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Abstrakt 

Diplomová práca sa zaoberá posúdením vybraného informačného systému spoločnosti 

Red Hat a následným návrhom zmien. Práca je rozdelená do troch častí. V úvodnej časti 

je venovaná pozornosť najmä poznatkom z teoretickej oblasti. Tieto poznatky 

sa spoločne s vypracovanými analýzami stali podkladom pre samotné posúdenie 

systému. V záverečnej časti sú navrhnuté zmeny vedúce k zlepšeniu konkrétnych 

procesov. 

 

Kľúčové slová 

znalostný management, informačný systém, podnikový informačný systém, ZEFIS, 

Lewinov model, SWOT analýza 

 

 

Abstract 

This master's thesis deals with an assessment of specific information system 

of the Red Hat Inc. company, and consequent suggestions of potential changes. The thesis 

is divided into three parts. The introductory one is focused on theoretical knowledge 

which together with performed analysis has become a fundamental base for the system 

assessment and suggestions of changes leading to process improvements. 
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ÚVOD 

V dnešnej dobe prichádzame do styku s informačnými systémami takmer neustále 

a častokrát aj bez toho, aby sme si to uvedomovali. Pri kontinuálnom rozvíjaní 

a zlepšovaní informačných technológií je nevyhnutné zdokonaľovanie aj informačných 

systémov. Informačné systémy sú v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou každej úspešnej 

spoločnosti. Zaisťujú správny chod a slúžia napríklad ako databáza informácií, čo môže 

viesť k zlepšovaniu konkurencieschopnosti. 

Pre úspešné podnikanie spoločnostiam nestačí len vlastniť kvalitné a moderné 

technológie. Dôležitým faktorom sú ľudia, ktorí vykonávajú prácu s použitím týchto 

technológií, pretože bez potrebných znalostí týchto jedincov by to nebolo možné. Preto 

sú znalosti a informácie v akejkoľvek podobe jedným z najdôležitejších aspektov 

úspešného podnikania. Či už sa jedná o znalosti jednotlivých zamestnancov alebo 

o informovanosť zákazníkov. 

Základom úspechu je jednoduchý, intuitívny a rýchly prístup k potrebným informáciám. 

Zároveň je ale dôležité tieto informácie triediť a poskytovať ich najmä tým jednotlivcom, 

ktorí ich potrebujú. 

Diplomová práca sa venuje návrhom zmien vedúcich k zlepšeniu zdieľania informácií 

v rámci vybranej organizačnej jednotky spoločnosti, avšak pred samotným návrhom 

zmien je dbané najprv na poznatky z teoretickej oblasti, ktoré sa spolu s vykonaním 

potrebných analýz stali východiskom pre spracovanie praktickej časti. 
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CIEĽ PRÁCE 

Cieľom predloženej diplomovej práce je analyzovať súčasný stav informačného systému 

vybranej organizačnej jednotky spoločnosti Red Hat, vyhodnotiť jeho efektívnosť 

a bezpečnosť a následne, pomocou vykonaných analýz, predložiť návrh zmien vedúcich 

k zlepšeniu aktuálneho stavu systému. 

Pre spracovanie analýz a pochopenie súvislostí uvedených v diplomovej práci je 

nevyhnutné vysvetlenie určitých základných pojmov v oblasti informačných systémov 

a znalostného managementu. K tomu slúži úvodná časť diplomovej práce, kapitola 

teoretické východiská. 

V analytickej časti je v krátkosti predstavená skúmaná spoločnosť. Následne sú 

spracované viaceré analýzy, ktoré slúžia k posúdeniu súčasného stavu nielen 

informačných systémov, ale i spoločnosti samotnej. V tejto časti diplomovej práce je 

predstavený informačný systém spoločnosti a jeho funkčnosť spolu s ukážkami 

používateľského rozhrania. 

K dosiahnutiu cieľa prispeje okrem analýzy systému aj nadväzujúca kapitola vlastných 

návrhov riešení, ktorá poskytuje detailnejšie návrhy vedúce k zlepšeniu konkrétneho 

procesu, doplnená o identifikáciu prínosov investície.  
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

Teoretická časť diplomovej práce obsahuje dôležité informácie a venuje sa objasneniu 

základných teoretických pojmov a výrazov, ktoré sú potrebné pre porozumenie 

problematiky, ktorej sa práca venuje.  

1.1 Hierarchia DIKW 

Hierarchia DIKW je informačný model, ktorý vysvetľuje štruktúrne a funkčné vzťahy 

medzi dátami, informáciami, znalosťami a múdrosťou. Skratka DIKW vychádza 

zo štyroch anglických slov – data, information, knowledge a wisdom. Predpokladom 

pre pochopenie informačných systémov je poznať a rozlišovať tieto pojmy (1). 

1.1.1 Dáta 

Dáta môžu existovať v rôznej forme, či už v textovej, číselnej, obrázkovej alebo 

zvukovej. Dajú sa popísať ako nespracované fakty, z ktorých je možné po odbornej 

úprave vytvoriť alebo získať informácie. Dáta predstavujú objektívne fakty, teda popis 

udalostí, vlastností alebo stav skúmaných objektov reálneho sveta okolo nás, ktoré sú 

zaznamenané v podobe vhodnej pre počítačové spracovanie. Cieľom je týmto dátam 

porozumieť, vysvetliť ich a docieliť pochopenie ich významu (2). 

Dáta možno rozlišovať v dvoch kategóriách: 

• Štruktúrované dáta – ukladané pomocou relačných databázových systémov 

a vďaka tomuto štruktúrovanému uloženiu je práca s nimi efektívnejšia. 

• Neštruktúrované dáta – popisované ako tzv. „tok bitov“ bez ďalšieho rozlíšenia. 

Príkladom môžu byť obrázky, zvukové nahrávky a podobne (2). 

