktúry (10).  

1.9 Lewinov 3-fázový model zmeny 

Model pozostáva z troch intervenčných fáz.  

1) Fáza rozmrazenia, 

2) Fáza zmeny, 

3) Fáza zamrazenia (11). 
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Prvou fázou je príprava na proces zmeny, tzv. fáza rozmrzenia, ktorá spočíva v prevedení 

počiatočných analýz potrebných k vykonaniu zmeny. Výsledky jednotlivých strategických 

analýz sa následne vyhodnotia a v prípade, že sa rozhodneme zmenu vykonať je treba detailne 

špecifikovať oblasti, ktorých sa bude týkať. V poradí druhou fázou je samotná zmena, kde 

využijeme výsledky získané z predošlých vykonaných analýz a doporučení, ktoré z nich 

vyplývajú. Aplikujeme odporučenia v pevne stanovenom časovom horizonte a následne 

v tretej fáze zamrazenia „zafixujeme“ tieto zmeny. Zmeny monitorujeme a prípadne 

upravíme (11).  

Taktiež súčasťou tohto modelu sú aj pojmy ako agent zmeny a sponzor zmeny. Za Agenta 

zmeny môžeme považovať odborníka, vybaveného kompetenciami a zdrojmi nutnými 

k prevedeniu danej zmeny. Zvyčajne je to manažér plánujúci a riadiaci proces zmeny a je 

priamo zodpovedný sponzorovi zmeny. Rolu agenta zmeny však nemusí zastávať iba jedna 

osoba, ale môže ňou byť aj celý tím. Sponzorom zmeny je človek, alebo skupina ľudí, ktorí 

všetky vykonané zmeny sponzorujú (11). 

1.10 Analýza IS pomocou portálu ZEFIS 

Portál ZEFIS je primárne zostrojený na odhalenie nedostatkov informačného systému, ako aj 

jeho bezpečnosti. Výstupom je súbor doporučení, ale tiež možnosť pozrieť sa ako sú na tom iné 

podobné firmy. Analýza prebieha pomocou dotazníku, pričom výsledok sa vypočíta na 

základe odpovedí a súvislosťou medzi nimi. Výsledné nedostatky sa zobrazia v troch 

kategóriách. Zelená farba značí malé riziko, oranžová stredné a červená veľké riziko. Systém 

tiež vygeneruje pre každé jedno riziko príslušné opatrenie, ktorým je možné dané riziko 

eliminovať, alebo znížiť jeho hodnotu (12). 

Portál ZEFIS zaznamenáva nedostatky v siedmych nasledujúcich oblastiach: 

 Technika (Hardware), 

 Programy (Software), 

 Pracovníci, 

 Dáta, 

 Zákazníci, 

 Pravidlá, 

 Prevádzka (12). 
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Aktuálnosť hardware je veľmi dôležitá, nakoľko aplikácie a práca s nimi je výrazne 

spoľahlivejšia ako v prípade starej techniky. Programové vybavenie spoločnosti je nemenej 

dôležité, pričom do analýzy spadá informačný systém, ako aj ostatné softvérové vybavenie 

organizácie. Nemenej dôležitou zložkou analýzy sú samozrejme pracovníci a ich schopnosť 

vykonávať prácu podľa pravidiel a s najnižšou možnou chybovosťou. Oblasť dát rieši ako a kde 

sú dáta uložené, či sú kompletné a majú dostatočné zabezpečenie. Skupina zákazníci skúma, či 

sú systémy s ktorými pracujú zákazníci vyhovujúce ich potrebám a či sú osobné dáta chránené 

podľa nariadenia GDPR. Významnú skupinu tvoria pravidlá, kde je skúmané, ako sa 

dodržiavajú a či vôbec v danej organizácií nejaké pravidlá existujú. Ako poslednou riešenou 

skupinou je prevádzka, kde je riešená otázka podpory pre zamestnancov a tiež to, na aké 

problémy pri každodennej činnosti narážajú (12). 

Efektivita a efektívnosť 

Prvý z grafov, ktorý dostaneme ako výstup sa zaoberá efektívnosťou každej jednej zo siedmych 

skúmaných oblastí, pričom oblasť s najmenšou dosiahnutou hodnotou zodpovedá aj celkovej 

efektívnosti užitia informačných systémov v spoločnosti. Na grafe tiež môžeme vidieť 

efektívnosť ostatných firiem (12). 

Bezpečnosť 

Druhým výstupným grafom je graf, ktorý určuje bezpečnosť podľa dosiahnutých výsledkov 

v jednotlivých oblastiach. Opäť platí, že najnižšia hodnota = celková bezpečnosť a taktiež 

môžeme výsledky porovnať aj s ostatnými firmami (12). 

1.11 SWOT analýza 

SWOT analýza je jednou z najjednoduchších strategických metód pre analyzovanie prostredia 

určitej spoločnosti. Samotná skratka SWOT je tvorená prvými písmenami nasledujúcich 

anglických slov: 

 Strengths (Silné stránky), 

 Weakness (Slabé stránky), 

 Opportunities (Príležitosti), 

 Threats (Hrozby) (13). 
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Obrázok 4: SWOT analýza (13) 

 

Medzi silné stránky môžeme zaradiť všetky prednosti, ktoré firma má, napríklad kvalitní 

zamestnanci, stabilné postavenie na trhu, finančná stabilita, alebo technologické zručnosti, 

avšak  skutočne silné stránky sú to, čo robí daná spoločnosť lepšie ako konkurencia, čím 

vybočuje z priemeru a radí sa na vrchol (13).   

Slabé stránky sú zas tie, v ktorých sa danej firme nedarí a konkurencia tu dosahuje lepšie 

výsledky. Môže to byť napríklad nedostatočná výkonnosť, nedostatok kvalitnej pracovnej sily, 

alebo zlá poloha (13). 

Príležitosti popisujú faktory, na základe ktorých môže organizácia nadobudnúť ďalšiu 

prosperitu. Príkladom môže byť zavedenie nového výrobku na trh, alebo expandovanie do 

zahraničia, či spolupráca s novými partnermi (13). 

Poslednou zložkou analýzy sú hrozby. Tie predstavujú oblasť, ktorá so sebou prináša riziká. 

Nedokážeme ich mať plne pod kontrolou, avšak môžeme byť pripravení na ich riešenie 

v prípade výskytu. Príkladom môže byť vstup novej konkurencie na trh, alebo zlepšenie ponuky 

zo strany stávajúcej konkurencie (13). 
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1.12 Metóda PERT 

Metóda PERT je sieťová analýza, pomocou ktorej môžeme analyzovať zložité nadväzujúce 

procesy v čase. Popisuje kritické úseky, ktoré je nutné dodržať pre včasné ukončenie projektu 

a stanovuje prípustné možné rezervy pri jednotlivých činnostiach, ktoré neovplyvnia výsledný 

termín dokončenia projektu (14).  

Táto metóda sa používa hlavne ak nevieme určiť presné doby trvania jednotlivých procesov, 

ktoré tvoria celkový projekt, čo môže nastať napríklad pri zavádzaní určitej novej technológie 

do podniku s ktorou nemáme predošlé skúsenosti (14). 

Dobu odhadov tvoria tri skupiny: 

 Optimistická dĺžka trvania činnosti (a) – tento odhad počíta s tým, že pri projekte 

nevzniknú žiadne komplikácie, 

 Pesimistická dĺžka trvania činnosti (b) – predpokladá sa, že v každej možnej oblasti 

výskytu problému tento problém aj nastane, 

 Najpravdepodobnejšia dĺžka trvania činnosti (m) – odhad založený na predpoklade, 

že činnosti prebehnú za normálnych podmienok (14). 

σ- rozptyl = (𝑏−𝑎)2

36
 

μ- stredná doba trvania  =
𝑎+4∗𝑚+𝑏

6
  

Odhady by mali byť vytvorené odborníkmi, ktorí poznajú dané činnosti a ich časovú náročnosť 

ako aj podmienky, za ktorých bude činnosť vykonávaná. Keď stanovíme dĺžky trvania môžeme 

vypočítať aj strednú dobru trvania a taktiež rozptyl podľa uvedených vzorcov (14). 
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2 ANLÝZA SÚČASNÉHO STAVU 

Kapitola bude venovaná základným údajom o spoločnosti INAT. V úvode popíšem, čím sa 

firma zaoberá a aká je jej organizačná štruktúra. Následne použijem viaceré analýzy, pomocou 

ktorých priblížim vnútorné a vonkajšie prostredie spoločnosti. Výstupom z týchto analýz bude 

zostavená SWOT analýza spoločnosti. V nasledujúcej časti kapitoly popíšem samotný 

informačný systém, ktorý bude analyzovaný pomocou portálu ZEFIS. 

2.1 Základné údaje o firme 

 

Obrázok 5: Logo spoločnosti (16) 

 

Obchodné meno spoločnosti: INAT s.r.o. 

Sídlo spoločnosti: Kremnická 26 

851 01 Bratislava 

Slovenská republika 

IČO: 35 976 101 

DIČ: 2022117163 

Dátum vzniku: 26. januára 2006 

Právna norma: spoločnosť s ručením obmedzeným (15). 
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2.1.1 História spoločnosti a súčasnosť 

Spoločnosť INAT s.r.o. bola založená v roku 2006, so špecializáciou na priemyselnú 

automatizáciu v automobilovom priemysle, kde poskytujeme komplexné služby od analýzy 

problému, cez návrh riešenia, technického a materiálového zabezpečenia, vypracovania 

projektovej dokumentácie až po kompletnú realizáciu a úspešné uvedenie zariadenia do 

prevádzky so zabezpečením technickej podpory (16).  

Spoločnosť v súčasnosti vo výrobe expanduje, investuje do technologických inovácií, disponuje 

moderným konštrukčným a vývojovým oddelením, výrobnými a montážnymi pracoviskami 

obsadenými kvalifikovaným a technicky zdatným personálom, pomocou ktorých dokáže 

spoľahlivo plniť kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky svojich zákazníkov. Vďaka 

špičkovému technickému vybaveniu a precíznej kontrole dokáže spoločnosť splniť všetky 

očakávania zákazníkov (16). 

Snahou spoločnosti INAT je neustále zvyšovať kvalitu a vlastnosti svojich produktov, presadiť 

sa v silnej konkurencii, ako aj úsilie o neustále zvyšovanie dôvery zákazníkov a spotrebiteľov. 

Ku každému projektu spoločnosť pristupuje inovatívne, investuje do dlhodobých vzťahov s 

klientmi a poskytuje im produkty a služby vo vysokej kvalite. Toho dôkazom je, že firma v 

roku 2013 zaviedla integrovaný manažérsky systém kvality a enviromentu ISO 9001 a ISO 

14001 (16). 

 

Obrázok 6: Certifikácia ISO 9001 a ISO 14001 (16) 

2.1.2 Vízia a strategické ciele 

Víziou a strategickým zámerom spoločnosti je budovať stabilnú, spoľahlivú a  prosperujúcu 

spoločnosť, schopnú uspokojovať požiadavky zákazníkov na vysokej úrovni a byť im 

spoľahlivým obchodným partnerom (16).  
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2.2 Oblasti podnikania 

Spoločnosť ponúka komplexné riešenia a servis v oblasti oceľových konštrukcií. Konzultácie, 

spracovanie projektu a výrobnej dokumentácie, optimalizáciu hmotnosti, zabezpečenie 

materiálu, výrobu, povrchovú úpravu, kontrolu a dokumentáciu kvality, dopravu a montáž(16). 

 montáž a výroba oceľových konštrukcií, 

 montáž a výroba vysielačov, 

 generálne opravy zariadení a výrobných liniek, 

 výškové práce, 

 kontrola zvarov (16). 

Strojárska výroba je realizovaná vlastnými zamestnancami vo vlastných priestoroch. Vďaka 

tomu je možné promptne reagovať na požiadavky zákazníkov (16). 

 kovoobrábanie, zváranie a lakovanie, 

 konštrukčný návrh a výroba produktov, 

 generálne opravy zariadení a výrobných liniek (16). 

