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Abstrakt 

V tejto diplomovej práci som sa zameral na posúdenie informačného systému Metrik pre 

spoločnosť Continental Matador Rubber, s.r.o., konkrétne pre oddelenie Global Evaluation 

Púchov na Slovensku. Návrhy riešení vychádzajú z výsledkov uskutočnených analýz systému 

a podniku. Výstupom tejto práce je návrh opatrení a zmien za účelom zvýšenia efektívnosti 

fungovania skúmaného systému, zlepšenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti a zvýšenia 

všeobecnej spokojnosti zamestnancov.  

 

Abstract 

In this master’s thesis I focused on assessment of the information system Metrik for 

Continental Matador Rubber, s.r.o., specifically for the department of Global Evaluation 

Púchov in Slovakia. The solutions design is based on results of system and company analysis. 

Output of this thesis is a design of measures and changes aimed on improving efficiency of the 

analyzed system, improving information and cyber security and increasing overall satisfaction 

of employees.  
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ÚVOD 

„Informácie sú z hľadiska podnikania najdôležitejším faktorom“, túto frázu som počas svojho 

štúdia počul v rôznom znení mnohokrát. Verím, že je pravdivá. Informácie však musia spĺňať 

viacero atribútov, aby boli pre podnik použiteľné a prínosné. Základom sú správne informácie 

v správny čas. Dosiahnutie týchto dvoch charakteristík však nie vždy býva také jednoduché, 

ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať.  

Dostupnosť správnych informácii v správny čas nám môže zabezpečiť vhodný informačný 

systém. Výber alebo vytvorenie informačného systému môže podniku priniesť mnohé výhody, 

rovnako však môže podnik kriticky ohroziť. Či nastane prvý alebo druhý zo spomínaných 

scenárov, záleží len na tom, ako podnik v výberu pristúpi.  

V dnešnej dobe existuje množstvo druhov informačných systémov. To najbežnejšie delenie 

možno nájsť v nasledujúcej kapitole tejto práce. Niektoré podniky však z dôvodu vysokej 

špecifickosti svojich procesov potrebujú informačné systémy na mieru. To je aj prípad tejto 

práce, ktorá sa okrem iného zaoberá analýzou informačného systému Metrik, používaného na 

oddelení Global Evaluation Púchov spoločnosti Continental. Zjednodušene možno IS Metrik 

popísať ako metrologický informačný systém používaný na komplexnú evidenciu meradiel, 

užívateľov, meraní a ďalších informácii spojených s procesom kalibrácie meradiel.  

Mojím hlavným cieľom bude vytvoriť také riešenia, ktoré by podniku uľahčili a zefektívnili 

prácu s informáciami. Prínosy zavedenia akýchkoľvek zmien však nemožno posúdiť bez 

zhodnotenia nákladov, ktoré si vyžiadali. Preto na záver tejto práce zhodnotím zavedenie 

navrhovaných riešení z ekonomického hľadiska.   
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CIELE PRÁCE 

Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je návrh zmien v informačnom systéme Metrik  

vedúcich k zefektívneniu jeho použitia.  

Pre dosiahnutie hlavného cieľa je však nutné jeho rozdelenie na dielčie ciele: 

• analýza informačného systému a procesov v ňom prebiehajúcich, 

• vyhodnotenie slabých miest, 

• návrh riešenia slabých miest, 

• zhodnotenie riešení. 
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

V tejto kapitole sa zameriam na popísanie a vysvetlenie pojmov použitých v nasledujúcich 

kapitolách. 

 

1.1 Dáta 

Pojem dáta možno definovať viacerými spôsobmi. Gilifillan definuje dáta ako nespracované 

skutočnosti, ktoré samy o sebe nemajú výpovednú hodnotu. Ako príklad uvádza telefónne číslo 

v telefónnom zozname. [3] 

V oblasti ICT sa pojem dáta používa na označenie textu, zvuku, čísel, obrazu a ďalších 

objektov vhodných na ďalšie spracovanie. Dáta sú neoddeliteľnou súčasťou informačných 

systémov. Ich využitie v informačných systémoch je najmä na výpočty a analýzy. [4] 

Najjednoduchšie delenie dát z hľadiska ich použiteľnosti je : 

• Štruktúrované dáta – pod týmto pojmom si možno predstaviť dáta uložené v relačnej 

databáze. Význam každého záznamu je definovaný prostredníctvom jeho atribútu. 

Štruktúrovaným dátam možno bez väčších problémov prisúdiť určitý význam. 

• Neštruktúrované dáta – pojem definovaný ako tok bitov bez ďalšieho rozlíšenia. 

(obrázky, zvukové nahrávky, video...) [4] 

Metadáta 

Štruktúrované dáta, ktoré slúžia k popisu iných dát sa nazývajú metadáta, tzv. dáta o dátach. 

Metadáta sa používajú napríklad pri analytickom spracovaní alebo vyhľadávaní. Ich použitie 

umožňuje hlavne fakt, že sú štruktúrované. [4] 

  

1.2 Informácia 

Prvá zmienka o slove informácia pochádza z roku 1274, kedy bol tento výraz použitý pri 

dokazovaní trestného činu. Pôvod pojmu pochádza z latinského informatio = formovať, tvoriť. 

[5] 

Jednou z možných definícií pojmu informácia je, že je to správa o tom, že nastal určitý jav 

z množiny možných javov a tým sa u nás znižuje alebo odstraňuje neznalosť o tomto jave. [5] 
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Zakladateľ kybernetiky Norbert Weiner hovorí, že informácia má zo svojej podstaty nehmotný 

charakter. O informácii možno taktiež hovoriť ako o dôležitej súčasti rozhodovacieho procesu 

v mnohých oblastiach. [6] 

V oblasti ICT sa dáta označujú ako „surovina“ na prípravu informácií. Následnou aplikáciou 

pravidiel na informácie vznikajú znalosti. [5] 

Na pojem informácia možno nahliadať z troch úrovní pohľadu:  

• Syntaktická úroveň – skúma usporiadanie vzťahov medzi znakmi.  

• Sémantická úroveň – skúma vzťah k objektu, procesu alebo javu, nezávisle na 

príjemcovi.  

• Pragmatická úroveň – skúma relevantnosť a vzťah k príjemcovi. [5] 

 

1.3 Znalosti 

Znalosti možno jednoducho definovať ako použité informácie alebo skúsenosťami 

transformované informácie. [7] 

 

1.4 Informačný systém  

Pojem informačný systém možno definovať ako súbor ľudí, metód a technických prostriedkov 

zabezpečujúcich prenos, spracovanie a uchovanie dát. Cieľom informačného systému je 

získanie a prezentácia informácií. [8] 

Pod pojmom informačný systém si nemusíme predstavovať iba systém fungujúci 

prostredníctvom technológií ICT. Medzi staršie informačné systémy, ktoré sú v súčasnosti 

väčšinou nahradené ich digitálnou formou, možno zaradiť napríklad kartotéky v ambulancii 

lekára alebo telefónne zoznamy. [9] 
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1.4.1 Formy informačného systému 

Informačné systémy možno rozdeliť do troch základných skupín podľa miery formalizácie 

údajov, druhu nosiča dát a podielu ľudského faktora. [9] 

V prvej skupine sa nachádzajú informačné systémy, ktorých informácie sú spracované 

a uložené v relačných databázach (MySQL, Oracle, PostGre...). Takéto uloženie dát cieli na 

odstránenie vplyvu človeka v určitých činnostiach a ich automatizáciu. Uloženie dát 

v relačných databázach taktiež podniku slúži v procesoch na podporu rozhodovania. [9] 

Druhou skupinou sú informačné systémy obsahujúce informácie na rôznych druhoch nosičov 

napr. papierové formuláre. Pri tomto type informačných systémov môže dôjsť k problémom 

s prístupom k určitým informáciám, keďže ide o informácie v neštruktúrovanej podobe. [9] 

 

Z pohľadu architektúr možno informačné systémy deliť na:  

• Funkčná architektúra – dekomponuje globálnu architektúru systému a rozdeľuje ho 

na menšie celky.  

• Procesná architektúra – plánuje a popisuje stav procesov v budúcnosti. Zameriava sa 

na neautomatizovanú funkcionalitu systému. 

• Hardware architektúra – popisuje počítačovú sieť vrátane koncových zariadení, na 

ktorej informačný systém pracuje. 

• Dátová architektúra – popisuje dátovú základňu podniku vrátane definície objektov 

databázy a relačných väzieb medzi nimi. Výstupom je entito-relačný diagram.  

• Software architektúra – definuje programové vybavenie, s ktorým bude informačný 

systém pracovať.  

• Komunikačná architektúra – popisuje komunikáciu informačného systému s okolím. 

• Riadiaca architektúra – stanovuje pravidlá fungovania systému. 

• Orgware – spadá pod riadiacu architektúru. Popisuje organizačnú štruktúru týkajúcu 

sa informačného systému. [10] 
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1.4.2 Klasifikácia informačných systémov  

Základná klasifikácia informačných systémov vychádza z oblasti ich použitia v podniku. 

Jednotlivé druhy informačných systémov musia v podniku spĺňať požiadavky na riadenie 

podnikových procesov. Pre účely tejto práce použijem na klasifikáciu informačných systémov 

holisticko-procesný pohľad. [13] 

 

ERP (Enterprise Resource Planning) 

„Informační systém kategorie ERP definujeme jako činný nástroj, který je schopen pokrýt 

plánování a řízení hlavních interních podnikových procesů (zdrojů a jejich transformaci 

na výstupy), a to na všech úrovních, od operativní až po strategickou.“  [13] 

Aby mohol ERP systém v podniku efektívne plniť svoju úlohu, musí ďalej podporovať 

previazanosť dát naprieč celým podnikom. Pre fungovanie dátovej previazanosti je nutná 

štandardizácia dát. Ďalej musí systém podporovať automatizáciu a integráciu hlavných 

podnikových procesov, tvorbu a dostupnosť informácií v reálnom čase a spracovanie 

historických dát. Poslednou nevyhnutnou podmienkou správneho a efektívneho fungovania 

ERP systému v každom podniku je jeho presadzovanie naprieč celou organizáciou. [13] 

 

CRM (Customer Relationship Management) 

CRM systém predstavuje aplikačné a technické prostriedky, podnikové procesy a personálne 

zdroje, prostredníctvom ktorých môže firma riadiť vzťahy so svojimi zákazníkmi. Pri 

zavádzaní CRM systému v podniku treba dbať na nasledujúce strategické pravidlá: 

• zjednotenie – jednotné informácie na strane podniku aj zákazníka, 

• integrácia – spoločná dátová základňa viacerých podnikových systémov,  

• naplnenie – naplnenie systému obchodnými a marketingovými údajmi, 

• segmentácia – zákazník ako samostatný segment, individuálny prístup ku každému 

zákazníkovi. [13] 
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SCM (Supply Chain Management) 

Systém zabezpečujúci riadenie dodávateľsko-odberateľského reťazca v podniku. SCM systém 

možno definovať aj ako súbor nástrojov a procesov slúžiacich optimalizácii dodávateľsko-

odberateľského reťazca. Dôraz pri systémoch typu SCM je kladený na efektívne využívanie 

zdrojov, rýchlosť procesov, minimalizáciu prestojov, nulové straty a dodanie výrobku 

zákazníkovi v stanovenom čase. [13] 

 

BI (Business Intelligence) 

Súhrnný pojem označujúci technológie, aplikácie a postupy na ukladanie, analýzu 

a prezentáciu informácii. Cieľom BI je podpora rozhodovania v podniku. Medzi 

najpoužívanejšie procesy v Business Intelligence patria data mining, OLAP analýzy 

a reporting. [13] 

 

 

 

Obr. 1: Model ERP[13] 

  



18 

 

1.5 Dátové modelovanie   

Úlohou informačných systémov v podniku je vytvoriť dátový obraz zodpovedajúci realite. Pri 

takomto modelovaní sa používajú dátové objekty. V súčasnosti možno deliť dátové modely na 

tri skupiny: 

• Lineárny dátový model – v tomto modeli neexistujú relačné väzby a nemožno určiť 

vzťahy medzi entitami (kartotéka v ambulancii lekára). 