1.1.2 Informácie 

Informácie sú popisované ako tzv. dáta v kontexte, a teda dáta zrozumiteľné a použiteľné. 

Je však dôležité podotknúť, že informácie, ktoré jednému človeku dávajú význam, 

môžu byť pre druhého človeka bez akéhokoľvek informačnej hodnoty. Tiež je vhodné 

uviesť, že informácia ako taká je závislá na čase (2).  
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Informácie sa dajú členiť z rôznych hľadísk na informácie operatívne, strategické 

a taktické. Taktiež podľa stupňa radenia na krátkodobé a dlhodobé, aktuálne 

a prognostické, historické a mnoho ďalších (3). 

Ďalej sa informácie dajú chápať ako správy alebo vnemy, ktoré spĺňajú tri požiadavky: 

• Syntaktická relevancia – prijímajúci subjekt musí byť schopný správu detekovať 

a porozumieť jej. 

• Sémantická relevancia – subjekt musí vedieť čo správa znamená a čo vypovedá 

o ňom a okolí. 

• Pragmatická relevancia – správa musí mať pre príjemcu nejaký význam (3). 

1.1.3 Znalosti 

Znalosti vychádzajú z informácií, ktoré označujú vzájomnú spojitosť určitých poznatkov. 

Dá sa povedať, že sa jedná o akúsi interpretáciu informácií na základe kognitívneho 

vnímania, a teda na základe správneho pochopenia určitej informácie je možné získať 

znalosť. Znalosti je možné zjednodušene označiť ako informácie, ktoré nejakým 

spôsobom pomáhajú využiť získané dáta alebo informácie. Človek by mal byť schopný 

rozhodovať sa na základe znalostí (2). 

Znalosti sa dajú rozdeliť do troch hlavných skupín: 

• Explicitné znalosti – je možné ich bez problémov vyjadrovať, formalizovať 

a systematicky usporiadať. Dajú sa zdieľať pomocou obrázkov, písmom alebo 

iným záznamom, a preto sa môžu prirovnať k pojmu informácie. Sú to napríklad 

kartotéky, archívy a pod. 

• Implicitné znalosti – jedná sa o osobné znalosti, ktoré sa získavajú skúsenosťou 

a praxou. Sú veľmi ťažko formalizovateľné do explicitnej formy. 

• Tacitné znalosti – jedná sa o osobné znalosti zahrnuté v individuálnej skúsenosti 

obsahujúce nehmotné faktory ako sú osobné presvedčenie, intuícia, náhľady 

a hodnotové systémy. Nie je možné ich kompletne vyjadriť formálnym 

jazykom (4). 
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1.1.4 Múdrosť 

Pojem múdrosť označuje súbor znalostí, ktoré vychádzajú z problematiky pochopenia 

súvislostí získaných na základe určitých skúseností v minulosti a možnosťou aplikovať 

ich v budúcnosti. Múdrosť je úzko spojená s procesom učenia sa. Múdrosť môžeme 

chápať aj ako proces posudzovania správnosti alebo nesprávnosti pri riešení problémov 

a rozhodovania. Pre rozhodovanie je tiež potrebná schopnosť posúdiť kvalitu informácií, 

čomu sa hovorí kritické myslenie (5).  

1.2 Znalostný management 

Znalostný management je súhrn metód a postupov, ktoré pomáhajú manažérom riadiť 

znalosti v organizáciách. Jedná sa o metódu, ktorá umožňuje rozšírenie individuálnych 

znalostí cez celú organizáciu (6). 

Je dôležité si uvedomiť, že znalostný management sa zaoberá riadením znalostí, ktoré 

už existujú. Dôležitá je aj spätná väzba, aby bolo zistené, či je táto metóda naozaj 

prínosom. Jednoducho povedané, hlavným cieľom znalostného managementu je mať 

k dispozícii správne znalosti v určitý čas pre tých, ktorí túto znalosť potrebujú, 

a to za účelom dosiahnutia vyššej prosperity podniku (7). 

Znalostný management je potrebné chápať ako systematický proces vyhľadávania, 

výberu, organizácie a prezentácie znalostí spôsobom, ktorý pomáha v organizáciách 

zvyšovať úroveň, na akej zamestnanci rozumejú konkrétnym oblastiam. Taktiež 

ochraňuje intelektuálny majetok organizácie pred zánikom, prispieva k firemnej 

inteligencii a poskytuje organizácii väčšiu flexibilitu (7). 

Management znalostí je hybridnou disciplínou: nejde ani čisto o vedu, ani o určitú 

schopnosť. Z hľadiska funkcie môže prepojovať oblasti učenia a rozvoja organizácie, 

riadenia ľudských zdrojov a informačných technológií. Toto prekrytie sa často 

znázorňuje pomocou troch kruhov. Management znalostí je oblasťou, kde sa všetky tri 

kruhy prekrývajú (8). 
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Obrázok č. 1: Management znalostí 

(Zdroj: 8) 

1.2.1 Prínosy 

Hlavným prínosom pre všetky organizácie je rastúca inovatívna kapacita organizácie, 

čo znamená, že je schopná lepšie využívať svojich zamestnancov a znalosti. Vďaka novo 

získaným znalostiam sa organizácii darí zvyšovať kvalitu svojich produktov, prípadne 

vytvárať nové produkty a služby (9).  

Ďalej zlepšuje najmä schopnosť danej organizácie reagovať na nové podnety, 

čo sa prejavuje väčšou flexibilitou, rýchlosťou a správnosťou v rozhodovaní, znížením 

zemepisných prekážok a obmedzení a zlepšením schopností učiť sa novým veciam 

v rámci organizácie (9).  