INAT poskytuje tiež kvalitné a odborné služby, efektívne riešenia pre návrh a výrobu 

rozvádzačov až do 1000A, montáž elektroinštalácií, bleskozvodov a osvetlenia, s využitím 

nových trendov v oblasti elektrotechniky a energetiky. Samozrejmosťou každého riešenia sú 

revízna správa a termovízia (16). 

 výroba rozvádzačov, 

 elektroinštalácie, 

 elektrorevízie, 

 generálne opravy prevodových elektromotorov, 

 termovízie rozvodných skríň (16). 

Komplexné riešenia od počiatočnej myšlienky cez vývoj a dizajn až po realizáciu, vďaka 

projekčným riešeniam, ktoré uspokoja vašu širokú škálu nárokov a požiadaviek z rôznych 

odvetví (16). 
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 tvorba elektrodokumentácie, 

 návrh a statika oceľových konštrukcií, 

 elektrorevízie (16). 

Čistenie akýchkoľvek povrchov rôznymi technológiami (16). 

 pieskovanie, 

 lakovanie, 

 čistenie suchým ľadom, 

 zinkovanie (16). 

Okrem toho spoločnosť poskytuje taktiež: 

 zakružovanie veľkorozmerných profilov, 

 ohýbanie plechov za studena, 

 frézovanie, 

 profesionálna 3D tlač (16). 

 

Obrázok 7: Ohýbanie plechov (16) 

https://www.inat.sk/produkty-sluzby-a-riesenia/ocelove-konstrukcie/zakruzovanie-velkorozmernych-profilov/
https://www.inat.sk/produkty-sluzby-a-riesenia/strojarska-vyroba/ohybanie-plechov-za-studena/
https://www.inat.sk/produkty-sluzby-a-riesenia/strojarska-vyroba/frezovanie/
https://www.inat.sk/produkty-sluzby-a-riesenia/profesionalna-3d-tlac/
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2.3 Organizačná štruktúra 

 

Obrázok 8: Organizačná štruktúra spoločnosti (vlastné spracovanie podľa (16)) 

Spoločnosť INAT sa počtom zamestnancov radí do kategórie menších podnikov. Samotná 

organizačná štruktúra spoločnosti je prehľadne uvedená vo vyššie uvedenom obrázku.  Vedenie 

spoločnosti tvoria tri osoby a to account manager v oblasti elektro- ktorý je zároveň aj 

konateľom spoločnosti, account manager v oblasti mechanika a taktiež osoba ktorá má na 

starosť marketing. Hlavnými kontaktnými osobami voči zákazníkovi je konateľ spoločnosti 

a accout manager v oblasti elektro. Práve títo dvaja ľudia sú zodpovední za chod celej 

organizácie, budujú nové obchodné príležitosti, zabezpečujú firme dostatok nových zákaziek 

a potenciálnych zákazníkov. Marketingové oddelenie spoločnosti zabezpečuje napríklad 

koordinovanie reklamných kampaní, vytváranie obsahu pre sociálne siete, organizovanie 

firemných eventov. V oblasti mechaniky spoločnosť zamestnáva projektového manažéra, ktorý 

riadi zváračské práce, dokumentáciu výroby a taktiež zabezpečuje výstupnú kontrolu. Samotnú 

výrobu zabezpečujú zvárači a technici, pričom hlavný zvárač dbá na to, aby boli všetky zvary 

vykonané správne. Podobne aj oblasť elektro spadá do kompetencie projektového manažéra, 

ktorý zabezpečuje hladký priebeh a riadi technikov. Ďalším úsekom organizácie je sklad, kde 
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pôsobí skúsený skladník, ktorý má na starosť nakupovanie a skladovanie, vstupnú kontrolu 

materiálu a taktiež údržbu zariadení. Poslednou zložkou organizácie je účtovníčka 

a personalistka, pričom obe funkcie vykonáva jedna kompetentná osoba. 

2.4 Model 7S 

Stratégia 

Hlavnou a dlhodobou stratégiou spoločnosti je uspokojiť všetky požiadavky svojich 

zákazníkov. Spoločnosť si zakladá na pravidle „náš zákazník, náš pán“. Firma sa taktiež snaží 

ponúkať kvalitné výrobky a taktiež neustále investuje do zavádzania nových technológií, čím 

sa snaží neustále získavať konkurenčnú výhodu.    

Ochrana životného prostredia a šetrenie prírodných zdrojov sú taktiež cieľom vysokej priority. 

Vďaka iniciatíve vedenia a uvedomelému prístupu zamestnancov sa spoločnosť INAT snaží 

vykonávať svoju činnosť spôsobom, ktorý je bezpečný pre životné prostredie a priebežne 

zlepšuje environmentálne kvality svojej činnosti. Spoločnosť INAT má zavedený a dodržiava 

systém ISO 14001. Už pri vývoji produktov sú stanovenými cieľmi ekologická úprava, 

technická bezpečnosť a ochrana zdravia. Každý pracovník musí svojím konaním prispieť k 

splneniu týchto cieľov (16). 

Štruktúra 

Spoločnosť INAT aktuálne zamestnáva 36 zamestnancov, čím sa radí medzi menšie podniky. 

Vedenie spoločnosti tvorí konateľ plus ďalšie dve osoby a zvyšok pracovníkov sa delí do 

nasledujúcich oddelení: 

 Marketing, 

 Mechanika, 

 Elektro, 

 Sklad, 

 Účtovníctvo a personalistika. 

Štýl 

Všetky zákazky vybavuje konateľ spoločnosti spolu s account managerom úseku mechanika. 

Zákazky sa vybavujú najčastejšie formou osobného stretnutia, v prípade zahraničných 

zákazníkov sa jedná o telefonickú a e-mailovú komunikáciu. Úseky mechaniky a elektra 



36 

 

spadajú do kompetencie projektových manažérov, ktorí následne riadia zamestnancov. 

Zamestnanci sú vysoko kvalifikovaní vo svojom odbore, takže prehnané riadenie zo strany 

projektových manažérov  nie je nutné. 

Spoločnosť INAT uprednostňuje demokratický štýl riadenia, čo znamená, že zamestnanci 

rešpektujú nadriadených, ale platí to aj opačne a nadriadení sa nesprávajú k zamestnancom 

povýšenecky.  

Spolupracovníci 

Spoločnosť kladie dôraz na dosahovanie spokojnosti svojich zamestnancov a nakoľko ju tvorí 

iba 36 zamestnancov, tak tu panuje priateľská atmosféra, vďaka ktorej sú pracovníci viac 

motivovaní a práca ich viac napĺňa. Mnohí z týchto zamestnancov sú vo firme od samých 

počiatkov, takže majú medzi sebou vytvorené priateľské vzťahy. Hlavnými aspektami sú 

súdržnosť, komunikatívnosť a spoločný cieľ. Konflikty na pracovisku vznikajú len veľmi 

ojedinele. Kladený dôraz je na vytvorenie čo najlepších pracovných a hygienických podmienok 

pre zamestnancov, čo taktiež zvyšuje ich spokojnosť. Pracovníci sú tiež motivovaní rôznymi 

finančnými bonusmi. 

Zdieľané hodnoty a kultúra firmy 

Medzi najdôležitejšie hodnoty firmy sa radí: 

 Zodpovednosť, 

 Profesionalita, 

 Dôvera, 

 Spoľahlivosť, 

 Kvalita. 

Taktiež bývajú organizované aj rôzne firemné večierky, ktoré upevňujú kolektív a zžitie 

zamestnancov s firmou. Podobne aj ochrana zdravia a bezpečnosť zamestnancov na pracovisku 

je pre spoločnosť INAT vysokou prioritou. Je zodpovednosťou každého pracovníka, aby 

podporoval úsilie spoločnosti INAT vykonávať svoju činnosť bezpečným spôsobom. 
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Schopnosti 

Medzi popredné schopnosti patrí vyhovieť požiadavkám zákazníkov a zabezpečiť všetko od 

samotnej analýzy problému, cez návrh riešenia, technického a materiálového zabezpečenia, 

vypracovania projektovej dokumentácie až po kompletnú realizáciu a úspešné uvedenie 

zariadenia do prevádzky so zabezpečením technickej podpory. Dbá sa na vysokú kvalitu 

poskytovaných výrobkov a služieb, cenovú konkurencieschopnosť a taktiež na individuálny 

prístup ku každému zákazníkovi. 

Systémy 

Firma INAT disponuje informačným systémom, ktorý bol vytvorený prevažne na mieru podľa 

zadania vedenia spoločnosti. Jeho zložky popíšem podrobnejšie v kapitole 2.7.  

Spoločnosť taktiež využíva systémy na 3D CAD modelovanie, systémy na projektovanie a 

samozrejmosťou je tiež balík Microsoft Office. Nechýba tiež systém na zaznamenávanie 

dochádzky, ktorý je prepojený so systémom na objednávanie stravy, nakoľko sa jedná v oboch 

prípadoch o totožného dodávateľa tohto riešenia.  

2.5 SLEPT analýza 

Politické faktory 

Čo sa týka aktuálnej politickej situácie na Slovensku, tak situácia je veľmi komplikovaná. Po 

12 rokoch vládnutia strany SMER-SD sa tento rok po parlamentných voľbách dostala k moci 

strana OĽANO na čele s novým premiérom vlády Igorom Matovičom. Taktiež sa po voľbách 

dostalo do parlamentu mnoho iných strán ako predchádzajúce roky, zostavila sa nová vláda a je 

ťažko predvídateľné, ako bude táto nová vláda fungovať. Navyše vláda hneď od samého 

začiatku svojho pôsobenia sa dostala do neľahkej situácie spojenej s výskytom nového 

koronavírusu COVID-19. V čase písania tejto práce je na území Slovenskej republiky 

karanténa, hraničné priechody sú až na výnimky zásobovania a dochádzania do práce 

uzatvorené, mnoho firiem je uzatvorených a celková situácia a výhľady do budúcna sú veľmi 

nepredvídateľné. Na Slovensku tak aktuálne panuje veľmi nejasná a hektická situácia, podobne 

tomu je však aj v ostatných krajinách.  
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Ekonomické faktory 

Ekonomická situácia na Slovensku bola posledné roky v raste a podobne aj do tohto roku 

vstupovalo s očakávaním priaznivého ekonomického vývoja. Avšak začiatkom roka začalo 

pribúdať správ o vypuknutí nového koronavírusu COVID-19 v Číne a netrvalo dlho aby sa 

nákaza dostala aj na územie Európy. Slovenská republika od začiatku februára 2020 prijala 

mnohé opatrenia na spomalenie šírenia nákazy, no tieto opatrenia výrazne ovplyvňujú 

ekonomiku. Prerušené boli taktiež mnohé globálne dodávateľsko-odberateľské reťazce, čo 

výrazne zasiahlo do zahraničného obchodu. Slovenská ekonomika sa silne spolieha na vývoz 

súvisiaci s automobilovým priemyslom do krajín Európy, takže je veľmi citlivá voči 

nepriaznivému vývoju v automobilovom priemysle, ktorý hlavne v čase aktuálnej pandémie 

a blížiacej sa recesie narastá. Tieto udalosti významne zmenili pohľad na ďalší vývoj 

ekonomiky nie len na území Slovenska, ale na celom svete. Mnohé spoločnosti budú závislé na 

podpore zo strany vlády, v opačnom prípade môže mať aktuálna situácia pre mnohé firmy až 

devastačný následok. Vláda však vyhlásila, že je pripravená firmám v tejto neľahkej situácii 

firmám pomôcť. 

Podľa Národnej Banky Slovenska (ďalej len „NBS“) by prepad ekonomiky v porovnaní s 

minulým rokom by mohol dosiahnuť 1,4 až 9,4 %, najmä v závislosti od situácie u obchodných 

partnerov Slovenska. Taktiež NBS uvádza tri scenáre, ktorú môžu nastať. Prvý scenár zakladá 

na predpoklade pomerne krátkeho trvania šírenia koronavírusu bez značných dopadov na 

svetovú ekonomiku. Druhý scenár by predstavoval 2- až 3-percentnú recesiu v eurozóne, ktorá 

by nastala v prípade, že by mimoriadna situácia u našich obchodných partnerov trvala v 

priemere iba okolo mesiaca a následne by došlo k postupnému oživeniu ekonomík a obchodu 

od jesene tohto roku. Tretí scenár predpokladá ešte hlbší prepad produkcie v eurozóne, ktorý 

by mohol nastať, ak by mimoriadna situácia pretrvávala až do leta tohto roka (17).  