• Relačný dátový model – vzniká spojením viacerých lineárnych modelov 

prostredníctvom entito-relačných kľúčov. Väzby medzi tabuľkami však nie sú trvalé, 

zanikajú pri ukončení práce s dátovým modelom.  

• Objektový dátový model – postavený na odlišnej filozofii ako predchádzajúce 

modely. Základným prvkom modelu je objekt, ktorému zodpovedajú atribúty a metódy 

určujúce chovanie objektu. [11] 

 

1.5.1 Normalizácia 

Optimálnu funkčnosť dátového modelu možno zaistiť splnením normálnych foriem. Nutnou 

podmienkou je , že pokiaľ normalizujeme databázu na vyššiu normalizačnú úroveň, musí byť 

normalizovaná aj na všetkých predchádzajúcich úrovniach. [11] 

Normalizácia je činnosť, ktorej cieľom je efektívne ukladanie dát, minimalizácia redundancií, 

zachovanie konzistencie a integrity dát. Dosiahnutie týchto cieľov je možné prostredníctvom 

splnenia normalizačných foriem. [11] 

Prvá normálna forma (multizávislosť) 

„Relace je v první normální formě, pokud jsou všechny její atributy definovány nad skalárními 

obory hodnot (doménami)“ [11] 

Zjednodušene možno povedať, že každý atribút relácie obsahuje iba atomické hodnoty, teda 

nemôže obsahovať viachodnotové alebo zložené údaje. [11] 

Druhá normálna forma (funkčná závislosť) 

„Relace je v druhé normální formě, pokud je v první normální formě a navíc všechny její 

atributy jsou závislé na celém kandidátním (primárním) klíči.“ [11] 
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Tretia normálna forma (tranzitívna závislosť) 

„Relace je ve třetí normální formě, pokud je ve druhé normální formě a navíc všechny její 

neklíčové atributy jsou vzájemně nezávislé.“ [11] 

 

1.5.2 Integritné obmedzenia 

Medzi integritné obmedzenia pre entity patria doménová, entitná a referenčná integrita. [7] 

Doménová integrita  

Typ integritného obmedzenia zaisťujúci, že každá hodnota atribútu relácie bude vybratá 

z množiny prípustných hodnôt. [7] 

Entitná integrita 

Každá relácia obsahuje atribút, alebo kombináciu atribútov, ktoré jednoznačne identifikujú 

každú jednotlivú n-ticu relácie. [7] 

Takéto atribúty rozlišujeme na : 

• Kandidátny kľúč – kandidát na primárny kľúč. Z vybraných kandidátnych kľúčov 

relácie je vybraný jeden, ktorý sa stáva primárnym kľúčom. Ostatné kandidátne kľúče 

sa po výbere primárneho kľúča nazývajú alternatívne. [7] 

• Primárny kľúč – nezávislá entita označujúca jednoznačne danú n-ticu relácie. 

Primárny kľúč nesmie obsahovať hodnotu „NULL“. Pre dodržanie entitnej integrity je 

dôležité, aby každá tabuľka mala definovaný práve jeden primárny kľúč. [12] 

 

Referenčná integrita 

Cudzí kľúč je atribút alebo kombinácia atribútov, ktorý v inej relácii figuruje ako primárny 

kľúč. Dôsledkom tohto faktu možno obidve relácie pomocou rovnakej hodnoty atribútu 

prepojiť. Ďalšou dôležitou vlastnosťou je, že každá hodnota atribútu musí byť plne zadaná 

alebo plne nezadaná. [7] 
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1.5.3 Relačné väzby 

Prepojenie tabuliek v relačnej databáze je zabezpečené prostredníctvom relačných väzieb. 

Relačné väzby možno rozdeliť na tri typy:  

• Väzba 1:1 – jednej n-tici relácie A zodpovedá jedna n-tica relácie B. Najjednoduchším 

príkladom je človek a jeho občiansky preukaz.  

• Väzba 1:N – jednej n-tici relácie A zodpovedá viacero n-tíc relácie B. Ako príklad 

možno uviesť spisovateľa a knihy, ktoré napísal. Jeden spisovateľ napísal viacero kníh, 

ale každá z nich má len jedného autora. 

• Väzba M:N – viacerým n-ticiam relácie A zodpovedá viacero n-tíc relácie B. Ako 

príklad možno uviesť študentov a predmety, ktoré navštevujú. Jeden študent navštevuje 

viacero predmetov a zároveň jeden predmet navštevuje viacero študentov. [3] 

 

1.5.4 Databáza 

Databázu možno popísať ako skladisko dát. Toto skladisko je navrhnuté takým spôsobom, aby 

bolo jednoduché previesť skladované dáta na informácie. Keďže v praxi databázy obsahujú 

veľké množstvo uložených dát, je nutné, aby bola databáza správne navrhnutá. Správny návrh 

zaistí rýchlosť dotazovania a prístupu k požadovaným informáciám. [3] 

Vhodne navrhnutá databáza je neoddeliteľnou súčasťou každého informačného systému. 

Základnými požiadavkami na každú databázu sú stabilita, spoľahlivosť, bezpečnosť, rýchlosť 

a možnosť prístupu viacerých užívateľov. [3] 

 

1.6 EPC diagram 

EPC diagram je grafický nástroj určený k popisu priebehu procesov. Tvorba EPC diagramu je 

založená na reťazení aktivít a udalostí do určitej postupnosti realizujúcej požadovaný cieľ. 

Výhodami použitia EPC diagramu sú jednoduchosť a prehľadnosť aj pre ľudí bez znalostí 

konkrétnych firemných procesov. [22] 
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Obr. 2: Elementy EPC diagramu v MS Visio [Vlastné spracovanie] 

 

1.7 Analytické metódy 

V nasledujúcej kapitole popíšem analytické metódy, ktoré budú v tejto práci neskôr použité. 

 

1.7.1 SWOT analýza 

S – Strengths – silné stránky 

W – Weaknesses – slabé stránky 

O – Oportunities - príležitosti 

T – Threats- Hrozby  

 

Hlavným cieľom SWOT analýzy je identifikácia silných stránok, slabých stránok, príležitostí 

a hrozieb podniku. Postup pri tvorbe tejto analýzy je najskôr realizovať analýzu hrozieb 

a príležitostí pôsobiacich na podnik z vonkajšieho okolia a následne spracovať analýzu silných 

a slabých stránok týkajúcich sa vnútorného prostredia podniku. SWOT analýza je vhodná na 

sumarizáciu viacerých vykonaných analýz (7S, SLEPT, 5F...). Nevýhodou SWOT analýzy 
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podľa Jakubíkovej je, že je statická a v niektorých prípadoch môže pôsobiť subjektívnym 

dojmom. [14] 

 

1.7.2 SLEPT analýza 

S – Sociálne faktory  

L – Legislatívne faktory 

E – Ekonomické faktory 

P – Politické faktory 

T – Technologické faktory 

E – Ekologické faktory 

 

SLEPT analýza známa aj pod názvami SLEPTE, PESTL, PESTLE je označenie pre analytickú 

techniku používanú k strategickej analýze vonkajšieho prostredia podniku. Podstatou analýzy 

je identifikácia najvýznamnejších vplyvov pôsobiacich na každú skupinu faktorov. Analýza 

SLEPT sa ako analýza vonkajšieho prostredia používa  ako vstup do analýzy SWOT. [15] 

 

1.7.3 7S analýza 

Názov analýzy je odvodený od siedmich faktorov spojených so zmenami v organizácii. 

Strategy – Stratégia – popisuje reakcie podniku na príležitosti a hrozby v odvetví a postup 

organizácie pri napĺňaní svojej vízie. 

Structure – Štruktúra – predstavuje organizačné usporiadanie podniku. 

Systems – Systémy – popisuje procedúry slúžiace na riadenie procesov v rámci organizácie. 

Style – Štýl riadenia – popisuje spôsoby riadenie v spoločnosti.  

Staff – Spolupracovníci – ľudské zdroje podniku, ich rozvoj, vzťahy a funkcie.  

Skills – Schopnosti – znalosti a kompetencie v rámci organizácie. 
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Shared values – Zdieľané hodnoty – spoločné hodnoty zdieľané naprieč organizáciou. Tieto 

hodnoty by mali mať priame naviazanie na víziu organizácie. [16] 

 

1.7.4 Porterov model (5F) 

Porterov model piatich konkurenčných síl popisuje konkurenčné tlaky a rivalitu prítomnú na 

trhu pôsobnosti podniku. Podstatou tohto modelu je prognózovanie možného vývoja 

konkurenčnej situácie v odvetví. Prognóza vychádza z možného správania subjektov na trhu.  

Michael E. Porter definoval 5 konkurenčných síl nasledovne :  

• existujúca konkurencia, 

• potenciálna konkurencia, 

• dodávatelia, 

• zákazníci, 

• substitúty. 

 

1.8 Service Level Agreement (SLA) 

Pojem Service Level Agreement (SLA) je v oblasti ICT bežne používaný pojem popisujúci 

vzťah medzi poskytovateľom služby a jej konzumentom. V praxi označenie SLA označuje 

zmluvu, ktorá zaväzuje poskytovateľa služby dodať službu zákazníkovi vo vopred 

definovanom objeme a kvalite. Bežnou súčasťou zmluvy SLA bývajú garantované reakčné 

doby. Ide o časové intervaly, v rámci ktorých sa poskytovateľ zaväzuje riešiť vzniknuté 

komplikácie. Pri nedodržaní garantovanej reakčnej doby sú v zmluve explicitne uvedené 

sankcie za toto nedodržanie. Zmluvy SLA sa v dnešnej dobe používajú nielen na prevádzku 

aplikácií alebo počítačových sietí, ale aj na servis koncových zariadení alebo poradenstvo vo 

forme info-linky. [8] 

 

1.9 Bezpečnosť ICT  

V tejto podkapitole popíšem pojmy z oblasti bezpečnosti ICT, ktoré sú v práci použité. 
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1.9.1 Kybernetická a informačná bezpečnosť 

Pojmy kybernetická bezpečnosť a informačná bezpečnosť bývajú často medzi sebou 

zamieňané. Nejde však o synonymá. Kybernetickú bezpečnosť možno vnímať ako súhrn 

právnych, organizačných, technických a vzdelávacích prostriedkov smerujúcich k zaisteniu 

ochrany kybernetického priestoru.  