1.2.2 Znalostný pracovník 

Znalostný pracovník je človek so špecifickou znalosťou, ktorá je pre organizáciu dôležitá, 

a ktorú si nemôže organizácia zaobstarať iným spôsobom. Znalostného pracovníka 

môžeme nájsť nielen na manažérskych pozíciách, ale aj medzi radovými pracovníkmi. 

Držiteľom znalosti môže byť úplne obyčajný zamestnanec bez toho, aby niekto 

v organizácií tušil, že ide o veľmi dôležitého znalostného pracovníka (6). 

Podľa Druckera, autora celého konceptu, znalostný pracovník nie je ekvivalentom znalca 

alebo ďalších pojmov ako expert, či špičkový zamestnanec. Drucker tvrdí, že znalostný 

pracovník musí byť súčasne intelektuálom, ktorý sa zameriava na slová a myšlienky, 

a súčasne manažérom, ktorý sa zameriava na ľudí a prácu. Poňatie tohto pojmu 
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sa u jednotlivých autorov líši, podľa mnohých môže byť za znalostného pracovníka 

dokonca považovaný každý pracovník prichádzajúci do styku so vstupmi, 

a teda so znalosťami ako takými. Vznik tohto typu osobnosti priamo súvisí s postupným 

prechodom informačnej spoločnosti do fázy spoločnosti znalostnej (10). 

1.3 Informačný systém, podnikový informačný systém 

Informačný systém je možné definovať ako množinu prvkov, ich vzájomných väzieb 

a určitého chovania. Z pohľadu informačných technológií sú tieto prvky len hardware 

a software. Docent Koch s nadsádzkou uvádza, že informačný systém je pre spoločnosť 

v podstate to isté, čo sú šaty pre človeka, a teda môže ich mať vlastné alebo požičané 

(outsourcing), ale musí ich mať (11). 

Za informačný systém môžeme považovať akýkoľvek systém evidencie, napríklad 

kartotéky, elektronické databázy, alebo vo forme, ako ho poznáme dnes, a teda ako 

informačný systém (11). 

1.3.1 Informačný systém 

Informačný systém na základe kombinácie hardwaru, softwaru a dát poskytuje 

používateľom dáta, ktoré potrebujú v správnom čase a na správnom mieste. 

Neoddeliteľnou súčasťou akéhokoľvek informačného systému sú ľudia, ktorí ho 

využívajú. Je dôležité spomenúť, že súčasťou informačného systému môže byť 

zamestnanec rovnako ako aj jej zákazník. Príkladom môže byť zamestnanec spoločnosti, 

ktorý pomocou informačného systému môže sledovať zákazky spoločnosti a triediť ich. 

Naopak zákazník môže sledovať aktuálny stav objednávky (12). 

Už spomenutý pojem dostupnosť informácií v správnom čase je možné chápať tak, 

že v praxi by mal informačný systém poskytnúť informácie, ktoré sú potrebné pre riešenie 

problémov rozhodovania alebo riadenia, a to práve vtedy, keď ich potrebujeme (12). 

Pre správnosť funkčnosti informačného systému je potrebné, aby bola zaistená vzájomná 

podpora informačných a komunikačných technológií, a aby bol zaistený prístup 

používateľov do informačného systému. V súčasnej dobe sú informačné systémy chápané 

ako neoddeliteľná súčasť spoločnosti, pričom informácie sú považované za hlavný zdroj 
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podnikania. Spoločnosti si taktiež uvedomujú dôležitosť investícií do informačných 

systémov počas celého ich životného cyklu, a teda počas ich prevádzky, údržby 

a neustáleho rozvoja (13). 

1.3.2 Klasifikácia informačných systémov 

Každá organizácia vyžaduje špecifický spôsob spracovávania informácií, s ktorými ďalej 

pracuje. Tieto pohľady klasifikácie informačných systémov sú rozdelené na štyri 

základné úrovne, ktorých úlohou je určiť hodnotu automatizovaného spracovania 

informácií pre zamestnanca podniku na jednotlivých úrovniach: 

• Prevádzková úroveň – hlavnou požiadavkou je aktuálnosť a presnosť 

informácií. Sú to systémy, ktoré spracovávajú každodennú podnikovú agendu. 

Patrí sem napríklad realizácia zákaziek alebo potreby nákupu a predaja. 

• Znalostná úroveň – záujem najmä o tok informácií a podporu znalostí 

zamestnancov. Sú to klientske aplikácie informačného systému ako ERP či CRM, 

ale i kancelárske aplikácie ako Microsoft Office.  

• Riadiaca úroveň – spracovávajú hlavne informácie nevyhnutné k splneniu 

administratívnych úloh. Pohľad na túto úroveň je možné brať aj ako otázku, 

či všetko funguje ako má, pričom odpovede sa získavajú prostredníctvom 

pravidelných reportov. 

• Strategická úroveň – slúži k identifikácii dlhodobých trendov naprieč celou 

organizáciou. Cieľom je odhalenie prípadnej zmeny chovania trhu, a ak je to 

možné, následná efektívna adaptácia na tieto zmeny. Úroveň je využívaná len 

vrcholovým managementom z dôvodu práce s citlivými dátami pre tvorbu 

dlhodobých strategických cieľov organizácie (13). 
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Obrázok č. 2: Informačná pyramída podľa organizačných úrovní 

 (Zdroj: 13) 

1.3.3 Podnikový informačný systém 

Podnikový informačný systém môžeme charakterizovať ako systém určený pre integráciu 

dát a podporu hlavných funkcií podniku. Okrem vlastných dát spracováva tiež dáta 

získané z vonkajšieho prostredia, hlavne od zákazníkov a dodávateľov. Cieľom 

podnikového informačného systému je rýchlo a dynamicky poskytovať informácie 

potrebné pre rozhodovanie. Veľkým prínosom je fakt, že podnikové informačné systémy 

združujú dáta do jednej databázy a nahradzujú tak rad čiastkových systémov, ale hlavne 

skutočnosť, že poskytujú dáta v reálnom čase (13). 