Nepriaznivá situácia sa rovnako premietne aj do trhu práce, kde podľa výpočtov NBS by mohlo 

byť v tomto roku ohrozených 75 až 130 tisíc pracovných miest (17). 

Tabuľka 1: Predikcie vývoja ekonimiky pre rok 2020 (vlastné spracovanie podľa (17)) 

Výhľad na rok 2020 (medziročný rast v %) 

        Scenár 1 Scenár 2 Scenár 3 

HDP -1,4 -4,5 -9,4 

Zamestnanosť -0,3 -1,7 -3,1 

Inflácia 2,3 2,1 2,0 
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Nikto však zaručene nedokáže presne predpovedať ďalší vývoj šírenia nákazy a taktiež ani 

ďalší vývoj ekonomiky. Až najbližšie mesiace ukážu, akým smerom sa vydá ďalší vývoj 

Slovenskej, ale aj globálnej ekonomiky. 

Sociálne faktory 

Spoločnosť sídli v Trnavskom kraji v okrese Senica. Počet obyvateľov v tomto okrese posledné 

roky kolíše okolo hodnoty 20 000. To sú pomerne nízke čísla a nakoľko sa v obci Senica 

nenachádza žiadna stredná priemyselná škola tak má spoločnosť problém nájsť kvalifikovaných 

pracovníkov. Mnohí pracovníci do práce dochádzajú z okolitých okresov.  

Čo sa týka zákaziek, spoločnosť stavia na spolupráci s dlhodobými partnermi na území 

Slovenskej republiky, ale taktiež má mnohých klientov po celej Európe, takže nie je primárne 

odkázaná na menšie zákazky vo svojom okrese kde pôsobí a preto ju pomerne malý počet 

obyvateľov v okrese v tomto smere nijako neobmedzuje.   

Legislatívne faktory 

Spoločnosť sa nachádza na území Slovenskej republiky, takže sa riadi legislatívou 

prislúchajúcou tejto krajine. Medzi hlavné normy, ktoré musí spoločnosť striktne dodržiavať 

patria napríklad: 

 Zákonník práce, 

 Živnostenský zákon, 

 Zákon o minimálnej mzde, 

 Zákon o dani príjmov, 

 Zákon o dani z pridanej hodnoty, 

 Zákon o ochrane osobných údajov GDPR. 

Dodržiavanie zákonov a právnych predpisov je základnou zásadou spoločnosti INAT. Okrem 

príslušných smerníc spoločnosti INAT musia všetci zamestnanci dodržiavať zákony a právne 

predpisy. Každý zamestnanec musí v prípade porušenia zákona okrem možných zákonom 

stanovených sankcií počítať aj s disciplinárnym konaním v dôsledku porušenia pracovných 

povinností. 
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Technologické faktory 

Strojársky priemysel má na Slovensku dominantné postavenie a neustále napreduje. Je preto 

treba udržať krok s týmto trendom prostredníctvom neustáleho zlepšovania sa, zavádzania 

nových technológií, zlepšovať automatizáciu výroby, urýchľovať firemné procesy a tým 

udržiavať náskok pred konkurenčnými spoločnosťami. Modernizácia technológií dokáže 

významne šetriť čas, sprehľadniť prácu a urýchliť komunikáciu. 

2.6 Porterova analýza 

Aktuálna konkurencia 

Konkurencia v strojárskom priemysle je pomerne veľká. V okrese Senica však spoločnosť 

aktuálne nemá konkurenciu. Mnohé konkurenčné firmy sa však nachádzajú v Trnavskom kraji, 

ako napríklad: 

 PGS Automation, 

 TOMA TRADING, 

 Bizzcom. 

Firma však pôsobí aj na Európskom trhu kde sa nachádza konkurentov podstatne viac, preto sa 

snaží neustále napredovať a udržiavať pozitívne vzťahy s významnými zahraničnými 

partnermi. 

Potenciálna konkurencia 

Vznik novej potenciálnej konkurencie je relatívne pravdepodobný, no spoločnosť INAT by 

v prípade nového konkurenta mala navrch na základe dobrého mena a dlhoročných skúseností. 

Pre potenciálneho nového konkurenta by bol takýto krok zároveň veľmi finančne náročný a bez 

záruk úspechu.    

Spoločnosť tiež eliminuje možnú konkurenciu v podobe vlastných zamestnancov. Zamestnanci 

nesmú prevádzkovať podnikateľskú činnosť, ktorá by konkurovala spoločnosti INAT alebo by 

sa podieľala na akejkoľvek konkurenčnej činnosti, ani nesmie takejto spoločnosti asistovať. 

Taktiež je zakázane vykonávať vedľajšiu prácu platenú, alebo aj neplatenú, ktorá by 

konkurovala spoločnosti a predtým ako zamestnanec začne vykonávať vedľajšiu prácu musí o 

tom informovať vedenie spoločnosti a získať písomné povolenie (16). 
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Substitúty 

V oblasti strojárskej výroby pôsobí veľmi veľa rôznorodých firiem a preto je veľmi zložité 

vyrábať produkty, pre ktoré neexistujú substitúty. Nakoľko však spoločnosť pracuje na 

zákazkách presne podľa špecifikácie zákazníka, tak pri takejto výrobe až tak výrazne substitúty 

nehrozia.  

Dodávatelia 

Spoločnosť s dodávateľmi vytvára vzťahy založené na vzájomnej dôvere, korektnosti, vysokej 

kvalite produktov a starostlivosti o životné prostredie. Dodávatelia taktiež preberajú svoj podiel 

zodpovednosti za spokojnosť firemných zákazníkov. Firma má viacerých dodávateľov, 

s ktorými spolupracuje už dlhé roky, s niektorými dokonca od samotného vzniku. Preferencie 

sa kladú na spoluprácu s kvalitnými a dlhoročne overenými dodávateľmi, s ktorými má firma 

uzatvorené prevažne dlhodobé zmluvy. Takéto zmluvy sú výhodnejšie, nakoľko zabezpečujú 

lepšie nákupné ceny. 

Odberatelia 

Ako už bolo spomenuté, firma cieli prevažne na veľkoobjemové zákazky a dlhodobých 

odberateľov. Odberatelia sú väčšinou veľké firmy sídliace na území Slovenskej republiky, 

alebo Európy, takže majú pri obchodnom vyjednávaní silné slovo. Zaniknutie obchodného 

vzťahu s veľkým odberateľom by predstavovalo pre spoločnosť INAT nie zrovna zanedbateľné 

finančné straty. Čo sa týka menších odoberateľov, ich vyjednávacia sila je samozrejme nižšia 

nakoľko by nepredstavovali pre spoločnosť tak výrazné finančné straty. Rovnako ako v prípade 

dodávateľov, tak aj v prípade odberateľov sa spoločnosť snaží podpisovať prevažne dlhodobé 

zmluvy. Taktiež je kladený dôraz na individuálny prístup ku každému odoberateľovi.  

Medzi spokojných odoberateľov patria napríklad:  

 Volkswagen Slovakia,  

 Siemens,  

 Siprin,  

 Plastic Omnium,  

 BEP Europe,  

 Jaguar Land Rover Slovakia.    
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2.7 Informačný systém  

Spoločnosť INAT aktuálne využíva informačný systém, ktorý bol z väčšej časti vytvorený na 

mieru podľa požiadaviek. Mzdy a evidencia dochádzky a taktiež stravovanie sú komerčné 

riešenia. 

Evidencia nákladov na zákazky 

 evidencia odpracovaných hodín na konkrétnej zákazke podľa pracovníkov a dní,  

 prevzatie informácií o nákladoch na kooperácie z evidencie záväzkov v účtovníctve,  

 rôzne prehľady o nákladoch na zákazku. 

Účtovníctvo 

Vedené je formou podvojného účtovníctva.  Jeho obsahom je evidencia pohybu na účte, prehľad 

o pohľadávkach a záväzkoch, taktiež eviduje automobily spoločnosti a vykonané jazdy. 

Nechýba taktiež tvorba daňového priznania, rozvaha, výsledok hospodárenia, evidovanie DPH 

a iné. 

Skladová evidencia: 

 Príjem materiálu zo skladu, 

 Výdaj materiálu zo skladu. 

Nasledujúce uvedené riešenia nie sú na mieru, ale sú komerčné.  Ako prvé môžem spomenúť 

Mzdy, pričom toto riešenie je dielom firmy OPTIMALsoft Martin. Jeho účelom je evidovať 

zamestnancov, prihlásenie a ohlásenie zamestnancov v sociálnej a zdravotnej poisťovni. 

Taktiež vypočítava mzdy, spracúva evidenčné listy pre dôchodkové zabezpečenie, poskytuje 

náhľad na hrubej mzde jednotlivých zamestnancov a iné.  

 

Dochádzku a stravovanie zabezpečuje riešenie od spoločnosti Aktion. V areáli je 

nainštalovaný snímač a každý zamestnanec vlastní kartičku, ktorú si pri príchode a odchode 

„pípne“. Tento systém taktiež dokáže exportovať dochádzku do mzdového softvéru. 

Automaticky tiež počíta príplatky a nároky na stravné lístky. Od rovnakého dodávateľa je 

riešené aj stravovanie, takže stravovací a dochádzkový systém sú vzájomne prepojené.  
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2.7.1 Správca IS 

Správa zavedeného informačného systému je v réžií externistu, ktorý daný systém aj zostrojil 

a taktiež k nemu poskytuje podporu a servis. V tomto prípade je však servis a podpora zo strany 

poskytovateľa nie úplne vyhovujúca. Častokrát sa totiž stáva, že v prípade určitého technického 

nedostatku je problém vyriešený až nasledujúci deň, prípadne aj neskôr. Daná osoba je síce 

neustále na telefóne, no niektoré problémy nejde plne vyriešiť bez osobného kontaktu. Ako 

pozitívum hodnotím, že vedúci pracovníci sú zaškolení a schopní a v mnohých prípadoch si 

s problémami vedia poradiť aj sami.  

2.7.2 Webová stránka a sociálne siete 

Spoločnosti INAT taktiež nechýba ani vlastná webová stránka. Dizajnovo je veľmi jednoduchá 

a prehľadná. Potenciálny zákazník tu nájde všetky potrebné informácie o firme, jej produktoch 

a poskytovaných služieb. Nechýba taktiež kontaktný formulár pre vypracovanie cenovej 

ponuky. Nakoľko spoločnosť pôsobí aj na európskom trhu,  ponúka aj anglickú a taktiež 

nemeckú lokalizáciu.  

Spoločnosť má vytvorený vlastný profil aj na dvoch sociálnych sieťach, konkrétne sa jedná 

o Facebook a Linkedin.  

 

 

Obrázok 9: Web stránka spoločnosti (16) 



44 

 

2.7.3 Hardware 

Hardware pozostáva prevažne z notebookov značky ASUS. Pracovníci, ktorí pracujú v 

náročných 3D CAD softvéroch vlastnia výkonnejšie verzie notebookov ku ktorým majú taktiež 

externe pripojený monitor DELL. Pri takto náročných programoch je však taktiež nutná 

častejšia obmena hardvéru, ktorá by aj v tomto prípade bola čoskoro potrebná. Spoločnosť 

vlastní taktiež multifunkčnú tlačiareň, ktorú používa aj pre tlač výkresov. Zvlášť svoju tlačiareň 

vlastní aj účtovníčka, resp. personalistka. Server sa nachádza v oddelenej miestnosti, ktorá je 

dostatočne zabezpečená. Každý zo zamestnancov taktiež disponuje firemným telefónom. 