Informačná bezpečnosť alebo bezpečnosť informácii je ochrana pred poškodením, zničením, 

stratou alebo odcudzením dát z pohľadu integrity, dostupnosti a dôvernosti. Informačná 

bezpečnosť sa zameriava dovnútra podniku, kybernetická bezpečnosť sa viaže na celý 

kybernetický priestor. Hranica medzi kybernetickou a informačnou bezpečnosťou sa nazýva 

perimeter. [17] 

 

1.9.2 Dôvernosť (Confidentiality) 

Dôvernosť v kontexte bezpečnosti ICT je najčastejšie definovaná ako stav, kedy sú informácie 

poskytované iba tým užívateľom, ktorí sú na prístup k týmto informáciám oprávnení. 

Nežiadúce sprístupnenie informácií neoprávneným osobám možno chápať ako narušenie 

dôvernosti. Väčšina informačných systémov obsahuje informácie rôzneho charakteru. Je 

potrebné informácie jasne definovaným spôsobom klasifikovať. Voľba klasifikačnej schémy 

informácií je dôležitou súčasťou zaistenia dôvernosti informácií. [17] 

 

1.9.3 Integrita (Integrity)  

Integritu možno definovať ako stav, kedy sú informácie správne a úplné. Nežiadúce 

modifikácie informácií možno chápať ako narušenie integrity. Narušenie integrity informácií 

môže spôsobiť zlyhanie niektorého prvku systému (hardware, software, užívateľ), či už ide 

o zlyhanie úmyselné, neúmyselné, spôsobené nedbalosťou alebo zásahom vyššej moci. Pojem 

integrita možno chápať aj komplexnejšie ako integritu informačného systému, kedy za 

narušenie integrity budeme považovať nežiadúcu zmenu väzieb medzi prvkami systému. [17] 
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1.9.4 Dostupnosť (Availability) 

Dostupnosť je najčastejšie definovaná ako stav, kedy sú požadované informačné služby pre 

oprávnených užívateľov prístupné v okamihu požiadavku. Narušenie dostupnosti môže byť 

spôsobené poruchou ktoréhokoľvek prvku informačného systému alebo narušením väzieb 

systému. V praxi sa možno stretnúť s pojmom vysoká dostupnosť, ktorý vyjadruje redundanciu 

systému alebo niektorých jeho prvkov. [17] 

 

1.9.5 Autentizácia  

Autentizácia je proces jednoznačného overenia užívateľa, ktorý pristupuje do systému. 

Hlavným cieľom je overenie identity užívateľa v systéme. Najčastejšie autentizácia prebieha 

prostredníctvom zadania prihlasovacích údajov užívateľa do systému, ktorých zašifrovaná, 

prípadne hashovaná podoba sa porovnáva s údajmi uloženými na serveri. [18] 

 

1.9.6 Autorizácia  

Po úspešnej autentizácii užívateľa väčšinou nasleduje proces autorizácie. Autorizácia je proces, 

pri ktorom sú overené oprávnenia užívateľa systému. Hlavnou úlohou autorizácie je overenie, 

na ktoré akcie v systéme má užívateľ oprávnenie. [18] 

 

1.9.7 SAE (Security Awareness Education) 

Spoločnosti v dnešnej dobe nemôžu chrániť dôvernosť, integritu a dostupnosť svojich 

informácii bez zabezpečenia, že ich zamestnanci : 

• rozumejú svojím rolám a povinnostiam viažucim sa k misii organizácie, 

• rozumejú politikám, procedúram a praktikám spoločnosti v oblasti ICT, 

• majú dostatočné vzdelanie o riadiacich a technických prostriedkoch umožňujúcich 

chrániť segment ICT, za ktorý nesú zodpovednosť.  

Všeobecne je za najslabší článok zabezpečenia systémov sietí považovaný človek. Ľudský 

faktor je však kľúčový pre zabezpečenie adekvátnej úrovne bezpečnosti ICT. Človek je teda 

zároveň najsilnejším aj najslabším článkom v reťazci zabezpečenia ICT technológií. Podniky 

preto zavádzajú programy budovania bezpečnostného povedomia svojich zamestnancov. 

Budovanie SAE v podniku pozostáva zo 4 základných krokov: povedomie (Awareness), 
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školenie (Training), vzdelávanie (Education) a profesný rozvoj (Professional Development). 

Jednotlivé kroky na seba nadväzujú a každý z nich je určený pre rôzne skupiny zamestnancov 

podľa ich zamerania v podniku a priradenej zodpovednosti za technológie ICT. Za tvorbu 

plánu budovania SAE v podnikoch sú zodpovední CIO (Chief Information Officer) a CISO 

(Chief Information Security Officer). [19] 

 

1.9.8 Kybernetická hygiena 

Pojem kybernetická hygiena možno definovať ako základný princíp viažuci sa k informačnej 

bezpečnosti. Rovnako, ako analógia s osobnou hygienou, kybernetická hygiena popisuje 

a zavádza jednoduché rutinné opatrenia s cieľom minimalizovať riziko kybernetických útokov. 

Základný predpoklad je, že fungujúca kybernetická hygiena vedie k zvýšeniu imunity podniku 

a zníženiu rizika kybernetických útokov. Po implementácii štandardný prístup ku 

kybernetickej hygiene by mal pokrývať nasledujúce oblasti: 

• ochrana perimetra, 

• ochrana siete, 

• ochrana individuálnych zariadení, 

• bezpečné použitie cloudových riešení, 

• ochrana dodávateľsko-odberateľského reťazca. [20] 
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2 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 

V tejto kapitole predstavím podnik Continental AG, jeho historické pozadie vo svete a vznik 

jeho pobočky Continental Matador Rubber, s.r.o. v Púchove na Slovensku.  

 

2.1 Predstavenie spoločnosti 

Obchodné meno: Continental Matador Rubber, s.r.o.  

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Sídlo: Terézie Vansovej 1054, Púchov 020 01, Slovenská republika  

IČO: 36 709 557  

Deň zápisu do obchodného registra: 09.12.2006 

Základné imanie: 176 650 203 € 

Predmet podnikania: 

• protektorovanie a opravy gumových pneumatík 

• výroba gumových a plastových výrobkov 

• výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied 

• výroba foriem pre lisovanie pneumatík 

• technické testovanie 

• kalibrácia meradiel a meracích zariadení mimo určených meradiel [1] 

 

Obr. 3: Logo spoločnosti [2] 
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2.2 História spoločnosti vo svete a na Slovensku 

Spoločnosť Continental vznikla v roku 1871 v nemeckom Hannoveri. Spoločnosť na začiatku 

svojej existencie vyrábala najmä pogumované textílie, pneumatiky pre konské povozy 

a bicykle. Z tejto skutočnosti vzišlo aj logo spoločnosti vzpínajúci sa kôň. V roku 1898 

spoločnosť spúšťa výrobu pneumatík pre automobily. V roku 1900 spoločnosť Ferdinanda von 

Zeppelina použila produkty spoločnosti Continental pri výrobe prvej nemeckej vzducholode 

LZ1. V nasledujúcom roku prvý automobil od spoločnosti Daimler dosiahol víťazstvo 

v pretekoch Nice – Salon – Nice na pneumatikách Continental. Ďalším významným rokom pre 

spoločnosť bol rok 1908, kedy bol v podniku vyvinutý odnímateľný disk pre kolesá 

automobilov. Tento objav znamenal významné zjednodušenie a zníženie nákladov pri 

opravách a výmenách pneumatík. V nasledujúcom roku sa Louis Blériot zapísal do histórie, 

keď ako prvý človek preletel cez Lamanšský prieliv. Krídla a trup jeho lietadla boli vyrobené 

z materiálu, ktorý vyvinula spoločnosť Bayer a vulkanizovala ho spoločnosť Continental. 

V roku 1921 pri päťdesiatom výročí vzniku spoločnosti  je na trh zavedená pneumatika 

s vnútornou vláknovou kostrou tzv. kordmi a je po prvýkrát použitá v sektore komerčných 

vozidiel, kde boli dovtedy používane pevné pneumatiky. Ďalšími významnými rokmi sú 1936, 

kedy bola do výrobného procesu pneumatík zavedená syntetická guma a 1943, kedy 

spoločnosť podala žiadosť o patent na bezdušové pneumatiky. V roku 1945 utrpeli továrne 

v Hannoveri a Korbachu vážne poškodenie pri bombardovaní. O 5 rokov neskôr spoločnosť 

zamestnáva 13 500 zamestnancov v jej materskej továrni a dosahuje ročný obrat 309 miliónov 

nemeckých mariek (158 mil. €). Rok 1955 znamenal pre spoločnosť ďalší významný míľnik. 

Bolo predstavené prvé vzduchové odpruženie pre nákladné automobily a autobusy 

a Continental sa stáva prvou nemeckou spoločnosťou vyrábajúcou bezdušové pneumatiky. 

Nasledovali prevzatia viacerých spoločností z oboru, v roku 1979 Uniroyal, Inc., USA 

a následne rakúskej spoločnosti Semperit v roku 1985. V roku 1987 nastala akvizícia americkej 

spoločnosti General Tire, Inc., ktorá od roku 2001 vystupuje na trhu pod názvom Continental 

Tire North America Inc.. V roku 1993 sa spoločnosť dostáva do Českej republiky získaním 

väčšinového podielu v spoločnosti Barum, čím získava výrobné kapacity pre osobné 

a nákladné pneumatiky v závode v Otrokoviciach. O 5 rokov neskôr sa spoločnosť rozširuje 

do Argentíny, Mexika, Južnej Afriky a Slovenskej republiky. Na Slovensku dochádza 

k spojeniu so spoločnosťou Matador. V nasledujúcich rokoch spoločnosť pokračuje vo svojom 

rozširovaní. Geografické rozširovanie je uskutočňované prostredníctvom zakladania, spájania 

sa alebo preberania  prevádzok v Brazílii, Chile, Maďarsku, Rumunsku, USA ale najmä v Ázii. 
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Dochádza však aj ku rozširovaniu do iných oblastí automobilového priemyslu. Od pneumatík 

sa spoločnosť dostáva ku automobilovej elektronike, vývoju lítium-iónových batérií a vývoju 

autonómneho systému riadenia vozidiel. So stále  zvyšujúcou sa automatizáciou 

a autonómnosťou vozidiel prichádza potencionálna hrozba vo forme kybernetických útokov 

priamo na vozidlá. Spoločnosť si túto hrozbu uvedomuje, preto v roku 2017 rozširuje svoje 

kompetencie v obore kybernetickej bezpečnosti v oblasti automobilov tým, že sa spája so 

spoločnosťou Argus Cyber Security. V súčasnosti okrem iného prebieha spolupráca so 

spoločnosťou Osram na technologickej transformácii svietenia automobilov. 