1.3.4 ERP 

Skratka ERP vychádza z anglického pojmu Enterprise Resource Planning. Definícií 

pre ERP existuje veľké množstvo, všeobecne však platí, že predstavuje softwarové 

riešenie, ktoré je využívané pre riadenie dát v organizácií a pre plánovanie logistického 

reťazca, či už pri nákupe, skladovaní, obchode, plánovaní alebo výrobe, a teda 

pri všetkých jeho častiach. Prostredníctvom ERP dochádza k automatizácií a podpore 

podnikových procesov – umožňuje zdieľať dáta naprieč celou organizáciou v reálnom 

čase. Pojem ERP je možné chápať aj ako akúsi databázu, do ktorej sa dajú ukladať 

informácie a transakcie, ktoré s organizáciou súvisia (14). 
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Využívanie ERP systémov predstavuje pre organizáciu množstvo prínosov. K jednému 

z nich patrí zníženie nákladov na prevádzku organizácie, ku ktorému dochádza vplyvom 

efektívnejšieho riadenia podnikových procesov a zrýchlenému prístupu k potrebným 

informáciám. Je dôležité, aby bol systém výkonný, bezpečný a spoľahlivý. 

Pre zabezpečenie týchto vlastností sa využíva architektúra klient-server pomocou 

využitia kvalitného hardwaru a softwaru. Bezpečnosť však nie je ovplyvnená len 

systémom, ale tiež bezpečnostnou politikou celej organizácie (14). 

1.3.5 Trendy vo vývoji trhu s ERP systémami 

Autor Basl vo svojej monografii uvádza historickú exkurziu do vývoja podnikových 

informačných systémov. Od 60. rokov minulého storočia sa vo svete hovorí o počítačovej 

podpore podnikových procesov. Prvými systémami tohto typu boli ASR, ktoré 

sa používali hlavne pre podporu technologických procesov. Na tieto potom nadväzovali 

systémy MRP pre podporu plánovania. Tieto systémy využívali stavy zásob a plány 

výroby pre automatizáciu nákupu materiálu (14). 

V 80. rokoch sa objavili systémy MRP II, ktoré nadväzovali na MRP a zahŕňali okrem 

plánovania nákupu materiálu a kapacít aj plánovanie obchodu a finančné prehľady 

zákaziek, výroby a skladu. S rozvojom finančného riadenia, účtovníctva a ich spojením 

so softwarovou podporou vznikli ERP systémy. Hlavnými rozdielmi medzi ERP 

a MRP II sú grafické výstupy, relačné databázy a systémy klient-server (14). 

Na začiatku 90. rokov minulého storočia prišla prevratná myšlienka v oblasti 

podnikových informačných systémov, kedy spoločne pre MRP II a ERP bola vytvorená 

spoločná databázová platforma. Podstatou tejto myšlienky bolo vytvorenie spoločnej 

banky dát, do ktorej boli zaznamenávané údaje zo všetkých oblastí podniku, 

či už z financií, výroby, nákupu, predaja atď. (14) 

Rozšírené ERP, tiež nazývané ERP II, predstavuje ďalšiu vývojovú etapu ERP. Systém 

obsahuje funkcionality externých procesov ako sú napríklad popredajné služby alebo 

dodávateľský reťazec. Patria sem nasledujúce systémy: 

• MIS – Management Information System 

• SCM – Supply Chain Management 
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• APS – Advanced Planning and Scheduling 

• CRM – Customer Relationship Management 

• BI – Business Intelligence (13) 

Autor Joaquim rozširuje vyššie uvedené systémy ešte o systémy MRP III. Skratka MRP 

vychádza z anglického pojmu Money Resource Planning. Systém slúži pre riadenie 

a optimalizáciu cash flow a systémov EIS zameraných na strategické riadenie. Systém 

EIS sa definuje ako systém pre riadenie financií, ľudských zdrojov, výroby a zásob, 

integrovaný do jedného softwarového programu organizovaného do funkčných modulov, 

ktoré využívajú relačný databázový systém, a ktorý obsahuje nástroje pre strategické 

rozhodovanie. Od ERP II systémov sa líši tým, že sa jedná o komplexný systém, 

zahrňujúci ERP, CRM, SCM a BI v jednom vývojovom prostredí bez dátových 

duplicít (15). 

Prelom nového tisícročia sa z hľadiska vývoja ERP systémov dá rozdeliť do troch fáz. 

Prvá, dodnes dominantná, predstavuje tradičný spôsob implementácie ERP systémov, 

ktorá spočíva v budovaní podnikových aplikácií podľa individuálnych potrieb 

zákazníkov. Druhá fáza dopĺňa tú prvú ponukou prednastavených ERP riešení, ktorá 

predstavuje snahu ušetriť vysoké náklady vynaložené na úpravu riešenia na mieru. 

Táto metóda okrem úspor prináša prvok štandardizácie a ponuku najlepších praktík. 

Poslednou fázou je prenájom ERP systémov prostredníctvom internetu – ASP 

(Application Service Providing). Táto podoba outsourcingu ponúkla nový spôsob 

ako sprístupniť špičkové softwarové riešenia menším spoločnostiam. Tento trend však 

začiatkom 21. storočia začal upadať, keďže pre veľké množstvo spoločností bolo 

dôveryhodnejšie obstaranie ERP systému formou klasického implementačného projektu 

a prevádzka „pod vlastnou strechou“. Od roku 2005 sa však na českom trhu objavila 

druhá vlna dodávateľov implementujúcich progresívnejšie modely ERP a CRM 

systémov, ktorú charakterizujú pojmy outsourcing a cloud computing (13). 