2.7.4 Software 

Počítače spoločnosti sú pravidelne aktualizované príchodom nových verzií. Aktuálne je 

nainštalovaná najnovšia verzia Windows 10 na každom počítači. O bezpečnosť sa stará platený 

licencovaný antivírus od firmy Eset. Spoločnosť používa mnohé programy, medzi tie 

najdôležitejšie však patria nasledovné: 

 Microsoft Office, 

 Eplan, 

 Xelec, 

 SEE Electrical, 

 SolidWorks. 

2.8 SWOT analýza spoločnosti a použitého IS  

Na základe všetkých predchádzajúcich analýz som zhotovil SWOT analýzu celkovej 

spoločnosti ako aj jej informačného systému, ktorý aktuálne využíva. Medzi silné stránky 

spoločnosti patrí dobré meno spoločnosti na trhu. Firma na trhu pôsobí už od roku 2006, takže 

nie je žiadnym nováčikom na trhu a má pevné postavenie a mnohých spokojných zákazníkov. 

Gro spoločnosti tvoria skúsení zamestnanci, niektorí sú dokonca zamestnancami už od samého 

vzniku, takže sú pre spoločnosť veľmi dôležití. Ako pozitívum hodnotím aj priateľský vzťah 

zamestnancov medzi sebou, ale aj s manažmentom. Motivačné bonusy pre zamestnancov sú na 

veľmi dobrej úrovni, zamestnanci sú dokonca odmeňovaní za dopravu bicyklom do práce, čím 

sa snažia zlepšovať životné prostredie o čom svedčí aj certifikát ISO 14001. Tento certifikát 

nie je jediným, nakoľko v portfóliu spoločnosti je aj certifikácia kvality ISO 9001. Firma má 

mnohých stálych významných odoberateľov a dodávateľov, čo je taktiež veľkým pozitívom. 

Silnou stránkou je taktiež individuálny prístup ku každému potenciálnemu zákazníkovi 
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a poskytnutie komplexných služieb od návrhu cez realizáciu a samotné zavedenie do prevádzky 

s následnou údržbou. Netreba zabúdať ani na kvalitne spracovanú a prehľadnú webstránku 

lokalizovanú vo viacerých jazykoch, ktorá môže taktiež prilákať množstvo potenciálnych 

záujemcov o poskytované služby. Silnou stránkou spoločnosti je rovnako kvalitné softvérové 

vybavenie, ktoré každodenne používa pri projektovaní jednotlivých zákaziek. Naopak ako 

slabé stránky vidím používanie hardvéru, ktorý je už vo výslužbe. Projektanti pri práci 

s náročnými 3D CAD softvérmi potrebujú kvalitné „železo“. Taktiež informačný systém, ktorý 

bol navrhnutý pre spoločnosť externistom už nie je plne dostačujúci. Podpora zo strany tohto 

externistu nie je na vysokej úrovni, zamestnanci musia v niektorých prípadoch čakať na 

odstránenie problému do ďalšieho dňa, čo výrazne znižuje efektivitu jednotlivých pracovníkov. 

Ako významnú slabú stránku vidím aj nedostatočné bezpečnostné povedomie pracovníkov. 

V spoločnosti panuje priateľská atmosféra, čo je na jednej strane fajn, no na druhej strane je 

manažment k zamestnancom až moc benevolentný, čo zapríčiňuje možné bezpečnostné riziká. 

Medzi hlavné príležitosti patrí rozvoj informačného systému, prípadne jeho kompletná výmena 

napríklad za nové krabicové riešenie, nakoľko stávajú riešenie je nie úplne vyhovujúce. 

Rovnako príležitosť vidím v získaní nových dlhodobých odoberateľov, či už z územia 

Slovenskej republiky, alebo Európy. V úvahu taktiež pripadá rozšírenie portfólia ponúkaných 

služieb. Veľkou príležitosťou je však aj zaviesť pravidelné školenia pre zamestnancov a to 

primárne v oblasti bezpečnosti, nakoľko aktuálna úroveň je nedostatočná. Poslednou zložkou 

analýzy sú hrozby. Najdôležitejšia a aktuálna hrozba je prebiehajúca pandémia nového 

koronavírusu COVID-19. Masívnejšie rozšírenie nákazy by mohlo mať za následok nepríjemne 

finančné dopady pre danú spoločnosť. Ak by sa pozastavila výroba na dlhšie obdobie, mohlo 

by dôjsť k prepusteniu niektorých zamestnancov. Nakoľko spoločnosť má zákazníkov vo 

viacerých kútoch Európy, má na ňu vážny vplyv aj ďalší vývoj v tomto prostredí. Táto situácia 

je však ťažko predvídateľná a nikto presne nevie určiť, čo bude ďalej, keďže dané štáty 

Európskej únie neboli na takúto situáciu pripravené a všetky opatrenia sa riešia za pochodu. 

Aktuálne teda platí, že táto hrozba je najvýznamnejšia a ostáva len dúfať, že sa veci rýchlo 

upokoja a situácia sa nestane pre spoločnosť INAT kritickou. Ďalšími hrozbami sú napríklad 

strata významného dodávateľa alebo odoberateľa. Ako už bolo spomínané, spoločnosť má 

viaceré dlhodobé zmluvy s veľkými firmami, ktorých následná absencia by predstavovala nie 

malé finančné straty. V strojárskom priemysle, kde firma pôsobí je taktiež výrazná 

konkurencia, čo predstavuje významnú hrozbu. Medzi hrozby môžeme zaradiť aj problémy pri 

vylepšovaní súčasného IS, prípadne pri zavádzaní novšieho. Je preto treba sa na tento proces 

riadne pripraviť. Poslednou a dosť výraznou hrozbou sú samotní zamestnanci. Nedostatočne 
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zaškolený zamestnanec môže nevedome pripraviť firme veľké problémy. Kybernetické útoky 

nie sú zriedkavou záležitosťou a ich cieľom býva dosť často práve nevedomý zamestnanec. Je 

preto potrebné snažiť sa túto hrozbu čo najviac eliminovať. 

Tabuľka 2: SWOT analýza spoločnosti a informačného systému (vlastné spracovanie) 

Silné stránky Príležitosti 

 Dobré meno spoločnosti  

 Skúsení zamestnanci 

 Nadštandardné vzťahy s dodávateľmi a 

odoberateľmi 

 Projektoví manažéri 

 Motivačné programy 

 Kvalita poskytovaných produktov a 

služieb 

 Certifikácia ISO 9001 a ISO 14001 

 Kvalitná webstránka  

 Každodenná záloha 

 Softvérové vybavenie 

 Rozvoj stávajúceho, prípadne 

zavedenie nového IS 

 Získanie nových dodávateľov/ 

odoberateľov 

 Zlepšenie školiacich procesov 

 Širšia ponuka služieb 

 Zlepšenie výkonnosti pracovníkov 

 

 

Slabé stránky Hrozby 

 Používanie staršieho HW 

 Nedostatočné bezpečnostné povedomie 

 Málo školení 

 Nedostatočná správa a podpora IS zo 

strany externistu 

 Neintuitívne ovládanie IS 

 Ekonomické dopady pandémie 

COVID-19 

 Legislatívne zmeny 

 Strata významného dodávateľa/ 

odoberateľa 

 Nedostatočne zaškolení 

zamestnanci oblasti bezpečnosti 

 Nečakané komplikácie pri rozvoji, 

alebo zavádzaní nového IS 

 Vysoká konkurencia v danom 

odvetví  

 

2.9 Analýza IS pomocou ZEFIS  

Portál ZEFIS je vytvorený na hodnotenie efektívnosti firiem a ich informačných systémov. 

Portál dokáže vyhodnotiť efektívnosť celkového informačného systému, ale taktiež efektívnosť 

procesu a nechýba ani hodnotenie po stránke bezpečnosti, ktorá je taktiež veľmi dôležitou 

súčasťou každého systému. Analýza prebieha pomocou dotazníkov a pomáha odhaliť slabiny 
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informačných systémov firiem, pričom sa riadi pravidlom, že informačný systém je tak silný, 

resp. bezpečný ako jeho najslabší článok. 

2.9.1 Efektívnosť spoločnosti a používaného IS 

Na nasledujúcom obrázku môžeme vidieť hodnotenie celkovej efektívnosti spoločnosti a 

použiívaného informačného systému. Medzi najproblémovejšie oblasti sa riadia oblasti 

pracovníci, programy a pravidlá. Práve posledné spomínaná oblasť pravidlá je nakritickejšou, 

takže ju môžeme hodnotiť jako najslabší článok systému, pričom jej hodnota dosahuje 68%. 

Táto percentuáalna hodnota taktiež reprezentuje celkovú efektívnosť používaného IS.  

Hodnotenie jednotlivých oblastí:    

Tabuľka 3: Hodnotenie oblastní efektívnosti (vlastné spracovanie podľa (12)) 

Oblasť Dosiahnutá hodnota 

Technika 79% 

Programy 72% 

Pravidla 68% 

Pracovníci 75% 

Data 87% 

Zákazníci 79% 

Provoz 89% 

 

 

Obrázok 10: Efektívnosť spoločnosti podľa portálu ZEFIS (12) 
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2.9.2 Bezpečnosť IS 

Neoddeliteľnou súčasťou je taktiež bezpečnosť. Aj v tejto oblasti sú kritické časti vyhodnotené 

pomocou portálu ZEFIS rovnaké ako pri celkovej efektívnosti. Celková bezpečnosť dosahuje 

nie príliš uspokojujúcu úroveň 64%. Opäť je za najslabší článok vyhodnotená úroveň v oblasti 

pravidlá.  

Hodnotenie jednotlivých oblastí:  

Tabuľka 4: Hodnotenie oblastní bezpečnosti (vlastné spracovanie podľa (12)) 

Oblasť Dosiahnutá hodnota 

Technika 88% 

Programy 75% 

Pravidla 64% 

Pracovníci 67% 

Data 89% 

Zákazníci 82% 

Provoz 80% 

 

 

Obrázok 11: Hodnotenie bezpečnosti spoločnosti podľa portálu ZEFIS (12) 
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2.9.3 Nedostatky systému podľa portálu ZEFIS 

Tabuľka 5: Nedostatky zistené portálom ZEFIS (vlastné spracovanie podľa (12)) 

Oblast Významnost Bezpečnost Popis problému 

Zákazníci Vysoká Ano Neprobíhají bezpečnostní školení uživatelů IS 

pracujících s daty zákazníků 

Pravidla Vysoká Ano Chybí bezpečnostní pravidla informačního 

systému 

Pracovníci Vysoká Ano Přístupová práva zaměstnanců nejsou správně 

ukončována 

Pracovníci Vysoká Ano Nastavení přístupových práv 

Pracovníci Vysoká Ano Není vytvářeno bezpečnostní povědomí 

pracovníků 

Pracovníci Vysoká Ano Neprobíhají periodická bezpečnostní školení 

uživatelů IS 

Pracovníci Vysoká Ano Nejsou aktualizovaná hesla uživatelů 

Pracovníci Vysoká Ano Pracovníci neznají pravidla pro práci s 

informačním systémem 

Programy Střední Ne Špatná odezva systému 

Programy Střední Ne Pracovníkům chybí některá data nebo funkce 

Programy Střední Ne Špatné ovládání programu 

Pracovníci Střední Ano Bezpečnostní hrozba z přístupu na internet 

Data Střední Ano Riziko zneužití dat, virového útoku 

Data Střední Ano Odpovědnost pracovníků za data 

Data Střední Ne Chybí pravidla pro zavedení dat do systému 

Pracovníci Střední Ano Přístupová práva zaměstnanců nejsou včas 

nastavována 

Programy Nízká Ne Nejednotné ovládání systému 

Pravidla Nízká Ano Chybí pracovní postupy a pravidla pro práci s 

informačním systémem 

Provoz Nízká Ne Pomalá doba odezvy technické podpory 
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2.9.4 Návrh zlepšení podľa portálu ZEFIS 

Tabuľka 6: Návrhy zlepšení podľa portálu ZEFIS (vlastné spracovanie podľa (12)) 

Oblast Popis řešení 

Zákazníci  Zajistit periodická bezpečnostní školení pracovníků 

Pravidla 
 Vytvořit směrnici nebo pravidla pro práci s informačním systémem 

 Vytvořit bezpečnostní pravidla pro informační systém 

 

Pracovníci 

 Přísně kontrolovat nastavení přístupových práv zaměstnanců 

 Nastavit přístupová práva k systémům 

 Vytvářet bezpečnostní povědomí uživatelů 

 Zajistit periodická bezpečnostní školení pracovníků 

 Pravidelně měnit přístupová hesla do systému 

 Zaškolit pracovníky na informační systém 

 Zvýšit kontroly dodržování pravidel, zavést sankce za porušování 

 Zvážit nutnost přístupu na internet 

Programy 
 Upravit design systému, pokud je to možné 

 Zajistit pracovníkům potřebná data a funkce k práci 

Data 

 Nastavit jasnou zodpovědnost pracovníků za data 

 Nastavit pravidla pro zavádění dat do systému 

 Zvážit nutnost připojování externích médií k počítačům pracovníků 

Provoz  Zlepšit nebo zřídit technickou podporu pracovníků 

 

2.10 Zhodnotenie analytickej časti 

Cieľom tejto kapitoly bolo predstaviť spoločnosť INAT, jej oblasť podnikania a analyzovať 

súčasný stav na trhu, ako aj aktuálne využívaný informačný systém.  