V experimentálnych laboratóriách  spoločnosti v nemeckom Anklame prebieha výskum 

zameraný na pestovanie a spracovanie Ruskej púpavy, ako alternatívneho zdroja surového 

materiálu pre výrobu gumy. [2] 

 

 

Obr. 4: Počty zamestnancov spoločnosti vo svete [24] 
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2.3 Organizačná štruktúra  

Na obrázku nižšie je znázornená organizačná štruktúra na úrovni technologického centra pobočky v Púchove. Organizačná štruktúra celého 

podniku je pre potreby tejto diplomovej práce zbytočne rozsiahla, keďže posudzovaný IS Metrik je pod správou lokálnej pobočky v Púchove. 

Konkrétne tento IS prevádzkuje oddelenie hodnotenia, ktoré spadá pod technologické centrum.  

 

 

Director of 

Technology 

Center Puchov

Head of Global 
Evaluation Cetre 

Puchov

Quality manager 
GE

Product 
Development TT 

Puchov

MPDI Raw 
Material 

Introduction

Head of 
Replacement TC 

Puchov

Head of 
Controlling & 

services

Head of OE 

ENEA TC 

Puchov

MPDI- 

Curing.C.Bladde

rs

Head of Mold 
Design PLT TC 

Puchov

Commercial Tire 
Technology 

Puchov

Head of 
Physical-

Mechanical 
Laboratory

Head of 
Operation Tire 

Findings

Head of Tire 
Testing 

Technology

Head of 
Operation 

Wheel Testing

Head of ContiKit 
Test Center

Head of Method 
Development

Head of 
Analytical Chem. 

Laboratory

 

Obr. 5: Organizačná štruktúra technologického centra [Vlastné spracovanie] 
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2.4 Analýza 7S 

Analýza 7S vznikla v 70-tych rokoch minulého storočia a popisuje: stratégiu, štruktúru, systém 

riadenia, štýl, spolupracovníkov, schopnosti a zdieľané hodnoty spoločnosti.  

Stratégia 

Dlhodobou stratégiou podniku je efektívne poskytovanie produktov a služieb s dôrazom na 

spokojnosť zákazníkov, shareholderov, zamestnancov a spoločnosti.  

Podnik rozširuje svoje portfólio produktov do oblasti autonómnych automobilov, 

elektromobilov, konektivity v automobilovom priemysle. Spoločnosť pružne reaguje na trendy 

automobilového priemyslu.  

Štruktúra 

Spoločnosť sídli v nemeckom Hannoveri a svoje pobočky má po celom svete. Pre účely tejto 

práce budem popisovať organizačnú štruktúru technologické centra pobočky v slovenskom 

meste Púchov. Pod riaditeľom technologického centra sa nachádzajú vedúci pracovníci 

jednotlivých oddelení technologického centra. Na nasledujúcej úrovni pod vedúcimi 

pracovníkmi oddelení sa nachádzajú vedúci pracovníci konkrétnych pracovísk.  

Systém riadenia 

Riadenie jednotlivých oblastí prebieha za pomoci množstva podporných aplikácii. Väčšina 

z nich pracuje na platforme Microsoft, čo prispieva k integrácií ich funkcionalít. Projektová 

komunikácia je realizovaná prostredníctvom MS Teams a Skype for Business. Priebeh 

projektov a sledovanie čerpania ich zdrojov zabezpečuje MS Project. E-mailová komunikácia 

je realizovaná prostredníctvom MS Outlook. Jednotlivé procesy podniku väčšinou pracujú so 

špecializovanými informačnými systémami (IS Metrik...). 

Štýl riadenia 

Riadenie technologického centra korešponduje s organizačnou štruktúrou. Jednotlivé dielčie 

úlohy a rozhodnutia sú delegované na nižších vedúcich pracovníkov. Komunikácia medzi 

všetkými zamestnancami technologického centra je neformálna. Tento fakt prispieva k riešeniu 

konfliktov a problémov. Pravidelné sú porady jednotlivých oddelení.  
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Spolupracovníci  

Ako som už spomínal, v technologickom centre, ale aj v celej pobočke spoločnosti medzi 

zamestnancami prevláda uvoľnená a priateľská atmosféra. Medzi zamestnanecké benefity patrí 

13. a 14. plat, zamestnanecké prémie, príspevky pri narodení dieťaťa, odmeny za životné aj 

pracovné jubileá a mnohé ďalšie. Pracovný kolektív sa pravidelne stmeľuje na rôznych 

spoločných akciách a teambuildingoch.  

Schopnosti  

Väčšina zamestnancov technologického centra je na vysokej odbornej úrovni. Podmienkou 

obsadenia mnohých pracovných miest je vysokoškolské vzdelanie. Následne sú zamestnanci 

zaškolení na jednotlivé činnosti. Praktické školenia zamestnancov prebiehajú na 

medzinárodnej úrovni. Bežné sú praktické stáže na dlhší čas (3 a viac mesiacov) 

v zahraničných pobočkách spoločnosti. Technologické centrum eviduje nízku úroveň 

fluktuácie svojich zamestnancov.  

Zdieľané hodnoty 

Všetci zamestnanci podniku zdieľajú spoločnú snahu o výrobu kvalitných a inovatívnych 

produktov na svetovej úrovni.  

 

2.5 Analýza SLEPT 

SLEPT analýza popisuje vplyv vonkajších faktorov pôsobiacich na spoločnosť. Zahrňuje 

faktory: sociálne, legislatívne, ekonomické, politické a technologické.  

Sociálne faktory 

V okrese Púchov, kde pobočka podniku sídli, je v súčasnosti spoločnosť najväčším 

zamestnávateľom. Spoločne divízie na výrobu osobných a nákladných plášťov zamestnávajú 

viac ako 4 500 zamestnancov. Nezamestnanosť v okrese sa pohybuje okolo 3,70 % 

a v susednom okrese Považská Bystrica, odkiaľ pochádza početná časť zamestnancov, je to 

okolo 4,56 %. V meste Púchov funguje stredná škola chemická so špecializáciou na 

gumárenský priemysel, ktorá je podnikom podporovaná.  
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Legislatívne faktory 

Legislatívnych faktorov ovplyvňujúcich pobočku podniku je na Slovensku viacero. Veľký 

dôraz je kladený na spracovanie a likvidáciu nebezpečného odpadu gumárenskej výroby. 

V tejto oblasti je dodržiavanie zákonov a noriem mimoriadne prísne monitorované. Podnik 

musí byť v množstve procesov certifikovaný a pravidelne auditovaný. Veľkou výzvou pre 

podnik zamestnávajúci viac ako 4 500 zamestnancov bolo zavedenie európskej smernice 

GDPR o ochrane osobných údajov.  

Ekonomické faktory 

Rast HDP Slovenska sa v roku 2019 spomalil. V roku 2018 rástol medziročne o 4,0 % a v roku 

2019 poklesol rast na 2,3 %. Pre spoločnosť sú nepriaznivé dva hlavné faktory. Je závislá na 

medzinárodnom exporte a pôsobí v automobilovom priemysle. Podľa NBS pretrvávanie 

negatívneho vývoja priemyselnej výroby v ekonomike eurozóny má potenciál ďalej zhoršovať 

situáciu v slovenskom priemysle.  

Politické faktory  

V súčasnosti na Slovensku prebieha predvolebné obdobie. Táto situácia predstavuje určitú 

mieru nestability pre podniky. Po voľbách je možné očakávať nové legislatívne zmeny, 

s ktorými sa bude musieť podnik vysporiadať. Pripravený musí byť na zmeny v oblasti exportu 

a importu, na ktorých je závislý.  

Technologické faktory  

Technologický pokrok v oblastiach, ktorými sa spoločnosť zaoberá, rastie mimoriadnym 

tempom. Optimalizácia a inovácia výrobných technológii a procesov je jednou z hlavných 

priorít podniku. Práve technologické centrum v Púchove v spolupráci s ďalšími 

medzinárodnými technologickými strediskami podniku stojí za inováciami vo výrobnej oblasti.  
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2.6 Porterov model 5F 

Porterov model piatich síl popisuje pôsobenie konkurenčných síl v odvetví.  

Súčasná konkurencia 

V oblasti výroby osobných a nákladných automobilových plášťov existuje veľká konkurencia. 

Medzi hlavných konkurentov spoločnosti patria podniky Bridgestone, Michelin, Good Year, 

Pirelli, Kumho Tire, Toyo Tire a Hankook. Continental má v súčasnosti vedúce postavenie 

podľa ročného zisku, ktorým prevyšuje druhy Bridgestone o približne 15,9 miliardy dolárov. 

Nutné je však podotknúť, že pozícia spoločnosti môže byť ohrozená ktorýmkoľvek zo 

spomenutých konkurentov. 

Nová konkurencia 

Hrozba vstupu novej konkurencie na trh nie je príliš pravdepodobná z dôvodu vysokých 

vstupných nákladov. Menšie spoločnosti snažiace sa preraziť na trhu osobných a nákladných 

plášťov sú často pohltené nadnárodnými spoločnosťami. 

Substitúty  

V oblasti výroby osobných a nákladných plášťov existuje vysoká zastupiteľnosť produktov 

a teda aj sila substitútov je značná. Spoločnosť musí dbať na kvalitu a parametre svojich 

produktov rovnako ako na ich cenu. V takomto vysoko konkurenčnom prostredí je taktiež častý 

boj o patenty medzi jednotlivými spoločnosťami, ktoré si ich nárokujú. Celé portfólio 

produktov spoločnosti je vysoko elastické z pohľadu dopytu, zákazníci majú možnosť pružne 

a rýchlo reagovať na zmeny v kvalite a cene výrobkov a prechádzať ku konkurencií.  

Dodávatelia 

Pre výrobu gumených plášťov podnik nevyhnutne potrebuje surový kaučuk. Túto surovinu si 

nedokáže vyrobiť, je teda závislý na jej externej dodávke. Objemy, v ktorých firma surovinu 

odoberá, sú však veľmi veľké, tento fakt zlepšuje postavenie podniku voči dodávateľom. 

Situácia, kedy je podnik závislý na dodávaní hlavnej suroviny od externého dodávateľa však 

nie je priaznivá, preto v súčasnosti prebieha výskum a vývoj novej biologicky nezávadnej 

suroviny vhodnej na použitie vo výrobnom procese pneumatík.  
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Zákazníci 

Cieľová skupina zákazníkov podniku je veľmi široká. Produkty podniku sú zamerané od 

bežných ľudí až po priemysel. Táto diverzifikácia portfólia pomáha pri znížení vyjednávacej 

sily zákazníkov. Podnik však musí rešpektovať vysokú konkurenciu v odvetví a veľké 

množstvo substitútov. 