1.3.5.1 Outsourcing 

Vhodný jednoslovný preklad pojmu outsourcing doposiaľ nebol definovaný, význam 

však je možné chápať ako externé zaisťovanie zdrojov alebo využívanie externých 

služieb. Jedná sa o vyčlenenie služieb, procesov alebo činností mimo spoločnosť, 
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a to pomocou formy dlhodobého zmluvného vzťahu. Tieto outsourcované služby, 

procesy a činnosti sú zaobstarávané externým dodávateľom a sú riadené na základe SLA 

dohody – dohody o úrovni poskytovaných služieb (16). 

Význam outsourcingu pozostáva z dvoch hlavných aspektov, a to v rozhodnutí, ktoré 

činnosti outsourcovať a v spôsobe realizácie (16). 

Pred samotným rozhodnutím, ktoré činnosti outsourcovať, je nutné dôkladne vykonať 

analýzu kľúčových, vedľajších a podporných činností, analýzu vlastných zdrojov, 

analýzu nákladov a prínosov a analýzu rizík. Pri vyčlenení akýchkoľvek činností 

je nevyhnutné, aby si spoločnosť zachovala kritické znalosti o celkovom koncepte 

výsledného produktu a aby ideálne outsourcovala vedľajšie prípadne podporné činnosti. 

Outsourcing predstavuje zvýšené riziko, že nakupovaná služba nebude disponovať 

požadovanými parametrami, a preto je veľmi dôležitý výber dodávateľa, zmluvné 

podmienky a analýza rizík. Prostredníctvom outsourcingu môže spoločnosť zaistiť 

čokoľvek, čo je pre ňu výhodné a je možné zmluvne dohodnúť (16). 

1.3.5.2 Cloud computing 

Cloud computing možno chápať ako doručovanie výpočtových služieb, vrátane serverov, 

úložísk, databáz, sietí, softwaru, analytických nástrojov a inteligentných funkcií 

cez internet (cloud). Toto riešenie ponúka rýchlejšie inovácie, flexibilitu prostriedkov 

a cenové výhody. Zákazník totiž platí len za cloudové služby, ktoré skutočne využije, 

a to pomáha znižovať prevádzkové náklady, efektívnejšie spravovať infraštruktúru 

a prispôsobovať sa neustále meniacim sa okolnostiam (17). 

Cloud computing ponúka množstvo výhod. Medzi najväčšie patria: 

• Náklady – eliminácia investičných nákladov na nákup hardwaru, softwaru 

a na vytvorenie a prevádzku dátových centier. 

• Výkon – najväčšie služby cloud computingu bežia v celosvetovej sieti 

so zabezpečenými dátovými centrami, ktoré sú pravidelne upgradované 

na najmodernejšiu generáciu rýchleho a efektívneho výpočtového hardwaru. 
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• Rýchlosť – služby sa väčšinou poskytujú ako samoobslužné a na vyžiadanie, 

takže i obrovské množstvo výpočtových prostriedkov je možné zaistiť behom 

pár minút, čo zvyšuje flexibilitu organizácie a znižuje tlak na plánovanie kapacít. 

• Spoľahlivosť – zjednodušuje a znižuje náklady na zálohovanie dát, zotavenie 

po havárii a zaistenie prevádzkovej kontinuity, pretože dáta je možné zrkadliť 

vo viacerých redundantných lokalitách v rámci siete poskytovateľa cloudu. 

• Zabezpečenie – široká škála zásad, technológií a kontrolných prvkov, ktoré 

posilňujú stav zabezpečenia, a tým pomáhajú chrániť dáta, aplikácie 

a infraštruktúru pred potencionálnymi hrozbami (17). 

Typy cloudových služieb: 

• Infraštruktúra ako služba (IaaS) – základná kategória služieb cloud 

computingu, pomocou ktorej sa prenajíma IT infraštruktúra ako sú servery 

a virtuálne počítače, úložiská, siete a operačné systémy od poskytovateľa cloudu 

na báze priebežných platieb. 

• Platforma ako služba (PaaS) – zabezpečuje dodávanie prostredia pre vývoj, 

testovanie a správu softwarových aplikácií. Tento model je navrhnutý tak, aby 

vývojárom zjednodušoval vytváranie webových alebo mobilných aplikácií, 

bez starostí o nastavovanie a správu podkladovej infraštruktúry serverov, úložísk, 

siete a databáz potrebných pre vývoj. 

• Architektúra bez serveru – sústredí sa na vytváranie aplikačných funkcií 

bez potreby priebežnej správy serverov a infraštruktúry. Znamená to, že je 

zabezpečené nastavenie, plánovanie kapacity a správa serverov. Táto služba 

sa prekrýva s PaaS.  

• Software ako služba (SaaS) – metóda doručovania softwarových aplikácií 

prostredníctvom internetu na vyžiadanie a na základe predplatného. Pripojenie 

funguje obvykle pomocou webového prehliadača. Metóda má na starosti údržbu 

ako je napríklad softwarový update alebo opravy zabezpečenia (17).  
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1.4 Analytické nástroje 

V nasledujúcej kapitole sú popísané analytické nástroje, ktoré sú využité k analýze 

súčasného stavu spoločnosti a stavu informačného systému. 

1.4.1 McKinsey model 7S 

Cieľom analýzy 7S je zistenie špecifických faktorov (kľúčových faktorov úspechu) 

prostredníctvom 7S modelu, ktoré vedú k úspechu spoločnosti pri realizácií stratégie. 

7S model je metodika, ktorá bolo vyvinutá poradenskou spoločnosťou McKinsey 

za účelom strategickej analýzy interných faktorov. Podľa tejto stratégie je nevyhnutné 

nahliadať na riadenie, organizáciu či firemnú kultúru ako na celistvý súbor hybridných 

faktorov spoločnosti a pracovať s nimi ako so systémovým celkom (19). 