Použil som viacero analýz, ktoré detailne analyzovali ako vnútorné, tak aj vonkajšie prostredie 

firmy pričom som dospel k názoru, že existujú oblasti na ktorých sa dá zapracovať. Výsledná 

SWOT analýza organizácie ukázala, že príležitosť na zlepšenie je v rozvoji súčasného, alebo 

zavedení nového informačného systému, nakoľko aktuálne využívaný systém nespĺňa všetky 
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požiadavky manažmentu a pracovníkov a jeho technická podpora zo strany dodávateľa je na 

veľmi nízkej úrovni. Následne analýza vykonaná pomocou portálu ZEFIS ukázala, že slabiny 

sa nachádzajú aj v nedostatočnej úrovni v oblasti bezpečnosti. Taktiež školenia pre 

zamestnancov by mali byť vykonávané častejšie. Nutnosťou bude aj zavedenie pravidiel pre 

prácu s vylepšeným, prípadne novým informačným systémom a pravidelná zmena používaných 

prístupových hesiel. 
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3 VLASTNÝ NÁVRH RIEŠENÍ, PRÍNOS PRÁCE 

V predchádzajúcej kapitole som analyzoval spoločnosť INAT pomocou viacerých analýz 

a taktiež aktuálne používaný informačný systém pomocou portálu ZEFIS. Tieto analýzy ukázali 

viaceré nedostatky ako aj to, že informačný systém ktorým aktuálne spoločnosť disponuje už 

plne nevyhovuje požiadavkám manažmentu a zamestnancom, navyše má taktiež nedostatočnú 

podporu a servis zo strany poskytovateľa.  

Prvá časť vlastných návrhov práce bude popisovať možnosti zlepšenia informačného 

systému. Popíšem v nej možné varianty zlepšenia informačného systému a vyberiem 

najvhodnejšie možné riešenie pre danú spoločnosť. Následne využijem Lewinov model zmeny 

a pomocou metódy PERT určím celkovú dĺžku trvania projektu, ako aj jeho kritickú cestu. 

Taktiež identifikujem a zanalyzujem riziká, ktoré by mohli pri danom projekte vzniknúť 

a navrhnem vhodné opatrenia pre minimalizovanie týchto rizík.  

Druhá časť návrhov bude pozostávať s odporučeniami týkajúcich sa prevažne zanedbanej 

bezpečnosti a pravidiel v organizácii.  

Ako posledná časť tejto kapitoly bude ekonomické zhodnotenie mnou navrhnutých zmien 

a následne prehľad prínosov pre danú organizáciu po aplikovaní týchto návrhov. 

3.1 Možnosti zlepšenia IS 

V tejto podkapitole sa pokúsim čo najlepšie popísať možné štyri varianty, ktoré máme 

k dispozícii. Popíšem hlavné výhody a nevýhody jednotlivých riešení a v nasledujúcej kapitole 

vyberiem najvýhodnejšie riešenie pre danú spoločnosť. 

K dispozícii máme štyri nasledovné riešenia: 

 Krabicová verzia IS/ hotové riešenie 

 Nový IS na mieru  

 Outsourcing IT 

 Upgrade súčasne využívaného IS 
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3.1.1 Nový IS na mieru  

Ako prvú možnosť máme k dispozícií vytvoriť nový informačný systém na mieru, ktorý bude 

spĺňať všetky potreby organizácie. Medzi hlavnú výhodu takéhoto riešenia patrí to, že si 

spoločnosť môže nadiktovať presne, čo požaduje. Následne najať niekoho, kto tento IS 

skompletizuje a nasadí do prevádzky a zabezpečí servis a podporu. Toto riešenie môže byť 

výhodné, avšak potreba k nemu kvalifikovaný tím odborníkov, ktorí IS navrhnú a vytvoria. To 

predstavuje nemalé finančné náklady a rovnako netreba zabúdať na časovú náročnosť tohto 

riešenia. Spoločnosť aktuálne disponuje takýmto informačným systémom. 

 

Obrázok 12: Plusy a mínusy nového IS na mieru (vlastné spracovanie) 

3.1.2 Hotové riešenie IS 

Ďalšou zaujímavou variantov je kúpa hotového riešenia. Medzi hlavné prednosti takéhoto 

systému sa radí to, že je poskytovaný kvalitnými a rokmi overenými dodávateľmi. Takýchto 

produktov na trhu je mnoho a bolo by možné nájsť produkt, ktorý bude pasovať presne pre danú 

spoločnosť. Výhodou je taktiež poskytovaný servis, podpora a pravidelné aktualizácie. Ako 

nevýhodu vidím pomerne vysoké vstupné náklady. Z dlhodobého hľadiska sa však jedná 

o finančne celkom prívetivé riešenie. Ako ďalší nedostatok považujem, že nie každé riešenie 

od každého poskytovateľa musí sedieť požiadavkám spoločnosti INAT.  

 

Obrázok 13: Plusy a mínusy hotového riešenia (vlastné spracovanie) 
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3.1.3 Upgrade súčasne využívaného IS  

Tretím možným riešením je vylepšiť stávajúci informačný systém. Po finančnej stránke sa 

jedná o zaujímavé riešenie, taktiež zamestnancom by v prípade tejto voľby stačilo jednoduchšie 

preškolenie. Ako veľkú nevýhodu však vidím to, že aktuálne používaný IS je navrhnutý 

a spravovaný externou osobou, ktorá neponúka dostatočne kvalitný servis a podporu, bolo by 

teda nutné zabezpečiť novú kvalifikovanú pracovnú silu. 

 

Obrázok 14: Plusy a mínusy inovácie aktuálneho IS (vlastné spracovanie) 

3.1.4 Outsourcing IT 

Poslednou možnosťou je využiť outsourcing. Obrovskou výhodou tohto riešenia je, že 

spoločnosť nepotrebuje vlastniť žiaden potrebný hardware, nakoľko všetko zabezpečuje iná 

vysokokvalifikovaná firma. Poskytovateľ zabezpečí kompletný chod a taktiež servis, takže 

zamestnanci sa môžu lepšie sústrediť na svoju prácu. Toto riešenie predstavuje zároveň aj jednu 

veľkú nevýhodu, keďže všetky firemné dáta a citlivé údaje zdieľame s poskytovateľom tejto 

služby. 

 

Obrázok 15: Plusy a mínusy Outsourcingu (vlastné spracovanie) 
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3.1.5 Výber riešenia 

Tabuľka nachádzajúca sa nižšie popisuje jednotlivé varianty možného riešenia. V tabuľke sú 

uvedené plusy a mínusy daných riešení, ku ktorým sú priradené číselné hodnoty od 1 po 10. 

Ak je hodnota 1, znamená to že priorita je pre spoločnosť najnižšia, naopak ak je hodnota 10, 

významnosť pre firmu je najvyššia. Hodnoty nachádzajúce sa v tabuľke boli doplnené za 

prítomnosti manažmentu spoločnosti. 

Tabuľka 7: Výber vhodného riešenia IS (vlastné spracovanie) 

Riešenie Plusy + Mínusy - SPOLU 

IS na mieru 

 Navrhnutý 
presne podľa 

požiadaviek 

9 
 Potreba 

kvalifikovanej 

pracovnej sily 

-7 

-6 

 Možnosť 

ďalších úprav 
8 

 Časovo náročné 

riešenie 
-8 

 Vysoké finančné 

zaťaženie 
-8 

Hotové 

riešenie 

 Garantovaná 
správna 

funkcionalita 

10 
 Vyššie počiatočné 

náklady 
-7 

11 

 Pravidelné 
aktualizácie a 

podpora 

8 

 Nemusí spĺňať 

všetky náležitosti 
-8  Z dlhodobého 

hľadiska 

finančne 

prívetivé 

8 

Upgrade 

súčasného 

IS 

 Finančná 
prívetivosť 

9 
 Potreba 

kvalifikovanej 

pracovnej sily 

-7 

1 

 Jednoduchšie 

zaškolenie 
6 

 Absencia 

potrebných 

vlastností 

u zamestnancov 

-7 

Outsourcing 

 Úspora času 7 
 Zdieľanie dát 

s poskytovateľom 
-10 

9 
 Vysoká 

profesionalita 
9  Kvalitné 

internetové 

pripojenie 

-6 
 Kvalitná 

podpora 
9 

 

Výsledky v predošlej tabuľke ukazujú že voľba riešenia padne na nákup hotového riešenia. 
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3.2 Lewinov model zmeny 

Pomocou Lewinovho modelu zmeny zistíme, ktoré sily pôsobia pre zmenu a naopak, ktoré sily 

pôsobia proti zmene. Následne v tabuľke priradím k jednotlivým silám hodnotu od 1 po 10, 

pričom sily pôsobiace PRE zmenu budú hodnotené kladne a sily pôsobiace PROTI zmene 

naopak záporne. 

Sily pôsobiace PRE zmenu 

 Vedenie spoločnosti má záujem o zmenu 

 Zaručená kvalitná podpora a servis zo strany poskytovateľa IS 

 Vyššia informačná bezpečnosť 

 Definované pravidlá/ zodpovednosť 

 Urýchlenie procesov 

 Zvýšená efektivita  

Sily pôsobiace PROTI zmene 

 Nutné preškolenie zamestnancov 

 Neochota niektorých zamestnancov 

 Vysoké náklady 

 Potenciálny vznik problémov pri zavádzaní IS 

 Časová náročnosť zmeny 

Tabuľka 8: Sily pôsobiace za zmenu a proti zmene (vlastné spracovanie) 

Sily ZA zmenu + Sily PROTI zmene - 

 Vedenie spoločnosti má 

záujem o zmenu 
9 

 Nutné preškolenie 

zamestnancov 
-8 

 Zaručená kvalitná podpora 

a servis zo strany 

poskytovateľa IS 

10 
 Neochota niektorých 

zamestnancov 
-7 

 Vyššia informačná bezpečnosť 9  Vysoké náklady -7 

 Definované pravidlá/ 

zodpovednosť 
9 

 Potenciálny vznik problémov 

pri zavádzaní IS 
-6 

 Urýchlenie procesov 8 
 Časová náročnosť zmeny -8 

 Zvýšená efektivita 8 

SPOLU 53 SPOLU -36 
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Z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že sily ktoré pôsobia za zmenu dostali výslednú hodnotu 

+53 a tým jasne prevažujú nad silami, ktoré pôsobia proti tejto zmene s dosiahnutou hodnotou 

-36. Významnú úlohu zohráva v tomto prípade kladný postoj spoločnosti k novo zavedeným 

zmenám.  

Sponzor zmeny 

Samotná zmena bude financovaná výhradne spoločnosťou INAT, respektíve vedením tejto 

spoločnosti. 