  

2.7 Hardware 

Pre účely mojej diplomovej práce v tejto oblasti popíšem pracovné stanice používané pri práci 

s informačným systémom Metrik a servery, ktoré poskytujú systému databázu.  

Kalibračné laboratóriá sú vybavené pracovnými stanicami HP ProDesk 400 G4.  

Tab. 1: Parametre PC [Vlastné spracovanie] 

HP ProDesk 400 G4 

Procesor   

Rad  Intel Core i5 

Frekvencia 3,4 GHz 

Počet jadier 4x 

Grafická karta   

Model Intel HD Graphics 630 

Disk   

Typ HDD 

Kapacita 1TB 

Operačná pamäť   

Kapacita 8GB 

Typ DDR4 

Operačný systém   

Model Windows 10 Pro 

 

V súčasnosti prebieha výmena bežných stolových PC za notebooky. Nakupované sú zariadenia  

HP ProBook 450 G6.  

Tab. 2: Parametre laptopov [Vlastné spracovanie] 

HP ProBook 450 G6 

Procesor   

Rad  Intel Core i7 

Frekvencia 1,8 GHz 
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Počet jadier 4x 

Grafická karta   

Model Intel UHD Graphics 620 

Disk   

Typ SSD 

Kapacita 512GB 

Operačná pamäť   

Kapacita 16GB 

Typ DDR4 

Operačný systém   

Model Windows 10 Pro 

Displej   

Uhlopriečka 15,5" 

Typ IPS 

Rozlíšenie 1920x1080 

 

Pre použitie v procese kalibrácie priamo na pracovisku sa začalo s nákupom pracovných 

tabletov od spoločnosti Dell. 

Tab. 3: Parametre tabletov [Vlastné spracovanie] 

Dell Latitude 7212Rugged Extreme 

Procesor   

Rad  Intel Core i3 

Frekvencia 2,4 GHz 

Počet jadier 2x 

Disk   

Typ SSD 

Kapacita 256GB 

Operačná pamäť   

Typ DDR3 

Kapacita 8GB 

Operačný systém   

Model Windows 10 Pro 

Batéria   

Kapacita 34Whr 

 

Databáza systému Metrik je prevádzkovaná na serveroch SIEMENS SIMATIC IPC847E. 

Tieto zariadenia sú vybavené procesormi z radu Intel Xeon a operačnou pamäťou 64GB. 

Všetky servery sú vybavené aj záložnými zdrojmi od spoločnosti APC.  
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2.8 Informačný systém Metrik  

Informačný systém Metrik vznikol v roku 2000. Ide o metrologický informačný systém 

používaný na komplexnú evidenciu meradiel, užívateľov, meraní, kalibračných kontrol, 

evidencie údržby a pracovných úkonov. Slúži aj na archiváciu meraní a ako podklad pre 

fakturáciu kalibračných služieb.  

Systém je v súčasnosti prevádzkovaný na jednotlivých pracovných staniciach užívateľov 

(tučný klient) a dáta čerpá z databázy na serveri. Toto riešenie nie je optimálne a v budúcnosti 

je plánovaný  prechod na tenkého klienta a prístup ku systému nie cez samostatnú aplikáciu ale 

cez webové rozhranie. Pre komplexnosť systému však tento proces zatiaľ napreduje pomaly. 

Databáza systému je prevádzkovaná na lokálnom serveri podniku. Ide o Postgre SQL databázu. 

 

2.9 Užívateľské role  

Administrátor 

Užívateľ systému, ktorý ma všetky oprávnenia na vytváranie, editovanie alebo mazanie 

záznamov. Administrátorské práva majú len dve osoby, ktoré sa starajú o funkčnosť systému 

Metrik.  

Kalibrátor 

Užívateľ systému, ktorý má právo vytvárať záznamy o kalibráciách a meradlách. Tento 

užívateľ nemá možnosť manipulácie so záznamami ostatných užívateľov, firiem a evidencie 

pracovných úkonov ostatných zamestnancov.  

Vedúci pracovník 

Užívateľ, ktorý ma všetky práva bežného zamestnanca rozšírené o možnosť administrácie 

v module pracovných výkonov.  

Užívateľské prostredie 

Pri spustení systém požiada užívateľa o zadanie svojho mena a hesla. Po zadaní prihlasovacích 

údajov sa zobrazí modul meradlá umiestnený na hlavnom paneli. Tento modul je zároveň 

najpoužívanejšou časťou IS.  
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Obr. 6:Modul meradlá [Vlastné spracovanie] 

 

Modul meradlá obsahuje zoznam všetkých používaných meradiel, evidenčnú kartu každého 

meradla, kalibrácie, ktorými meradlo v minulosti prešlo, históriu meradla a dokumenty 

vzťahujúce sa k jednotlivým meradlám. Najčastejšie sú to dokumenty o akreditácii alebo 

prípadných opravách meradla. Ďalšie moduly na hlavnom paneli sú číselníky, administrácia, 

firmy, vykonané kalibrácie a zoznam kalibrácii.  

Záložka Evidencia meradiel poskytuje údaje o všetkých meradlách, teda nielen o meradlách 

práve používaných ako modul meradlá, ale aj o meradlách vyradených alebo v archíve. Takéto 

rozdelenie sa možno zdá zbytočné. Modul meradlá však obsahuje informácie len o aktuálne 

používaných meradlách z dôvodu zrýchlenia práce systému. V podniku sa v súčasnosti 

používa približne 10 tisíc meradiel.  
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Obr. 7: Evidencia meradiel [Vlastné spracovanie] 

 

Záložka výkony obsahu tri moduly: Cenník, Výkon prác, Výkon prác-administrácia. Modul 

cenník obsahuje zoznam jednotlivých činností vykonávaných pri kalibráciách s ich cenami. 

Modul výkon prác je evidencia práce jednotlivých zamestnancov na meradlách. Výkon prác -

administrácia je modul prístupný len vedúcim pracovníkom. V tomto module kontrolujú 

a potvrdzujú správnosť záznamov o výkone prác svojich podriadených.  
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Obr. 8: Modul výkony [Vlastné spracovanie] 

 

2.10 Proces kalibrácie meradla 

V IS Metrik prebieha viacero rôznych procesov. Najpoužívanejším a zároveň najdôležitejším 

je proces kalibrácie meradiel. Každé meradlo má platnú kalibráciu len po určitý čas. Keď tento 

čas uplynie, alebo ide o úplne nové meradlo, musí prebehnúť nová kalibrácia. Záznam 

o kalibrácii sa v súčasnosti musí najskôr vytvoriť v systéme, následne sa danej kalibrácii musí 

priradiť etalón. Etalón je typ akreditovaného referenčného meradla. Z týchto údajov sa 

následne vytvorí kalibračný formulár. Formulár si pracovník kalibračného laboratória vytlačí 

v papierovej forme a zaznamenáva do neho potrebné údaje merania pri kalibrácii. Po 

dokončení kalibrácie musí pracovník získané údaje z papierového formulára previesť do 

systému Metrik, doplniť chýbajúce údaje a následne uložiť do databázy. 
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Obr. 9: Kalibrácia meradla [Vlastné spracovanie] 
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Tab. 4: RACI matica procesu kalibrácie [Vlastné spracovanie] 

  Kalibrátor  Vedúci pracovník  

Výber meradla I R 

Výber etalónu I R 

Vyplnenie kalibračného formulára R   

Tlač formulára R   

Kalibrácia R   

Zápis nameraných hodnôt do formulára R   

Vloženie hodnôt do systému Metrik R   

Kontrola a uloženie kalibrácie R I 

 

V súčasnosti sú zo strany managementu aj zo strany bežných pracovníkov požiadavky na 

optimalizáciu procesu kalibrácie. Tlak je vyvíjaný na odstránenie papierových formulárov 

a digitalizáciu celého procesu. V minulosti boli pokusy o používanie systému Metrik 

v tabletoch. Tento IS však nie je pre tablety optimalizovaný, nastávali teda problémy pri 

evidencii kalibrácií. Išlo najmä o problémy s neprehľadnosťou aplikácie. Jednotlivé prvky 

aplikácie boli historicky programované na fixnú veľkosť nie na adaptáciu obrazovke, na ktorej 

sú zobrazované. Tento fakt spôsobil nutnosť neustáleho približovania a vzďaľovania na 

obrazovkách, čo v pracovnom prostredí znamenalo nechcené kliky a následne značné 

zdržiavanie celého procesu. V súčasnosti sa teda začalo pracovať na zjednodušenom 

užívateľskom rozhraní aplikácie v internetovom prehliadači.  

 

2.11 Interný audit podľa portálu zefis.cz 

Na portáli zefis.cz som po konzultácii so zodpovednými zamestnancami odpovedal na otázky 

týkajúce sa interného auditu informačných technológií.  

Výsledky firmy  

Firma ako celok podľa výsledkov zaznamenala dve nezhody s ideálnym stavom. Chýbajúce 

alebo chybne dodržiavané bezpečnostné pravidlá. Táto nezhoda mala strednú významnosť. 

Druhou nezhodou bolo, že dáta na počítačoch pracovníkov nie sú zálohované s nízkou 

významnosťou.  
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Výsledky systému 

V tejto oblasti podnik zaznamenal štyri nezhody s ideálnym stavom. Vysoké riziko predstavuje 

fakt, že heslá užívateľov systému nie sú aktualizované. Systém je síce na oddelenej sieti vo 

vnútri areálu podniku s kontrolovaným pohybom osôb, stále však existuje možnosť 

neautorizovanej manipulácie s dátami.  

Strednú hodnotu rizika predstavuje blížiaci sa koniec životnosti systému. Systém Metrik 

vznikol v roku 2000 a momentálne ako svojim vzhľadom tak aj svojou funkčnosťou a najmä 

rýchlosťou vykazuje známky svojho veku. Problém predstavuje aj databáza systému, ktorá 

nespĺňa normálne formy, jej fungovanie a dotazovanie je tiež pri aktuálnom počte dát pomerne 

pomalé.  

Nesprávne ukončované prístupové práva predstavujú taktiež strednú hodnotu rizika pre systém. 

V tomto prípade nejde o vysokú hrozbu, pretože zamestnanci sa do systému môžu pripojiť len 

prostredníctvom vnútornej siete podniku, ktorá sa nachádza v areáli s kontrolovaným pohybom 

osôb.  

Podnik v súčasnosti pre systém Metrik neorganizuje periodické bezpečnostné školenia. Tento 

fakt predstavuje nízke riziko, ktoré je však stále nežiadúce.  

Výsledky procesu  

Proces kalibrácie ako jeden z hlavných procesov v systéme Metrik zaznamenal jednu nezhodu 

s ideálnym stavom. V tomto prípade išlo o neexistujúcu spätnú väzbu od zamestnancov 

posudzujúcu výstupy procesu.  