V zmysle tejto analýzy sa na organizáciu pozerá ako na množinu siedmich vzájomne 

prepojených faktorov, ktoré spoločne ovplyvňujú spôsob naplnenia stanovenej stratégie. 

Názov 7S je odvodený od počiatočných písmen jednotlivých faktorov. Tie sú znázornené 

v grafickej podobe na obrázku č. 3. 

 

Obrázok č. 3: McKinsey model 7S 

(Zdroj: 19) 
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Je dôležité bližšie vysvetliť jednotlivé položky 7S, ktoré sú zachytené vo vyššie 

uvedenom grafickom znázornení: 

• Stratégia – definícia stanovených cieľov a spôsobov ich dosahovania 

• Štruktúra – obsahové a funkčné naplnenie spoločnosti, usporiadanie z hľadiska 

nadradenosti, podradenosti, kontrolných mechanizmov, spolupráce a pod. 

• Systémy – systémy a prostriedky využívané k rozhodovaniu 

• Štýl riadenia – prístup managementu a vedúcich pracovníkov k riadeniu 

a riešeniu vznikajúcich problémov ako vo formálnom tak i v neformálnom poňatí 

• Spolupracovníci – všetci zamestnanci spoločnosti, ich vzťahy, funkcie, 

motivácia a správanie voči spoločnosti 

• Schopnosti – zdatnosť jednotlivých pracovníkov, kolektívu a spoločnosti ako 

celku 

• Zdieľané hodnoty – vízia, poslanie a firemná kultúra, ktoré sú rešpektované 

zamestnancami a zainteresovanými stranami priamo ovplyvňujúce úspech 

firmy (19). 

1.4.2 Porterov model 

V rámci Porterovho modelu sa predpokladá, že ziskovosť danej spoločnosti a celého 

odvetvia vychádza z dynamických faktorov, ktoré majú v tomto odvetví vplyv. Tieto 

dynamické faktory by mal podnik pred svojim vstupom na trh analyzovať a vyhodnotiť 

ich silu v súvislosti so svojimi zámermi. V modeli sú obsiahnuté základné zložky 

odvetvovej štruktúry, ktoré môžu postaviť do vhodnej situácie skúmaný podnik, ale tiež 

konkurenciu (18). 

Porterov model piatich konkurenčných síl je znázornený na obrázku č. 4. 
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Obrázok č. 4: Porterov model 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 18) 

Vyššie uvedený grafický model výstižne znázorňuje situáciu v odvetví a je vhodné 

sa bližšie pozrieť na jednotlivé časti, ktoré sú v modeli zastúpené: 

• Konkurencia v odvetví – skúma konkurenčné tlaky a rivalitu na trhu, pri analýze 

je treba sa zamerať na to, ako zlepšiť svoju pozíciu voči konkurentom. 

• Riziko vstupu nových konkurentov – významný faktor predovšetkým 

u rozvíjajúcich sa odborov, riziko je limitované bariérami pre vstup do odvetvia 

a pre jeho opustenie. 

• Hrozba substitútov – podobné produkty, ktoré slúžia rovnakému alebo 

podobnému účelu ako produkty zo zvoleného odvetvia. Je treba sledovať vývoj 

ceny substitútov a vývoj technológií k ich spracovaniu. 

• Vyjednávacia sila dodávateľov – odráža sa od počtu dodávateľov a kvality 

ich ponúkaných vstupov. Ideálnym postojom je budovanie dobrých vzťahov 

s dodávateľmi. 

• Vyjednávacia sila odberateľov – vysoký počet zákazníkov pri vyjednávaní 

sa odráža v cene produktov a požiadavkách na kvalitu. Vyjednávacia sila 

zákazníkov stavia konkurentov proti sebe (18). 
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Uvedená metóda bola radou akademikov spochybnená kvôli zavádzajúcim 

predpokladom. Naopak v 90. rokoch 20. storočia bola doplnená o tzv. šiestu silu 

nazývanú komplementy. Aj napriek tomu sa dnes používa najčastejšie v pôvodnom 

rozsahu a pre spracovanie strategickej analýzy vonkajšieho prostredia stále patrí medzi 

najpopulárnejšie analytické metódy (18). 

1.4.3 SLEPT analýza 

SLEPT analýza skúma všeobecné okolie spoločnosti. Jedná sa o strategickú analýzu 

vonkajších faktorov, ktoré prichádzajú do interakcie so spoločnosťou. Faktorov 

zo všeobecného okolia je veľké množstvo. Táto analýza sa však zameriava na tie faktory, 

ktoré najčastejšie a najviac ovplyvňujú chod spoločnosti. Názov analýzy vznikol 

začiatočnými písmenami skúmaných oblastí, ktoré sú odvodené z anglických slov: 

• Social – sociálno-kultúrne faktory 

• Legal – právne faktory 

• Economic – ekonomicko-hospodárske faktory 

• Political – politické faktory 

• Technological – technologické faktory (20) 

1.4.3.1 Sociálno-kultúrne faktory 

Medzi sociálno-kultúrne faktory patrí demografický vývoj spoločnosti, vývoj životnej 

úrovne a miera vzdelanosti spoločnosti. Môže byť doplnený o ďalšie faktory ako je 

zdravotný stav populácie, hodnoty, kultúra a pod. (21) 

Zjednodušene je možné povedať, že tieto faktory súvisia s ľudským faktorom v okolí 

podniku. Keďže sa jedná o všeobecné vonkajšie prostredie, súvisia sociálno-kultúrne 

faktory hlavne s ľuďmi, ktorí momentálne nemajú priamy vplyv na podnik. 