Agent zmeny 

Za hlavného agenta zmeny možno považovať spoločnosť, ktorá bude implementovať zvolený 

informačný systém. Budú to hlavne zamestnanci tejto spoločnosti, ktorí budú vykonávať 

samotnú implementáciu a neskôr aj školenie pre prácu s novým informačným systémom. 

Netreba tiež zabúdať na vedenie spoločnosti INAT, ktoré bude úzko spolupracovať s osobami, 

ktoré budú IS zavádzať. Všetky zmeny a postupy implementácie musia byť pravidelne 

konzultované a odsúhlasené vedením spoločnosti.  

Intervenčné zmeny 

Nakoľko výber padol na implementáciu nového hotového riešenia, zmenou budú zasiahnutí 

viacerí zamestnanci spoločnosti. Aktuálne procesy, ktoré vo firme prebiehajú budú ovplyvnené 

touto zmenou, preto bude nutná zvýšená komunikácia manažmentu a projektových manažérov 

spoločnosti so zamestnancami zastupujúcimi jednotlivé procesy, aby projekt prebiehal správne 

a bez zbytočných problémov. Implementácia zasiahne taktiež technológie, nakoľko novo 

aplikovaný informačný systém bude mať lepšiu funkcionalitu, ako stávajúci informačný 

systém. Prehľadnejšia bude napríklad evidencia skladového hospodárstva, taktiež nastanú 

zmeny v samotnom výrobnom procese a tiež proces spracovania materiálov prejde istými 

zmenami. Zavedené budú taktiež nové pravidlá, ktoré sa budú týkať všetkých zamestnancov, 

budú im priradené nové povinnosti, bude lepšie nastavená zodpovednosť jednotlivých 

zamestnancov a taktiež pridelené právomoci.  

Táto zmena by však nemala mať vplyv na organizačnú štruktúru, nakoľko nie je nutné vytvárať 

nové oddelenia, ani pozície pre zamestnancov. Zmena môže byť teda vykonaná bez zásahov do 

organizačnej štruktúry podniku.  
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3.3 Fázy intervencie 

Fáza rozmrazenia 

V tejto fáze je kladený dôraz na vykonanie analýz súčasného stavu, pričom na základe výstupov 

týchto analýz sa rozhodneme o vykonaní zmeny. Veľmi dôležité je, aby všetky zainteresované 

strany do projektu zmeny spolu komunikovali a boli detailne oboznámené o tom, ako sa ich 

daná zmena dotkne. Či už sa jedná o samotného agenta zmeny s vedením spoločnosti, alebo 

vedenie so zamestnancami, všetky tieto strany musia vzájomne komunikovať o nastávajúcej 

zmene.  

Fáza zmeny  

Po úspešne vykonaných analýzach a schválení zmeny nasleduje samotná fáza zmeny. Vo fáze 

zmeny prichádza na rad samotná implementácia nového informačného systému vybraným 

dodávateľom. Je potreba túto fázu neustále monitorovať tak, aby boli splnené všetky 

požiadavky na daný implementovaný systém vrátane dátovej integrity . Vytvoria sa taktiež nové 

pravidlá pre prácu s informačným systémom, jednotlivým zamestnancom sa priradia role 

a zodpovednosti. Následne sa bude systém nachádzať vo fáze testovania. Nutnosťou je taktiež 

proces zaškolenia, ktorý bude poskytnutý samotným dodávateľom systému. Ak je všetko podľa 

predstáv manažmentu a zamestnancov, testovacia fáza sa ukončí a systém sa spustí do ostrej 

prevádzky. Projekt sa následne vyhodnotí a ukončí. 

Fáza zamrazenia 

V poslednej fáze sa zhodnotí, či zmena ktorá bola vykonaná napĺňa pôvodné predstavy 

manažmentu, ale aj samotných zamestnancov. Na zistenie spokojnosti zamestnancov môžeme 

použiť napríklad jednoduchý dotazník, ktorý zamestnanci vyplnia. V prípade, že sa vyskytnú 

nejaké predom nezistené chyby, alebo iné komplikácie počas ostrej prevádzky, dochádza k ich 

odstráneniu. 

3.3.1 Verifikácia dosiahnutých výsledkov 

Aby sme zistili či sú dané zmeny naozaj prínosné, porovnáme ich s našimi očakávaniami. 

Zmeny v tomto prípade nastanú vo viacerých firemných procesoch, ktoré budú prebiehať 

rýchlejšie ako napríklad rýchlejší proces výroby a lepšej skladovej evidencie. 
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3.4 Sieťová analýza pomocou metódy PERT 

Pred začatím projektu je nutné si rozkúskovať daný projekt na jednotlivé činnosti a každej 

činnosti priradiť určitý čas na jej vykonanie. Tým vytvoríme predbežný časový harmonogram 

jednotlivých činností. K tomuto úkonu nám poslúži práve metóda PERT, pričom určíme pri 

každej činnosti pesimistický, najpravdepodobnejší a optimistický časový scenár. Následne 

vypočítame strednú dobu trvania a rozptyl a zostrojíme sieťový graf. Z hodnôt vypočítaných v 

sieťovom grafe následne jednoducho vyčítame celkovú dĺžku projektu, ako aj jeho kritickú 

cestu. Tabuľka a graf sa nachádza na nasledujúcich stranách. 

Popis parametrov tabuľky: 

a- optimistický odhad trvania činnosti 

m- najpravdepodobnejší odhad trvania činnosti 

b- pesimistický odhad trvania činnosti 

σ- rozptyl; výpočet =
(𝑏−𝑎)2

36
 

μ- stredná doba trvania; výpočet  =
𝑎+4∗𝑚+𝑏

6
 

Celkové trvanie projektu je 97,25 dní na základe výsledkov kritickej cesty. 

Kritickosť projektu je na úrovni 82,35%, nakoľko náš projekt tvorí celkom 17 činností, 

z ktorých 14 je kritických. 

Kritická cesta je znázornená na nižšie uvedenom obrázku. Tvoria ju činnosti prepojené 

čiernymi šípkami a to: A-B-D-F-G-H-I-J-K-L-N-O-P-R. V prípade, že by sa nejaká činnosť 

ležiaca na kritickej ceste oneskorila, nastane celkové oneskorenie projektu, nakoľko tieto 

činnosti majú nulovú rezervu. 
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Tabuľka 9: PERT - jednotlivé činnosti (vlastné spracovanie) 

Poradie Činnosť Predchodca  a m   b     μ     σ 

A 

Vytvorenie 

predbežných 

požiadaviek  

 3 4 5 4 0,33 

B 
Analýza 

aktuálneho stavu 
A 5 7 9 7 0,67 

C Analýza procesov A 4 5 6 5 0,33 

D 
Vyhodnotenie 

analýz 
B,C 1 2 3 2 0,33 

E 

Určenie časovej 

a finančnej 

náročnosti 

D 2 3 4 3 0,33 

F 

Vypracovanie 

štúdie 

uskutočniteľnosti 

D 4 5 6 5 0,33 

G 
Prieskum možných 

variantov riešenia 
E,F 4 6 8 6 0,67 

H 
Výber riešenia 

(dodávateľa) 
G 0,5 1 2 1,08 0,25 

I 

Uzatvorenie 

zmluvy s 

dodávateľom 

H 0,5 1 1,5 1 0,17 

J 

Implementácia 

vybraným 

dodávateľom  

I 25 30 35 30 1,67 

K 

Migrácia dát 

a zabezpečenie 

dátovej integrity 

J 3 5 8 5,17 0,83 

L 
Postupné 

zaškolenie 
K 7 9 11 9 0,83 

M 

Priradenie 

právomocí a 

zodpovedností 

K 7 8 9 8 0,33 

N Testovanie L,M 12 14 16 14 0,67 

O 
Vyhodnotenie 

testovania 
N 2 3 4 3 0,33 

P Ostrá prevádzka O 5 7 9 7 0,67 

R 
Finálne 

vyhodnotenie 
P 2 3 4 3 0,33 
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Obrázok 16: Sieťový graf PERT (vlastné spracovanie)  
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3.5 Analýza rizík 

Nutnou súčasťou pred samotným začatím projektu je vytvoriť analýzu rizík. V mnohých 

prípadoch sa tento dôležitý krok preskakuje a to môže mať za následok veľké komplikácie, 

prípadne až zlyhanie projektu. Preto ak sa chceme vyhnúť podobným problémom je dôležité 

identifikovať možné riziká a navrhnúť príslušné opatrenia. 

3.5.1 Identifikácia rizík  

Samotnú identifikáciu rizík uskutočním pomocou skórovacej metódy, pri ktorej najskôr 

identifikujem možné riziká, následne ich ohodnotím, a určím ich dopad. V závislosti na 

výsledkoch potom navrhnem opatrenia, ktoré znížia hodnotu identifikovaných rizík. Nakoľko 

projekt sa týka implementácie úplne nového informačného systému, rizík ktoré môžu nastať 

a nepriaznivo ovplyvniť ďalší postup v projekte je mnoho.  

Nasledujúce riziká boli identifikované spolu s vedením danej spoločnosti: 

 Zanedbaná počiatočná analýza, 

 Vyššie náklady na projekt, 

 Predĺženie doby trvania projektu, 

 Strata dôležitých dát, 

 Neochota zamestnancov podieľať sa na zmene, 

 Nevhodný výber IS, 

 Slabá úroveň bezpečnosti systému, 

 Zlá komunikácia medzi zainteresovanými stranami, 

 Dodávateľ nedodrží stanovené podmienky, 

 Zle nastavené právomoci/ zodpovednosti, 

 Zastarané technické vybavenie. 
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3.5.2 Hodnotenie rizík  

Po úspešnej identifikácií všetkých možných rizík je treba priradiť k týmto rizikám 

pravdepodobnosť ich výskytu, dopad a taktiež významnosť. K tomuto budú slúžiť nižšie 

uvedené tabuľky, na základe ktorých môžeme následne vyjadriť celkovú hodnotu pre každé 

možné identifikované riziko. Hodnoty pravdepodobnosti a dopadu určím na škále od 1-10 

a výsledná hodnota rizika bude vypočítaná súčinom hodnôt pravdepodobnosti a dopadu, z toho 

vyplýva že sa môže pohybovať na stupnici od 0-100.  

Tabuľka 10: Hodnoty pravdepodobnosti (vlastné spracovanie) 

Hodnota Pravdepodobnosť 

1 - 2 0 – 20 % 

3 - 4 21 – 40 % 

5 - 6 41 – 60 % 

7 - 8 61 – 80 % 

9 - 10 81 – 100 % 

 

Tabuľka 11: Hodnoty dopadu  (vlastné spracovanie) 

Hodnota Dopad 

1 - 2 Veľmi nízky 

3 - 4 Nízky 

5 - 6 Stredný 

7 - 8 Vysoký 

9 - 10 Veľmi vysoký 

 

Tabuľka 12: Hodnoty významnosti  (vlastné spracovanie) 

Hodnota Významnosť 

0 – 25 Nízka 

26 - 50 Stredná 

51 - 75 Vysoká 

76 - 100 Kritická 
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3.5.3 Návrh opatrní na zníženie hodnoty rizík 

Tabuľka 13: Riziká a opatrenia pre zníženie ich hodnoty (vlastné spracovanie) 

Riziko P D H Opatrenie P D H 

Zanedbaná počiatočná 

analýza 
5 9 45 

Dôkladné vykonanie 

všetkých vstupných analýz 
3 7 21 

Vyššie náklady na 

projekt 
6 6 36 

Počiatočná finančná analýza 

+ dostatočná finančná rezerva 
3 5 15 

Predĺženie doby trvania 

projektu 
8 6 48 

Stanoviť miľníky, ktoré sa 

budú pravidelne kontrolovať 
4 5 20 

Strata dôležitých dát 2 9 18 
Vytvorenie zálohy všetkých 

dôležitých dát 
1 7 7 

Neochota zamestnancov 

podieľať sa na zmene 
5 5 25 

Komunikovať so 

zamestnancami, vysvetliť im 

prínosy daného projektu 

3 4 12 

Nevhodný výber IS 4 9 36 
Kvalitná analýza trhu, 

poradenie sa s odborníkmi 
2 8 16 

Slabá úroveň 

bezpečnosti systému 
4 8 32 

Konzultácia s odborníkom na 

IT bezpečnosť 
3 6 18 

Zlá komunikácia medzi 

vedením a 

zamestnancami 

6 5 30 

Organizovať pravidelné 

porady, poskytovať 

pravidelné informácie 

zamestnancom 

4 3 12 

Dodávateľ nedodrží 

stanovené podmienky 
2 8 16 

Správne nastavenie 

zmluvných podmienok, 

pokuty za nedodržanie 

1 5 5 

Zle nastavené 

právomoci/ 

zodpovednosti 

3 8 24 

Skonzultovať priradenie 

právomocí/ zodpovedností s 

odborníkom 

2 6 12 

Zastarané technické 

vybavenie 
7 7 49 

Kúpa aktuálneho technického 

vybavenia 
4 5 20 

 