Výsledky auditu použitia 

V tejto oblasti systém zaznamenal 5 nezhôd s ideálnym stavom. Vysoké riziko straty 

a zneužitia dát bolo spôsobené nešifrovanými diskami pracovných počítačov a prihlasovaním 

do počítačov len prostredníctvom loginu a hesla. Tejto hrozbe by som v skutočnosti priradil 

nižšie riziko, pretože pravdepodobnosť odcudzenia celého PC alebo jeho disku je veľmi nízka. 

Areál podniku je zabezpečený ochrankou a kamerovým systémom. Každý vstup do areálu aj 

jeho jednotlivých objektov je zaznamenaný a možný len s príslušným povolením a čipovou 

kartou.  
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Zlá odozva systému podľa auditu predstavuje stredné riziko. Táto nezhoda je pri používaní IS 

Metrik naozaj citeľná, pretože systém reaguje pomaly. Tento fakt je spôsobený najmä vekom 

a nedostatočnou optimalizáciou systému a jeho databázy.  

Stredné riziko predstavuje aj fakt, že pracovníkom chýbajú niektoré dáta alebo funkcie. Táto 

skutočnosť sa prejavuje hlavne v procese kalibrácie, kedy samotnej kalibrácii predchádza 

príprava papierového formulára a nasleduje prepisovanie hodnôt kalibrácie z papierového 

formulára do systému. Tento stav nie je optimálny. Nielenže takýto postup zaberá veľa času, 

zvyšuje sa aj riziko chyby pri prepisovaní dát ručne do systému.  

Riziko zneužitia dát a vírového útoku dosahuje strednej hodnoty. Dôvodom spôsobeného rizika 

je možnosť pripájania externých médií zamestnancami.  

Poslednou nezhodou s nízkou hodnotou rizika je nevyhovujúce ovládanie programu. Tento fakt 

je spôsobený, podobne ako niektoré predchádzajúce nezhody, vekom systému a jeho databázy.  

 

Obr. 10: Efektívnosť použitia systému [Vlastné spracovanie podľa 25] 
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Tab. 5:Efektívnosť použitia systému [Vlastné spracovanie podľa 25] 

Oblasť Moja firma 

Technika 100 % 

Programy 77 % 

Pravidlá  96 % 

Pracovníci 92 % 

Dáta 87 % 

Zákazníci  100 % 

Prevádzka 98 % 

Celkom  77 % 

 

Výsledkom auditu použitia systému bola hodnota 77 %. Výsledkom je najnižšia dosiahnutá 

hodnota v sledovaných oblastiach. Z tohto výsledku vyplýva, že funkčnosť 

programov, dostupnosť a zabezpečenie dát degradujú celé hodnotenie. Po optimalizácii týchto 

dvoch oblastí by potenciálny výsledok mohol dosahovať hodnoty nad 90 %.  

 

Obr. 11:Bezpečnosť použitia systému [Vlastné spracovanie podľa 25] 
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Tab. 6:Bezpečnosť použitia systému [Vlastné spracovanie podľa 25] 

Oblasť Moja firma 

Technika 100 % 

Programy 100 % 

Pravidlá  94 % 

Pracovníci 89 % 

Dáta 83 % 

Zákazníci  100 % 

Prevádzka 100 % 

Celkom  83 % 

 

Výsledok bezpečnosti použitia systému Metrik vychádza rovnako ako výsledok v oblasti 

použitia systému z najnižšej dosiahnutej hodnoty v sledovaných oblastiach. Zníženie pod 90 

% spôsobila oblasť dát, v ktorej bolo znížené hodnotenie dosiahnuté z dôvodu nešifrovania 

diskov pracovných počítačov. Tento stav bol definovaný ako vysoko rizikový z dôvodu 

možného odcudzenia a následného zneužitia disku alebo celého PC. V skutočnosti však toto 

riziko nie je až také vysoké, keďže fyzický prístup nepovolaných osôb ku počítačom je 

nepravdepodobný. 

 

2.12 SWOT analýza IS Metrik 

Tab. 7:SWOT analýza systému [Vlastné spracovanie] 

Silné stránky Slabé stránky 

Špecializácia systému Správa hesiel 

Zaužívaný systém Zastaranosť systému 

 Rýchlosť odozvy 

  Optimalizácia databázy 

  Správa prístupových údajov 

  Správa externých zariadení 

    

    

Príležitosti Hrozby 

Inovácia systému Komplexnosť systému 

Optimalizácia databázy  Časová a finančná náročnosť 

Webové rozhranie   

Možnosť využitia smart zariadení IoT   

Vyššia úroveň automatizácie   
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Medzi hlavné silné stránky systému sa radí jeho špecializácia. Systém bol vyvinutý na mieru 

podľa požiadaviek podniku. Postupom času bol upravovaný a rozširovaný až do dnešnej 

podoby. Systém sa používa v spoločnosti od roku 2000, je zaužívaný a zamestnanci sú s ním 

dobre oboznámení.  

Slabé stránky systému korešpondujú s nezhodami interného auditu podľa portálu zefis.cz. 

Správa hesiel, prístupových údajov a externých zariadení sú slabé stránky, ktorých riešenie by 

nebolo príliš finančne ani časovo náročné. Optimalizácia databázy a rýchlosť odozvy systému 

sú už závažnejšie nedostatky, ktorých riešenie bude náročnejšie z časového a finančného 

hľadiska.  

Z príležitostí by som vyzdvihol webové rozhranie systému. Táto funkcionalita by umožnila 

používanie systému prostredníctvom mobilných zariadení. Ďalšou významnou príležitosťou je 

využitie smart zariadení, napríklad senzorov, čidiel a podobne. Tieto zariadenia sú v podniku 

už bežne používané, nie však v spolupráci s informačným systémom Metrik.  

Komplexnosť systému vyplýva z jeho sústavného rozširovania počas 20 rokov jeho 

fungovania. Systém obsahuje moduly a pozostatky funkcionalít, ktoré sú v súčasnosti už 

nepotrebné. Celková inovácia tohto systému bude náročná na čas aj finančné zdroje.  
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3 VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENÍ 

V tejto kapitole popíšem vlastné návrhy riešení odhalených nedostatkov systému. 

  

3.1 Zhrnutie súčasného stavu 

Z výsledkov vykonaných analýz vyplynulo viacero slabých miest systému a potencionálnych 

možností na zlepšenie. Dvomi hlavnými oblasťami, v ktorých je možné uplatniť zlepšenia, sú 

bezpečnosť ICT a celkové fungovanie a rýchlosť informačného systému Metrik. Chybne 

dodržiavané bezpečnostné pravidlá, napr. plány zálohovania diskov pracovných staníc, 

šifrovanie obsahu na diskoch, politika hesiel a možnosť pripájania ľubovoľných periférnych 

zariadení degradujú celkovú úroveň bezpečnosti IS. Ďalšou významnou oblasťou, kde boli 

odhalené nedostatky, je rýchlosť systému a jeho celková zastaranosť. Na odstránenie 

odhalených nedostatkov sa zameriam v tejto kapitole.  

 

3.2 Zhrnutie požiadaviek  

Z vykonaných analýz vyplynuli nasledujúce požiadavky na zmeny : 

• zavedenie a dodržiavanie bezpečnostných pravidiel, 

• zálohovanie diskov pracovných staníc, 

• správne nastavenie politiky hesiel a prístupových práv, 

• zrýchlenie systému,  

• optimalizácia procesu kalibrácie. 

 

3.3 Zálohovanie a šifrovanie diskov 

V súčasnosti sú v podniku vypracované plány na zálohovanie serverov a počítačov 

obsluhujúcich špecializované meracie a testovacie roboty. Plán zálohovania pracovných staníc 

však vypracovaný doposiaľ nebol. Spoločnosť používa na zálohovanie software Backup4all. 

Zálohy sú ukladané na dva vyhradené zálohovacie servery. Tieto servery sú v prevádzke len 

počas naplánovaného zálohovania,  po zvyšok času sú vypnuté a teda fyzicky oddelené od 

siete. Zálohovanie je naplánované spravidla od 23:00 h do 04:00 h. Toto časové okno je 

rozdelené medzi viacero subjektov, ktorých zálohy prebiehajú postupne. Voľba takéhoto 

časového intervalu je aj z dôvodu nižšej prevádzky na sieti v danom čase. Zálohovací server 
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ako celok je znova zálohovaný na iný zálohovací server, ktorý pracuje obdobne. Oddelenie 

zálohovacích serverov od siete v čase mimo naplánovaného zálohovania je vhodné, najmä ak 

by došlo k útoku ransomwarom. V takomto prípade, za predpokladu, že útok prebehne mimo 

doby zálohovania a bude včas odhalený, by boli zálohy chránené pred nechceným 

zašifrovaním.  

Zálohovanie pracovných staníc bude prebiehať znova prostredníctvom softwaru Backup4all, 

z dôvodu, že je otestovaný v prevádzke a funguje bez problémov. Zálohovacie servery pre 

ostatné servery a počítače obsluhujúce špecializované a testovacie roboty v súčasnosti 

disponujú dostatočné veľkým dátovým úložiskom, aby na ne mohli byť zálohované aj pracovné 

stanice. Vhodné by však bolo zálohovať pracovné stanice na samostatný server z dôvodu 

vyššej pravdepodobnosti útoku škodlivým softwarom. Zvýšená pravdepodobnosť spočíva 

v ľudskom faktore. Bežné pracovné stanice sú väčšinou používané ľuďmi so slabým 

povedomím o kybernetickej bezpečnosti a hygiene. Je teda pravdepodobnejšie, že 

potencionálny útočník by mohol využiť práve túto slabú stránku. Zlepšeniu bezpečnostného 

povedomia pracovníkov sa budem venovať v inej kapitole.  

Operačným systémom pracovných staníc je Windows 10 Pro. Pre šifrovanie diskov bude 

použitá funkcia BitLocker, ktorá je súčasťou operačného systému. Aplikácia BitLocker 

poskytuje aj kontrolu integrity dát pri spustení zariadenia. Pri kontrole integrity aplikácia 

zisťuje, či je šifrovaný disk stále v pôvodnom zariadení a či nebolo zasiahnuté do jeho obsahu.  

 

3.4 Budovanie bezpečnostného povedomia zamestnancov (SAE) 

Ako som spomenul v predchádzajúcej kapitole, povedomie o informačnej a kybernetickej 

bezpečnosti bežných zamestnancov v podniku je na pomerne nízkej úrovni. Vzniká teda 

potenciálna hrozba využitia ich nevedomosti. Bezpečnostné povedomie v podniku by malo byť 

postupne a pravidelne budované. Na tento účel možno použiť metodiku SAE vychádzajúcu 

z NIST SP 800-50. Metodika SAE je pomerne komplexná, nestačí jednorazové školenie 

zamestnancov. Povedomie o kybernetickej a informačnej bezpečnosti je nutné budovať 

postupne s pravidelnými preškoleniami a začleniť ho do profesijného rozvoja.  Pri budovaní 

SAE bude potrebné spolupracovať s CISO podniku. Pri budovaní bezpečnostného povedomia 

v podniku možno použiť nasledujúcu štruktúru.  
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Obr. 12: Štruktúra SAE v podniku [27] 

 

3.5 Politika hesiel 

Dlhé intervaly aktualizácií hesiel sa ukázali ako ďalší nedostatok používania systému. Potrebné 

je vypracovať záväznú metodiku s presnými intervalmi na zmeny a dĺžky hesiel pre bežných 

aj vedúcich pracovníkov.  