Pre spoločnosť je však dôležité tieto faktory sledovať jednak pri vstupe do danej oblasti, 

ale aj počas celej doby trvania. Ak sú k dispozícií relevantné dáta, môže podnik získať 

lepšiu pracovnú silu, väčší odbyt alebo môže dôjsť k celkovému zlepšeniu pohľadu ľudí 

na podnik. Ako príklad je možné uviesť spoločnosť, ktorá sa snaží o zlepšenie životného 

prostredia alebo prispieva na charitu. Nielenže sú zamestnanci viac hrdí na to, že môžu 
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v takejto spoločnosti pracovať, ale tiež dochádza k zlepšeniu celkového povedomia 

o podniku (21). 

1.4.3.2 Právne faktory 

Právo ako také je už vytvorené, je vymáhateľné štátnym aparátom a za jeho porušenie 

hrozí sankcia. To znamená, že podniky by mali presne vedieť, čo si môžu respektíve 

nemôžu dovoliť, prípadne čo ich za porušenie čaká. 

Ku konkrétnym právnym faktorom je možné uviesť schválené zákony najmä v oblasti 

antimonopolných opatrení, daní, rôznych regulačných alebo dodatočných opatrení. Patria 

sem taktiež zákony na ochranu životného prostredia (21). 

1.4.3.3 Ekonomicko-hospodárske faktory 

Medzi najdôležitejšie ekonomické faktory, ktoré musí podnik sledovať a analyzovať, 

patria hospodárske cykly, či už v našej alebo svetovej ekonomike, spolu s mierou inflácie. 

K ďalším dôležitým faktorom je možné zaradiť vývoj HDP, úrokové sadzby či mieru 

nezamestnanosti. Nedá sa presne a všeobecne určiť, čo najviac postihuje konkrétne 

podniky. Potrebné informácie je nutné získavať a skúmať vždy podľa konkrétneho 

podniku. To, čo jeden podnik môže ohroziť, na druhý nemusí mať žiadny vplyv. Avšak 

čo sa týka hospodárskych cyklov a miery inflácie, tie majú pravdepodobne vplyv 

na každý podnik, či už pozitívny alebo negatívny (21). 

1.4.3.4 Politické faktory 

Štát je tvorcom zákonov, a tým ovplyvňuje ekonomiku. Vzhľadom k tomu, že musí 

nakupovať zo súkromného sektora pre chod štátnej správy a štátnych podnikov, patrí 

k najväčším zamestnávateľom a zároveň aj najväčším spotrebiteľom. Štátne orgány tiež 

ovplyvňujú ekonomiku kontrolnými orgánmi, akými sú napríklad Úrad pre ochranu 

hospodárskej súťaže, Úrad na ochranu spotrebiteľa alebo Český telekomunikačný úrad. 

Tvorba hospodárskej politiky, ktorá môže podporovať malé podniky, export alebo 

výskum tiež spadá pod funkciu štátu. Aktivity vlády sú často diskutované kvôli tvorbe 

hospodárskej politiky. V súčasnosti ale i v histórii sú dva hlavné ekonomické prúdy 

– keynesiánstvo (podporuje vládu v intervenciách do ekonomiky) a monetarizmus 

(odradzuje vládu tým, že by štát mal len dohliadať na dodržiavanie zákonov). Medzi časté 
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intervencie do hospodárskej súťaže patrí napríklad určovanie minimálnych miezd, 

privatizácia štátnych podnikov alebo ochrana domácich spotrebiteľov (20). 

1.4.3.5 Technologické faktory 

Pre úspešné podnikanie mnohých spoločností je dôležitým faktorom technologický 

pokrok. Vďaka technologickému pokroku rastie životná úroveň ľudí, zjednodušuje sa 

práca a život celkovo. Medzi zlomové ľudské vynálezy môžeme bez pochýb zaradiť 

elektrinu, parný stroj, spaľovací motor a v posledných rokoch najmä informačné 

technológie. Ak nejaký podnik získa výhodu technologického pokroku, má možnosť ju 

uplatniť na trhu pri zvyšovaní zisku. Na ochranu vynálezu slúžia patenty, bez ktorých by 

investícia do inovácií nemala taký zmysel. Výskum a vývoj je finančne náročný a nikdy 

nie je dopredu isté, či sa oplatí. Konkrétne faktory, ktoré súvisia s technológiami, 

sú trendy vo vývoji a výskume, výdavky vlády na výskum a vývoj, rýchlosť, s akou 

sú jednotlivé technológie nahrádzané, a celková rýchlosť zmien v technológiách (20). 

 

Obrázok č. 5: SLEPT analýza 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 20) 

1.4.4 SWOT analýza 

SWOT analýza patrí medzi základné metódy strategickej analýzy spoločnosti, ktorá 

umožňuje jednoducho a prehľadne zobraziť všetky silné a slabé stránky organizácie 

v kombinácií s potencionálnymi hrozbami a príležitosťami, a vytvoriť tak základný 

rámec pre formuláciu stratégií ďalšieho rozvoja (18). 
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Skratka SWOT pochádza z anglického originálu, ktorý vychádza z prvých písmen 

nasledujúcich slov, na ktoré je analýza sústredená: 

• Strenghts – silné stránky 

• Weaknesses – slabé stránky 

• Opportunities – príležitosti 

• Threats – hrozby (18) 

 

Obrázok č. 6: SWOT analýza 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 18) 

Pri vykonávaní analýzy je vhodné postupovať podľa odporúčaného metodického 

postupu, ktorý môžeme rozdeliť do štyroch fáz. Tento postup nie je univerzálny 

a jednotlivé kroky je nutné prispôsobiť podmienkam a charakteru spoločnosti, na ktorú 

sa analýza vzťahuje: 

1) Prvou fázou je príprava na vykonanie SWOT analýzy. V rámci tejto fázy sú 

stanovené analyzované oblasti, zjednotené metodiky práce a definovaný účel, 

na ktorý je analýza realizovaná.  