Tabuľka uvedená vyššie znázorňuje všetky identifikované riziká projektu, pri ktorých je 

uvedená pravdepodobnosť (P), dopad (D) a taktiež výsledná hodnota rizika (H). Konečná 

hodnota rizika bola vypočítaná súčinom pravdepodobnosti a dopadu pre každé jednotlivé 

riziko. V pravej časti nájdeme príslušné opatrenie a novú výslednú hodnotu rizika po aplikácií 

týchto opatrení.  
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3.5.4 Mapa rizík  

Na základe údajov dosiahnutých skórovacou metódou som vytvoril mapu identifikovaných 

rizík. Nasledujúci obrázok znázorňuje identifikované riziká pred a po aplikácií opatrení 

uvedených v tabuľke na predchádzajúcej strane. Čierne bodky na grafe predstavujú skúmané 

riziká pred aplikáciou opatrení a žlté potom po aplikácií daných opatrení. Z grafu je jasné, že 

najnižšia možná úroveň bude v ľavom spodnom rohu a najvyššia v protiľahlom pravom 

hornom rohu. Ako si taktiež môžeme všimnúť, aplikáciou príslušných opatrení sa podarilo 

eliminovať väčšinu rizík z kritickej „červenej zóny“.  

 

Graf 1: Mapa rizík pred a po aplikácií opatrení (vlastné spracovanie) 

 

Obrázok 17: Legenda k mape rizík (vlastné spracovanie) 
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3.5.5 Pavučinový graf rizík  

Nasledujúci graf podobne ako pri predchádzajúcej mape rizík znázorňuje rozoberané riziká 

pred a po aplikácií navrhnutých opatrení. Opäť si môžeme všimnúť zmenšenie celkovej 

hodnoty rizík pomocou aplikácie nastolených opatrení. 

 

Graf 2: Riziká pred a po aplikácií opatrení (vlastné spracovanie) 

3.6 Výber kandidátov pre nový IS 

Mnoho z ponúkaných riešení na trhu je špecifických pre konkrétne zameranie, naopak veľa je 

aj univerzálnych, preto treba dôkladne analyzovať trh, naštudovať referencie a vybrať 

vhodných kandidátov. Po preskúmaní možných riešení a konzultácií požiadaviek s vedením 

spoločnosti padla voľba na tri overené informačné systémy od popredných dodávateľov. 

Vybrané riešenia sú nasledovné: 

 ABRA Gen 

 HELIOS Green 

 KARAT 

Nasledovná tabuľka spracovaná pomocou portálu systemonline.cz ukazuje prehľadné 

porovnanie všetkých troch vybraných informačných systémov. 
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Tabuľka 14: Porovnanie vybraných riešení (vlastné spracovanie podľa (18)) 

RIEŠENIE OD ABBRA GEN HELIOS ORANGE KARAT 

Počet konzultantov  v ČR, resp. SR viac ako 100 203  

PONÚKANÉ FORMY IMPLEMENTÁCIE SYSTÉMU 

On-premise 
   

Cloud 
   

Hostované riešenie 
   

FUNKČNOSŤ SYSTÉMU - FINANCIE 

Finančné účtovníctvo - hlavná kniha a 
pokladňa    

Finančné účtovníctvo - elektronický 
bankový styk    

Finančné účtovníctvo - pohľadávky, 
záväzky (vrátane upomínania, 
penalizácia) 

   

Nákladové (vnútropodnikové) 
účtovníctvo - nákladové strediská, 
zákazky 

   

Nákladové (vnútropodnikové) 
účtovníctvo - procesné riadenie - ABC 
(Activity Based Costing) 

   

Nákladové (vnútropodnikové) 
účtovníctvo - kalkulácia nákladov na 
výrobok 

   

Finančné plánovanie a rozpočty 
   

Konsolidácie - štatutárny a operatívne 
   

Správa a účtovanie investičného 
majetku (vrátane lízingu a 
prenajímaného majetku) 

   

Plánovanie a sledovanie nedokončených 
investícií a investičných akcií   

zákazkové riešenia 

Správa a účtovanie obchodov na 
peňažnom a kapitálovom trhu, pôžičiek 
a finančných derivátov 

  

zákazkové riešenia 

Riadenia trhového rizika 
   

Výpočet a účtovanie miezd 
   

Riadenie ľudských zdrojov - plánovanie 
kariéry, nábor zamestnancov    

FUNKČNOSŤ SYSTÉMU - LOGISTICKÉ MODULY 

Nákup a likvidácia faktúr 
   

Skladové hospodárstvo a riadenie zásob 
   

Správa odpadov a nebezpečných 
materiálov    

Predaj a vystavenie faktúr 
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RIEŠENIE OD ABBRA GEN HELIOS ORANGE KARAT 

Podpora EET 
   

Zahraničný obchod 
   

Preprava 
  

napojenie na 
špecializované IS pre 
dopravu a logistiku 

Elektronický nákup a predaj cez Internet 
(B2B. B2C)    

FUNKČNOSŤ SYSTÉMU - RIADENIE VÝROBY 

Typ výroby: 

Kontinuálne 
   

Diskrétne 
   

Zákazková 
   

Podľa prognózy 
   

Sériovosť výroby: 

Kusová 
   

Sériová 
   

Hromadná 
   

Odvetvie - priemysel: 

Potravinársky a nápojársky 
   

Stavebníctvo 
   

Textilné, obuvnícky 
   

Strojársky 
   

Automobilový 
   

Hutnícke 
 

čiastočne 
 

Chemický, farmaceutický 
   

Ostatné áno áno  

FUNKČNOSŤ SYSTÉMU - INTEGROVANÉ ŠPECIALIZOVANÉ MODULY 

PDM a PLM 
 

čiastočne čiastočne 

APS / SCM 
   

EAM, riadenie údržby 
   

Riadenie projektov 
   

Riadenie kvality 
  

čiastočne 

CRM 
   

Dátový sklad a MIS 
   

ĎALŠIE FUNKCIE A VLASTNOSTI SYSTÉMU 

Funkcia sledovania insolvenčného 
registra    

Výkazníctvo podľa iných účtovných 
noriem (IAS, IFRS, GAAP)   

zákazkové riešenia 
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RIEŠENIE OD ABBRA GEN HELIOS ORANGE KARAT 

Účtovanie v cudzích menách a kurzové 
rozdiely    

Certifikácia produktu (ISO 9000 a pod.), 
Vykonané audity 

ISO 9001, externý 
audit systému 

audit, Czech Made, 
ISO 9001: 2000 

ISO 9001, ČEKIA 
Stability Rating AAA, 

MS Gold Certified 
Partner, Audit IS  

ARCHITEKTÚRA A PLATFORMY 

Architektúra systému klient / server 
viacvrstvová, klient / 

server 

tenký klient, 
komponentová, 

viacvrstvová, 
modulárny, web-klient 
/ desktop-klient, .NET 

Mobilné technológie áno áno áno 

Single sign-on nie áno áno 

Collaborative business áno nie áno 

Podporované komunikačné protokoly a 
štandardy (pr. HTTP, J2EE) 

API, XML, EDI, IoT 
HTTP, HTTPS, XML, 

SSL, EDI 
HTTP, XML 

Platforma systému - operačný systém 
serveru 

Windows Server, 
Linux 

MS Windows 
MS WIN SERVER 2008 

R2 a vyšší (64bit) 

Platforma systému - operačný systém 
klienta 

windows MS Windows MS WIN 7 a vyššie 

Možné platformy systému - databázy 
MS SQL, Oracle, 

FireBird 
MS SQL 

MS SQL Server 2012 a 
vyššie 

Integračné platforma (middleware) 
vlastný aplikačný 

server 
-  

UŽÍVATELIA V ČR A SR 

Počet inštalácií produktu (počet 
zákazníkov) 

9400 6319 683 

V akých odvetviach má systém referencie 

Obchod 
   

Distribúcia 
   

Financie 
   

Verejný a štátny sektor 
   

Utility 
   

Výrobné podniky 
   

Pre akú veľkosť podniku je produkt určený 

- Malé podniky (obrat do cca 4 mil. €) 
  

KARAT Advance 

- Stredne veľké podniky 
 (obrat cca 4 mil. -  40 mil. €)  

čiastočne 
KARAT Advance, 

KARAT Enterprise 

- Veľké podniky (obrat nad 40 mil. €) 
  

KARAT Enterprise 

Referencie 

Priemerná doba implementácie v 
podniku strednej veľkosti 

2 - 5 mesiacov 1 až 3 mesiace 3 - 6 mesiacov 
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3.6.1 Porovnanie riešení a výber dodávateľa IS 

Tabuľka uvedená nižšie popisuje jednotlivé kritéria pre výber nového informačného systému, 

pričom ku každému z kritérií bola priradená zodpovedajúca váha. Táto váha udáva významnosť 

daného kritéria pre popisovanú spoločnosť INAT. Najväčšiu váhu pre spoločnosť predstavuje 

naplnenie všetkých požiadaviek na novo zavádzaný informačný systém a taktiež čas potrebný 

na jeho implementáciu. Ku každému kritériu bola priradená hodnota od 1 po 10 v závislosti na 

tom, ako splňuje príslušné kritérium daný informačný systém. Tieto hodnoty boli dopĺňané 

a konzultované s manažmentom spoločnosti.  

Tabuľka 15: Výber nového informačného systému  (vlastné spracovanie) 

Kritérium Váha ABBRA GEN HELIOS ORANGE KARAT 

Naplnenie všetkých 

požiadaviek spoločnosti 
21% 9 10 9 

Referencie 10% 9 9 8 

Čas potrebný na 

implementáciu 
17% 8 10 8 

Hardvérové vybavenie 

spĺňajúce požiadavky 
7% 8 8 7 

Cena 12% 7 7 6 

Technická podpora 15% 9 9 10 

Prívetivé užívateľské 

prostredie 
9% 8 9 7 

Rozšíriteľnosť 9% 9 8 8 

SPOLU 100% 84,3% 89,8% 81,1% 

 

Z výsledkov uvedených v tabuľke je jasné, že všetky vybrané dostupné riešenia sú na vysokej 

úrovni a dá sa povedať, že každé jedno z týchto možných riešení by naplnilo požiadavky 

spoločnosti. Avšak ako úplne najvhodnejšie riešenie vyšlo implementovať systém HELIOS 

Orange od dodávateľa Asseco Solutions. Tento informačný systém má vybudované pevné 

zázemie na Slovensku, využíva ho mnoho spokojných zákazníkov, vyznačuje sa svojou 

vysokou spoľahlivosťou, stabilitou, intuitívnym ovládaním a taktiež čas potrebný na jeho 

implementáciu je najnižší spomedzi vybraných kandidátov.  
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3.7 Ostatné návrhy na zlepšenie 

Nové hardvérové vybavenie pre projektantov 

Ako ukázali analýzy, niektoré hardvérové vybavenie spoločnosti je na kraji svojej životnosti. 