Pravidelné zmeny užívateľských prihlasovacích údajov však nie sú jediným pochybením 

v tejto oblasti. Ďalšou nezhodou s ideálnym stavom je podľa analýzy fakt, že platnosť 

prístupových práv zamestnancov do systému nie je vždy ukončovaná so skončením pracovného 

pomeru alebo presunom na iné oddelenie. V tomto prípade je taktiež nutné zaviesť prehľadnú 

evidenciu užívateľov systému a pri každej personálnej zmene na oddelení, čí už ide o presun 

zamestnanca na iné oddelenie alebo ukončenie jeho pôsobnosti v podniku, je nutné 

aktualizovať jeho prístupové práva.  

Ďalšou slabou stránkou systému v oblasti hesiel a prístupových práv je použitie iba dvoch 

údajov, mena a hesla, na prihlásenie do systému. Možným riešením tohto stavu je zavedenie 

dvojfaktorovej autentizácie. Najvhodnejším typom dvojfaktorovej autentizácie v tomto 

prípade bude použitie čipovej karty alebo tokenu. Čipové karty zamestnanci bežne používajú 

pri pohybe po areáli podniku. 
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3.6 Politika pripájania periférnych zariadení 

Potenciálnou hrozbu predstavuje aj neexistencia politík o použití periférnych zariadení (USB 

kľúče, externé disky) zamestnancami. Túto situáciu je možné riešiť vypracovaním politík 

použitia externých zariadení. Je nutné definovať, ku ktorým zariadeniam bude možné pripájať 

spomínané periférne zariadenia. U ostatných zariadení budú USB blokované hardwarovým 

prvkom, ktorý bude možné vybrať len pomocou špeciálneho nástroja. Nástroj na vyberanie 

záslepiek USB portov bude u poverenej osoby, ktorá písomne podpíše zodpovednosť za jeho 

zneužitie.  

 

 

Obr. 13:Blokovací prvok USB portu [26] 

 

3.7 Spätná väzba zamestnancov 

Jedinou nezhodou s ideálnym stavom v procese kalibrácie je podľa vykonanej analýzy 

neexistujúca spätná väzba od zamestnancov. Systém Metrik je pravidelne upravovaný podľa 

potrieb podniku. Väčšina týchto zmien vzniká na podnet zamestnancov. Zamestnanci však 

nemajú možnosť hodnotiť zavedené zmeny. Spätnú väzbu by bolo možné riešiť formou 

dotazníka po každej väčšej aktualizácii, kde by mali zamestnanci možnosť uviesť klady 

a zápory aktualizovaného systému.   
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3.8 Kalibrácia meradla 

V súčasnosti je proces kalibrácie meradiel nastavený tak, že pracovník si musí pred každou 

kalibráciou pripraviť kalibračný formulár, vytlačiť si ho a následne doňho zaznamenať hodnoty 

kalibrácie. Nakoniec musí hodnoty z papierového formulára zadať do systému Metrik. Táto 

podoba procesu je jednak časovo náročná a zároveň vzniká priestor pre chyby pri prepisovaní 

údajov na papierové formuláre a následne do systému. Management podniku považuje toto 

riešenie za nevyhovujúce. Snaží sa v procese kalibrácie použiť pracovné tablety, 

prostredníctvom ktorých by kalibrátori priamo zaznamenávali namerané hodnoty kalibrácie do 

systému. Prevádzka súčasnej podoby systému Metrik na platforme tabletu možná je. Pri jej 

skúšobnom zavedení však nastalo viacero komplikácii. Systém Metrik nebol nikdy vyvíjaný 

na mobilné platformy. Nepodporuje teda dynamické zobrazovanie okien. Na menšej obrazovke 

tabletu vzniká problém s čitateľnosťou. Zamestnanci kalibračného oddelenia, ktorí použitie 

tabletov v prevádzke testovali, sa prakticky okamžite začali sťažovať na čitateľnosť systému 

a zložitosť a neprehľadnosť zadávania hodnôt kalibrácie. Filtrovanie meradiel je pri neustále 

nutnom približovaní a vzďaľovaní okien zdĺhavé. Zadávanie hodnôt kalibrácie je často 

nemožné, pretože virtuálna klávesnica tabletu prekrýva kalibračný formulár. Ku problémom 

so zobrazovaním systému na obrazovkách tabletu sa pridáva aj problém s rýchlosťou odozvy 

systému.  
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Obr. 14: Prvotný záznam o kalibrácii [Vlastné spracovanie] 
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Vhodným riešením situácie je prevádzkovanie časti systému potrebnej v procese kalibrácie 

prostredníctvom webovej aplikácie. Toto riešenie poskytuje nezávislosť na platforme. 

V súčasnosti sú používané tablety vybavené operačným systémom Windows 10, aby na nich 

mohla byť spustená pôvodná desktopová aplikácia. Použitie webovej aplikácie  by umožnilo 

relatívnu nezávislosť na operačnom systéme zariadenia. Pri návrhu som použil toolkit 

Bootstrap4, ktorý podporuje prehľadné dynamické zobrazovanie okien. Aplikácia je priamo 

napojená na databázu systému Metrik.  

Webová aplikácia by bola prevádzkovaná na webovom serveri priamo v internej sieti podniku.  

 

3.9 Proces kalibrácie s použitím webovej aplikácie 

V prvom kroku procesu kalibrácie sa v systéme vytvorí buď nová kalibrácia alebo sa vyberie 

vytvorená kalibrácia, ku ktorej budú priradzované namerané hodnoty.  

Do formulára sa načítajú údaje vytvorených neukončených kalibrácii z databázy. 

V zobrazenom zozname je možné filtrovať na základe kódu meradla a lokality umiestnenia 

meradla. Filter podľa kódu meradla sa vypisuje ručne a filtruje priebežne, takže napríklad po 

zadaní prvého trojčíslia kódu zobrazí všetky meradlá, ktoré majú rovnaké prvé trojčíslie svojho 

kódu. Filter lokality je číselníkový zoznam meradiel, kde sa vyberie jedna hodnota. Tieto dva 

filtre sú najčastejšie používané v každodennej praxi. Vytvorenie nového kalibračného 

formulára sa vyvolá stlačením tlačidla „Vytvoriť kalibráciu“. 
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Obr. 15: Zoznam otvorených kalibrácii [Vlastné spracovanie] 
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Predpokladajme, že je nutné vytvoriť novú kalibráciu. Po stlačení tlačidla „Vytvoriť kalibráciu“ na predchádzajúcom formulári sa zobrazí 

nasledujúce okno. Tentokrát sa zobrazia všetky meradlá, ktoré sú v podniku v prevádzke. Filtrovanie medzi nimi je obdobné ako 

v predchádzajúcom formulári, teda podľa kódu meradla a jeho umiestnenia. Po výbere meradla, ktoré sa ma kalibrovať, sa riadok so zvoleným 

meradlom zvýrazní kontrastnou farbou.  

 

Obr. 16:Vytvorenie kalibrácie krok 1 [Vlastné spracovanie] 
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Po zvolení meradla, ktoré sa bude kalibrovať sa zobrazí formulár s podmienkami merania a etalónmi. Meradlá sú v databáze rozdelené do skupín. 

Každá skupina meradiel má špecifické podmienky podľa ktorých sa kalibruje. Rovnako každej skupine meradiel prislúchajú etalóny, podľa ktorých 

sú kalibrované. Pridanie novej podmienky sa uskutoční po stlačení tlačidla „Pridať“. Následne sa zvolené podmienky merania pre dané meradlo 

zobrazia nižšie. Odstránenie niektorej z podmienok je možné dvojklikom. Pridávanie a odstraňovanie etalónov pre kalibráciu funguje rovnakým 

spôsobom.  Po výbere podmienky alebo jej novom pridaní a výbere dostupného etalónu sa kalibrácia uloží a podľa potreby sa znova zobrazí 

zoznam všetkých kalibrácii alebo priamo formulár kalibrácie, kde je možné zadávať namerané hodnoty.  

 

Obr. 17: Vytvorenie kalibrácie krok 2 [Vlastné spracovanie] 
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Posledným krokom je samotné zadanie a uloženie nameraných hodnôt kalibrácie. Po správnom vytvorení kalibračného formulára alebo po zvolení 

už existujúceho neuzavretého kalibračného formulára sa zobrazí formulár na zadávanie hodnôt kalibrácie. Vo formulári sú zobrazené podmienky 

kalibrácie, zvolené etalóny a prípadne doposiaľ namerané hodnoty. Každé meradlo má predpísaný rôzny počet kalibračných meraní, podľa toho 

sa zobrazujú aj polia na zadávanie nameraných hodnôt. Jednotlivé hodnoty je možné upravovať. Po zaznamenaní hodnôt kalibrácie sa formulár 

uloží. Jeho uzavretie je možné len po kontrole a odsúhlasení vedúcim pracovníkom.  

 

 

Obr. 18: Uloženie zadaných hodnôt kalibrácie [Vlastné spracovanie] 
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3.9.1 Testovanie aplikácie 

Po doprogramovaní webovej aplikácie je nutné otestovať jej funkčnosť. V prvej fáze budú 

funkčnosť testovať softwaroví developeri, ktorí sa na jej vývoji podieľali. Počas prvej fázy 

budú prebiehať aj dodatočné konzultácie s pracovníkmi kalibračného oddelenia. Po dokončení 

prvej fázy začne testovanie v prevádzke. Je nutné aplikáciu testovať paralelne zo starým 

procesom, aby sa predišlo zbytočným výpadkom v prevádzke podniku. Po dostatočnom 

otestovaní v prevádzke bude možné aplikáciu zaviesť do ostrého procesu kalibrácie.  

 

3.10 Proces kalibrácie meradla po zavedení zmien 

Proces kalibrácie začína vytvorením kalibrácie v systéme Metrik. Po vytvorení kalibrácie 

pracovník kalibračného strediska pristupuje k výberu meradla, ktoré bude kalibrované. 