Priestor vidím hlavne pri zlepšení podmienok pre projektantov. Navrhujem preto vymeniť 

používané notebooky za výkonnejšie pracovné stanice. Pre prácu v náročných 3D CAD 

systémoch vidím ako vhodné riešenie napríklad Lenovo ThinkStation P330 Tower 

s nasledovnými parametrami: 

 procesor Intel Core i7 9700 Cofee Lake s taktom 4.7GHz  

 grafická karta NVIDIA Quadro P620 

 16GB RAM 

 SSD disk 256GB + HDD 1TB 

 operačným systém Microsoft Windows 10 Pro  

Projektanti aktuálne používajú notebook a k nemu pripojený monitor značky DELL U2515H. 

Navrhujem preto taktiež spolu so zakúpením pracovných staníc dokúpiť aj monitory rovnakej 

značky a typu, aby mal každý z projektantov k dispozícií 2 obrazovky súčasne, čo výrazne 

zlepší efektivitu práce. 

Budovanie bezpečnostného povedomia 

V dnešnej dobe je veľmi dôležité, aby zamestnanci boli informovaní o tom, aké rôzne nástrahy 

na nich čakajú. Nie vždy pritom musí ísť zložité hackovanie, opak je pravdou, pretože šikovný 

hacker si vždy zvolí najjednoduchšiu metódu a namiesto prelamovania technických 

zabezpečení sa zameria na najslabší článok, ktorým je človek. Útočník môže napríklad prísť na 

“pracovný pohovor“ po ktorom nechá USB so škodlivým obsahom priamo v sídle spoločnosti, 

napríklad aj na toaletách, prípadne ich niekoľko rozhodí na parkovisku pre zamestnancov a 

bude predpokladať, že sa k tomuto USB disku dostane nejaký zo zamestnancov a zneužije jeho 

zvedavosť. Zvedavosť zamestnanca prinúti otvoriť obsah kľúča, otvoriť škodlivý súbor a 

sprístupní tým útočníkovi nevedomky vstup do internej siete danej organizácie. Podobným 

spôsobom môže útočník atakovať mailové schránky zamestnancov, kde bude v prílohe škodlivý 

súbor. Útočník môže tiež zaútočiť telefonicky, pričom sa vydáva napríklad na niekoho z IT 

oddelenia, a oznámi zamestnancovi, že ich počítačmi sa šíri vírus, takže má zamestnanec zadať 

do prehliadača určitú doménu a stiahnuť si do počítača záplatu, ak na tento trik naletí, sprístupní 
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útočníkovi všetky interné dáta. Stačí nájsť jedného jediného človeka, ktorý spraví chybu (aj 

nevedome) a môže priviesť organizáciu k nemalým problémom. Vzhľadom na tieto skutočnosti 

je ideálnym opatrením pravidelné bezpečnostné školenie zamestnancov, aby mali 

vybudované povedomie o kybernetických hrozbách, ktoré na nich striehnu.  

Nutnosťou je tiež pravidelná zmena hesiel. Platí pri tom, že človek by nemal jedno heslo 

používať ako univerzálne. Heslo by všeobecne malo obsahovať viac ako 8 znakov, pričom by 

mali byť použité aj špeciálne znaky a kombinácia veľkých a malých písmen. Vhodnou 

alternatívou je však vymyslieť si také heslo, ktoré má unikátny význam pre nás. Takéto heslo 

je ťažšie prelomiteľné a zároveň ľahšie zapamätateľné. Taktiež platí, že v žiadnom prípade by 

zamestnanci nemali mať napísané heslo na monitore, prípade niekde pohodené na stole, alebo 

v zásuvke stola.  

Smernice  pre používateľov IS 

Nutnosťou je taktiež vypracovať smernice pre používateľov informačného systému. Každý 

zamestnanec by mal mať prehľad o pravidlách a mali by byť k dispozícií v tlačenej forme. 

V prípade porušenia nastolených pravidiel by previnilému zamestnancovi hrozil postih 

v závislosti na vážnosť priestupku.  

Smernice by mali obsahovať: 

 Jasné postupy pre prácu s IS, 

 Pravidlá pre vykonávanie zmien v IS, 

 Informácie ako postupovať v prípade havarijného stavu, 

 Ako a komu nahlasovať nečakaný problém, 

 Priradenie zodpovedností a právomocí, 

 Riadenie bezpečnosti. 

Preškolenie zamestnancov na prácu s novým IS 

Netreba tiež zabudnúť na preškolenie zamestnancov. Na nový informačný systém si budú 

musieť chvíľu zvykať, čo však urýchli kvalitné zaškolenie. Školiaci proces bude mať na starosti 

dodávateľ vybraného riešenia.  
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3.8 Ekonomické zhodnotenie 

Ako už samotný nadpis napovedá, táto kapitola bude zameraná na konečné ekonomické 

zhodnotenie riešení, ktoré som navrhol v tejto práci. Hneď na úvod však treba podotknúť, že 

ceny v tabuľkách majú iba informatívny charakter. Nejedná sa teda o presné ceny, nakoľko 

takéto informácie sa na dostupných stránkach nenachádzajú a sú k dispozícií iba vážnym 

záujemcom. Prvá tabuľka predstavuje jednorazové náklady a tabuľka uvedená pod ňou zasa 

paušálne ročné náklady. 

Tabuľka 16: Jednorazové náklady (vlastné spracovanie) 

Položka Orientačná cena 

Informačný systém HELIOS Green 

Licencie 11 700€ 

Rozširujúce moduly 2 100€ 

Implementácia 5 800€ 

Ostatné úpravy 1 100€ 

Školenie zamestnancov 880€ 

IS SPOLU 21 580€ 

Hardware 

3ks/ Lenovo ThinkStation P330 Tower  3 690€ 

3ks/ monitor DELL U2515H 1 050€ 

HW SPOLU 4 740€ 

Smernice 

Vypracovanie smerníc 950€ 

SPOLU 27 270€ 

 

Tabuľka 17: Ročné  náklady (vlastné spracovanie) 

Položka Orientačná cena 

Informačný systém HELIOS Green 

Ročné poplatky 1 170€ 

  Školenia 

Bezpečnostné školenia  950€ 

SPOLU 2 120€ 

 

Z tabuliek vyplýva, že konečné jednorazové náklady dosahujú 27 270€ a paušálne ročné 

náklady dosiahli sumu 2 120€. Celková konečná suma tak predstavuje čiastku 29 390€. 
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3.9 Záverečné zhodnotenie a prínosy navrhnutých opatrení 

Na základe prevedených analýz som navrhol príslušné opatrenia, ktorých aplikovanie bude mať 

pre spoločnosť nižšie uvedené prínosy. Konkrétne sa mi podarilo odstrániť všetky slabé 

stránky, ktoré vyšli na základe SWOT analýzy a to: 

 Používanie staršieho HW 

 Nedostatočné bezpečnostné povedomie 

 Málo školení 

 Nedostatočná správa a podpora IS zo strany externistu 

 Neintuitívne ovládanie IS 

Rovnako zo SWOT analýzy boli naplnené príležitosti vo forme zavedenia nového IS, 

zlepšenia školiacich procesov a výkonnosti pracovníkov. V časti hrozby sa podarilo zmierniť 

hrozbu v podobe nedostatočného zaškolenia zamestnancov v oblasti bezpečnosti a taktiež 

hrozbu nečakaných komplikácií pri zavádzaní nového IS, ktorú znižuje prevedená analýza rizík 

a k nim príslušné navrhnuté opatrenia.  

Zavedenie nového hotového riešenia v podobe systému HELIOS Green tiež vyrieši mnohé 

nedostatky, ktoré vyšli z analýzy IS pomocou portálu ZEFIS. Táto analýza tiež ukázala 

chýbajúce pravidlá pre prácu s IS a nedostatočnú úroveň bezpečnosti, čo bolo odstránené 

navrhnutými opatreniami. 

Prínosy navrhnutých riešení pre spoločnosť: 

 Prehľadnejšie riadenie zákaziek  

 Prehľadnejšie skladové hospodárstvo 

 Zlepšenie automatizácie 

 Využitie výstupov z nového IS pre manažment a efektívnejšie riadenie 

 Kvalitná technická podpora zo strany dodávateľa 

 Intuitívnejšie ovládanie nového IS 

 Zlepšený priebeh komunikácie 

 Zvýšená konkurencieschopnosť podniku 
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 Vyššia spokojnosť zamestnancov 

 Jasné priradenie pravidiel a právomocí 

 Zlepšenie hardvéru 

 Povedomie zamestnancov o kybernetických hrozbách 

 Zníženie chybovosti zamestnancov 

 Z dlhodobého hľadiska návratnosť investície 

 Zvýšenie zodpovednosti jednotlivých zamestnancov 

 Zvýšená produktivita zamestnancov a šetrenie času 

 

Čo sa týka posledného bodu, ktorý predstavuje zvýšenú produktivitu zamestnancov a šetrenie 

času, tak odhadovaná časová úspora predstavuje skrátenie času jednotlivých procesov 

v priemere o 1/4, pričom zamestnanec pracuje so systémom približne polovicu pracovnej doby, 

čo činí 4 hodiny. Časová úspora za deň na jediného zamestnanca teda predstavuje 1 hodinu, čo 

je 20 ušetrených  hodín mesačne. Mzda zamestnancov dosahuje v priemere okolo 1000€. 

Zamestnanec odpracuje mesačne 160 hodín. 

Úspora za rok na jedného zamestnanca: 

1000/160 = 6,25 * 20hod = 125€ * 12mes = 1500€ /zamestnanec 

Ročná úspora na zamestnanca teda predstavuje približne 1500€ v prípade, že spoločnosť 

zavedie nový informačný systém HELIOS Green. Pri aktuálnom počte zamestnancov, ktorých 

je 36 to znamená, že návratnosť investície, ktorá činí 29 390€ by mala prebehnúť v priebehu 

jedného roka. Tieto údaje sú však len informačného charakteru, nakoľko úsporu ani čas 

návratnosti investície nie je možné spoľahlivo a presne vyčísliť. 
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ZÁVER 

Cieľom diplomovej práce bolo posúdiť aktuálne využívaný informačný systém spoločnosťou 

INAT s.r.o. pôsobiacou v oblasti strojárskeho priemyslu. Na základe vykonaných analýz boli 

navrhnuté riešenia , ktoré by mali prispieť k zrýchleniu procesov a vyššej efektivite 

informačného systému ako aj k zvýšeniu spokojnosti zamestnancov. 

Úvod práce bol venovaný teoretickým východiskám, na základe ktorých boli objasnené 

základné pojmy, analýzy a metódy vyskytujúce sa v práci. 

V druhej časti som predstavil spoločnosť, jej zameranie, organizačnú štruktúru, vnútorné 

a vonkajšie prostredie pomocou analýz SLEPT, Porterovej analýzy 5 konkurenčných síl, 

McKinseyho 7S a SWOT analýzy. Pre posúdenie informačného systému som zvolil portál 

ZEFIS. Predošlé uvedené analýzy ukázali viaceré nedostatky, medzi ktoré patrila nedostatočná 

úroveň informačného systému, slabá podpora zo strany dodávateľa ako aj zastaraná hardvérová 

výbava. Ako nedostatočná bola tiež vyhodnotená bezpečnosť informačného systému, absencia 

pravidiel pre prácu s informačným systémom a tiež nedostatočné školenia zamestnancov 

spoločnosti.  

Návrhová časť práce pozostávala z preskúmania možných riešení vylepšenia systému. Ako 

vhodné riešenie sa ukázalo kompletné nahradenie aktuálneho systému novým hotovým 

riešením. Po preskúmaní trhu padol výber na riešenie od spoločnosti Asseco Solutions. 

Konkrétne sa jedná o systém HELIOS Orange, ktorý má na trhu veľmi dobré meno a referencie. 

Nechýbala taktiež dôsledná analýza rizík, ktoré by mohli vzniknúť pri implementácií nového 

systému. Pre identifikované riziká boli navrhnuté príslušné opatrenia, ktoré by mali dopomôcť 

k zníženiu výslednej hodnoty rizika. Na záver som uviedol ekonomické zhodnotenie návrhov, 

ako aj ich prínosy. 

Cieľ tejto diplomovej práce bol naplnený v plnom rozsahu a verím, že dané návrhy budú pre 

spoločnosť INAT s.r.o. prínosné a bude uvažovať o ich aplikovaní. 
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