Následne je zvolené referenčné meradlo, etalón. Krok tlače papierového formulára sa po 

zavedení zmien eliminuje. Kalibrátor si takto pripravenú kalibráciu otvorí na pracovnom 

tablete. Počas kalibrácie meradla zapisuje hodnoty priamo do formulára. Po  kontrole hodnôt 

ich uloží v systéme Metrik. Týmto sa eliminuje ďalší krok procesu, čím je spätné prepisovanie 

hodnôt kalibrácie  z papierových kalibračných formulárov do systému. Tento krok nielenže 

ušetrí čas, ale zníži pravdepodobnosť vzniku chyby ako už pri prepisovaní hodnôt do systému 

tak aj pri ich ručnom zapisovaní.  
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Obr. 19: Proces kalibrácie po zavedení zmien [Vlastné spracovanie] 
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Tab. 8:RACI matica procesu kalibrácie po zavedení zmien [Vlastné spracovanie] 

  Kalibrátor  Vedúci pracovník  

Výber meradla I R 

Výber etalónu I R 

Vyplnenie kalibračného formulára R   

Kalibrácia R   

Zápis nameraných hodnôt do formulára R   

Kontrola a uloženie kalibrácie R I 

 

3.11 Prínosy zavedenia navrhovaných zmien 

Z implementácie navrhovaných zmien plynú nasledujúce prínosy: 

• zvýšenie dôvernosti (šifrovanie) a dostupnosti (zálohovanie) dát na pracovných 

staniciach, 

• zlepšenie kybernetickej hygieny a bezpečnostných návykov zamestnancov,  

• zlepšenie zabezpečenia užívateľských účtov, 

• zníženie pravdepodobnosti zanesenia škodlivého softwaru prostredníctvom periférnych 

zariadení, 

• zrýchlenie časti systému určenej na kalibráciu, 

• optimalizácia procesu kalibrácie. 
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3.12 Časový harmonogram zavedenia zmien 

Jednotlivé hodnoty v nasledujúcej tabuľke sú uvedené v dňoch. Inovácia informačného systému IS Metrik a vytvorenie požadovaných pravidiel 

by malo trvať približne 118 dní.  

  

Tab. 9: Harmonogram zavedenia zmien [Vlastné spracovanie] 
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Obr. 20: Sieťový graf zavedenia zmien [Vlastné spracovanie] 

Kritická cesta projektu pozostáva z činností A-B-C-D-E-K-L-M-N-O-P-Q-R-S. Vytvárania metodík a pravidiel (F,G,H,I,J) majú časové rezervy 

viac ako 90 dní. S vykonaním týchto činností počas projektu je možné manipulovať podľa potreby.  
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3.13 Analýza rizík 

Každé zavádzanie  zmeny čelí určitým rizikám. Aby bolo možné významnosť rizík ohodnotiť, 

zmenšiť, prípadne eliminovať, je nutné spracovanie analýzy rizík. Pre účely tejto práce som 

spracoval analýzu rizík skórovacou metódou. Možnosť výskytu a dopad sú ohodnotené na 

stupnici 1-10, výsledná hodnota sa vypočíta ich vynásobením. 

 

 

Tab. 10: Možnosť výskytu rizika [Vlastné spracovanie] 

Možnosť výskytu (M) Odpovedajúca hodnota 

>20 % 1 až 2 

20-40 % 3 až 4 

41-60 % 5 až 6 

61-80 % 7 až 8 

81-100 % 9 až 10 

 

Tab. 11: Dopad rizika [Vlastné spracovanie] 

Dopad (D) Odpovedajúca hodnota 

Zanedbateľný 1 až 2 

Malý 3 až 4 

Stredný 5 až 6 

Veľký 7 až 8 

Existenčný 9 až 10 

 

Tab. 12: Významnosť rizika [Vlastné spracovanie] 

Významnosť Odpovedajúca hodnota 

Bezvýznamné 0 až 25 

Bežné 26 až 50 

Významné 51 až 75 

Kritické 76 až 100 
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3.13.1 Identifikácia rizík 

Rizík hroziacich pri zavádzaní projektu je mnoho. Pre účely tejto práce som sa rozhodol  vybrať 

14 z nich. Riziká sú rozdelené do oblastí : procesné, bezpečnostné, technologické, personálne, 

finančné a organizačné. 

Vybraté riziká: 

• nedostatočná  analýza systému a procesov, 

• nejasná definícia požiadaviek, 

• nečitateľnosť šifrovaných dát, 

• nedodržiavanie pravidiel politiky hesiel, 

• nesprávne zostavený plán SAE, 

• nedostatočné zabezpečenie aplikácie, 

• chyby pri migrácii databázy, 

• nedostatočná šírka pásma pre migráciu, 

• nespokojní užívatelia, 

• neochota užívateľov používať nový systém, 

• neplánované predĺženie projektu, 

• nefunkčnosť systému, 

• neplánované náklady spojené s fungovaním systému, 

• neexistujúca spätná väzba. 
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             Tab. 13: Hodnotenie rizík a opatrení [Vlastné spracovanie] 

ID Riziko M D H Opatrenie Hn 

Procesné riziká 

1 Nedostatočná analýza systému a procesov 3 7 21 Spolupráca s nezávislým odborníkom 7 

2 Nejasná definícia požiadaviek 6 4 24 Konzultácie vývojárov a zadávateľa 8 

Bezpečnostné riziká  

3 Nečitateľnosť šifrovaných dát 4 9 36 Pravidelné testy čitateľnosti dát 8 

4 Nedodržiavanie pravidiel politiky hesiel 7 3 21 
Automatické vyžadovanie zmeny hesla 

systémom. 6 

5 Nesprávne zostavený plán SAE 4 5 20 Vypracovanie plánu SAE spolu s CISO 10 

6 Nedostatočné zabezpečenie aplikácie 3 8 24 Penetračné testovanie 8 

Technologické riziká  

7 Chyby pri migrácii databázy 3 9 27 Zálohovanie dát 9 

8 Nedostatočná šírka pásma pre migráciu 3 8 24 Prioritizácia prevádzky na sieti 6 

Personálne riziká  

9 Nespokojní užívatelia 7 3 21 Dôkladné zaškolenie 8 

10 Neochota užívateľov používať nový systém 8 2 16 Dôkladné zaškolenie 10 

Finančné riziká 

11 Neplánované predĺženie projektu 8 4 32 SLA 8 

12 Nefunkčnosť systému 2 9 18 SLA 8 

13 
Neplánované náklady spojené s fungovaním 

aplikácie 
4 7 28 SLA 

6 

Organizačné riziká 

14 Neexistujúca spätná väzba 5 4 20 Dotazník pre zamestnancov 8 
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3.13.2 Mapa rizík 

Nasledujúca mapa rizík zobrazuje výstupy zo skórovacej metódy analýzy rizík pred prijatím 

opatrení. Dôležité sú v tomto prípade pravý horný a ľavý horný kvadrant, keďže ide 

o významné a kritické riziká. Kritické riziká pri tomto projekte podľa analýzy nehrozia žiadne, 

významných rizík je však viacero, preto je nutné prijať opatrenia na ich zníženie a ďalej ich 

monitorovať.  

 

 

Graf 1Mapa rizík [Vlastné spracovanie] 

 

 

Graf 2: Klasifikácia rizík v grafe [Vlastné spracovanie] 

 

Ako vidno v mape rizík, rizikám s kritickou významnosťou podnik v tomto prípade nečelí. 

Významné riziká sú však početné a pre zníženie ich významnosti bude potrebné prijatie 

opatrení.  
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3.13.3 Pavučinový graf rizík 

Nasledujúci graf zobrazuje významnosť jednotlivých analyzovaných rizík pred a po zavedení 

navrhovaných zmien. 

 

 

Graf 3: pavučinový graf rizík a opatrení [Vlastné spracovanie] 
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3.14 Ekonomické zhodnotenie 

Fungovanie informačného systému Metrik je kľúčové pre fungovanie každodennej prevádzky 

oddelenia Global Evaluation a kalibračného laboratória. Pred zavádzaním akýchkoľvek zmien 

je potrebné analyzovať súčasný stav systému a v ňom prebiehajúcich procesov. Tvorba 

webovej aplikácie na kalibráciu bude realizovaná prostredníctvom externej firmy, ktorá 

doposiaľ zastrešovala systém Metrik. Po jej vytvorení a otestovaní v paralelnej prevádzke bude 

nutné zaškolenie zamestnancov na jej používanie. Vytvorenie metodík a plánov šifrovania 

diskov, hesiel, SAE a pripájania externých zariadení bude v réžii zodpovedných zamestnancov 

IT oddelenia podniku. Náklady na vytvorenie spomínaných plánov a metodík som nezahrnul 

do ekonomického zhodnotenia, pretože ide o platy zamestnancov podniku. Aby však bežní 

zamestnanci pochopili dôležitosť zavedenia daných opatrení a ich dodržovania je vhodné 

zaviesť pravidelné SAE školenia. Cena školení je podľa môjho odhadu pre oddelenie Global 

Evaluation Púchov, ktoré má približne 150 zamestnancov. Poslednou významnou položkou je 

právne poradenstvo pri vytváraní zmluvy SLA o novej aplikácii. Vhodne navrhnutá zmluva 

SLA môže podniku ušetriť v budúcnosti značné náklady napríklad pri výpadkoch systému 

alebo pri chybnom fungovaní.  

 

Tab. 14: Odhadované náklady na realizáciu návrhu [Vlastné spracovanie] 

 

 

Dobre kvantifikovateľným prínosom zavedenia zmien je odstránenie nutnosti tlačiť kalibračný 

formulár v papierovej forme a potom zaznamenané hodnoty znova prepisovať do systému. Pri 

priemernej kalibrácii môžu tieto dve činnosti zabrať zamestnancovi okolo 0,5 hodiny. Denne 

je realizovaných približne 40 až 50 kalibrácii. Denná časová úspora by sa mohla vyšplhať na 

približne 25 hodín, čo je pri plate cca 10 eur na hodinu 250 eur denne. Celkové počiatočné 

náklady by sa tak vrátili za 68 dní.  
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ZÁVER 

Táto diplomová práca sa zaoberala posúdením stavu informačného systému a následným 

návrhom zmien v oddelení Global Evaluation Púchov v pobočke spoločnosti Continental 

v meste Púchov v Slovenskej republike.  

Prvá kapitola práce bola venovaná teoretickým východiskám, predstaveniu pojmov 

a problematiky, ktorá sa ďalej v práci vyskytuje. 

V analytickej časti som predstavil podnik a stručne popísal jeho historické pozadie. Ďalej som 

analyzoval vnútorné a vonkajšie prostredie podniku. Pre analýzu informačného systému 

Metrik a jeho hlavného procesu kalibrácie som použil portál zefis.cz. Výstupy analýz som 

zhrnul v SWOT analýze.  

V tretej kapitole som sa zameral na návrh riešenia problémov vyplývajúcich z analytickej časti. 

Prvým druhom boli zmeny v celkovom riadení informačných technológií v podniku, ako 

napríklad vypracovanie záväzných metodík pre zmeny hesiel alebo pripájanie externých 

zariadení. Druhým druhom zmien bolo vytvorenie novej aplikácie informačného systému 

Metrik, konkrétne modulu pre kalibrácie. Následne som vytvoril časový harmonogram 

zavádzania zmien prostredníctvom metódy PERT a analyzoval som možné riziká hroziace pri 

zavádzaní týchto zmien. V závere kapitoly som zhrnul ekonomické náklady a prínosy 

navrhovaných zmien pre podnik.  
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