2) Druhou fázou je analýza vnútorného prostredia, pri ktorej je dôležité sa sústrediť 

len na faktory vnútornej efektívnosti. Vhodnou metódou je napríklad analýza 7S. 

Počas tejto fázy sú identifikované a následne zhodnotené silné a slabé stránky 

spoločnosti. 

3) Ďalšou fázou je analýza vonkajšieho prostredia spoločnosti. Vhodnými metódami 

sú Porterov model a SLEPT analýza. Cieľom tejto fázy je odhaliť príležitosti 

a hrozby, ktoré na spoločnosť pôsobia, a ktoré nie je schopná plne kontrolovať. 
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Pod vonkajším faktorom si môžeme predstaviť napríklad vývoj všeobecných 

ekonomických podmienok alebo legislatívne zmeny.  

4) Poslednou fázou je zápis zistených poznatkov do SWOT matice a generovanie 

možných stratégií (18). 

1.4.5 ZEFIS 

Metóda ZEFIS je online nástroj, ktorý slúži k vykonaniu auditu informačného systému, 

a teda k odhaleniu nedostatkov v oblasti informačného systému a jeho bezpečnosti. 

Výsledkom auditu je zoznam nedostatkov a odporúčaní, v ktorých oblastiach je nutné 

informačný systém vylepšiť. Nedostatky sú zoradené podľa závažnosti a možného 

dopadu na tri kategórie: vysoké, stredné a nízke riziko (22). 

Pri zakúpení plnej verzie tohto nástroja je možné porovnať výsledky s databázou 

výsledkov ostatných spoločností a zistiť, ako je na tom skúmaná spoločnosť v porovnaní 

s ostatnými spoločnosťami v danom odvetví. Proces začína vyplnením dotazníka, ktorý 

sa sústreďuje najprv na popísanie spoločnosti, informačných systémov a procesov (22).  

ZEFIS sleduje informačný systém zo siedmich základných oblastí: 

• Technika a hardware – hodnotí výkonnosť a spoľahlivosť hardwarového 

vybavenia. 

• Programy a software – posudzuje spoľahlivosť a bezpečnosť IS a programov. 

• Pracovníci – analyzuje úroveň schopnosti používateľov IS. 

• Dáta – skúma, aké dáta sú uložené v IS, ich bezpečnosť/ochranu a dostupnosť 

používateľom. 

• Zákazníci – analyzuje, či používateľom vyhovuje prostredie IS, a či je 

prispôsobený ich potrebám a požiadavkám a či sú osobné dáta chránené podľa 

platných požiadaviek súvisiacich smerníc. 

• Pravidlá a orgware – analyzuje pracovné postupy a odporúčané pravidlá 

pre používanie IS. 

• Prevádzka – skúma, či je zaistená podpora používateľom, či sú dodržované 

pravidlá a na aké prekážky môžu používatelia naraziť pri používaní IS (22). 



32 

 

1.4.6 Lewinov model 

Lewinov model trojfázovej zmeny je jeden z najpopulárnejších nástrojov, ktorý 

sa využíva pri procese zavádzania zmien v organizácii. Jednotlivé fázy tohto modelu sú: 

• Fáza rozmrazenia – identifikácia a uvoľnenie zabehnutých pravidiel a zvykov 

v organizácii 

• Fáza zmeny – implementácia požadovanej zmeny 

• Fáza zamrazenia – upevňovanie aplikovaných zmien a ich zamrazenie (23) 

1.4.7 Metóda PERT 

Akronym PERT, ktorý vychádza z anglického pojmu Program Evaluation and Review 

Technique, je metóda sieťovej analýzy, ktorá sa využíva k riadeniu náročných projektov 

stochastickej povahy. Je založená na práci so sieťovými grafmi. Pre ohodnotenie 

sieťového grafu sa používajú tri časové odhady a to: optimistický, najpravdepodobnejší 

a pesimistický. Výpočet trvania činnosti je založený na váženom priemere, kde najväčšiu 

váhu má najpravdepodobnejší odhad trvania (24). 

Doba trvania činnosti: 

𝑡𝑖𝑗 =  
𝑎𝑖𝑗 + 4𝑚𝑖𝑗 + 𝑏𝑖𝑗

6
 

Rozptyl: 

𝜎2 = [
𝑏𝑖𝑗 − 𝑎𝑖𝑗

6
]

2

  

Smerodajná odchýlka: 

𝜎 =
𝑏𝑖𝑗 − 𝑎𝑖𝑗

6
 

aij – optimistický odhad 

mij – najpravdepodobnejší odhad 

bij – pesimistický odhad (24)  
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2 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 

Analytická časť predloženej diplomovej práce obsahuje základnú charakteristiku 

spoločnosti Red Hat Czech s.r.o., analýzu súčasného stavu spoločnosti a jej informačného 

systému. V záverečnej časti tejto kapitoly sú uvedené výsledky analýz, ktoré slúžia ako 

podklad pre návrhovú časť práce a k hľadaniu priestoru pre zlepšenie súčasnej situácie. 

2.1 Predstavenie spoločnosti 

Spoločnosť Red Hat je medzinárodná softwarová spoločnosť zaoberajúca sa vývojom 

open-source softwaru, jeho distribúciou a následnou technickou podporou. Open-source 

znamená, že software je voľne prístupný spolu so zdrojovým kódom. Spoločnosť bola 

založená v roku 1993 v meste Raleigh, v USA. Dnes má spoločnosť viac než 50 pobočiek 

po celom svete, vrátane Českej republiky, USA, Austrálie, Indie a Číny. Počet 

zamestnancov k 28. februáru 2020 bol približne 13 400. 

V Českej republike vznikla pobočka Red Hat Czech s.r.o. v roku 2006 v Brne. V dobe 

založenia tejto pobočky mala 35 zamestnancov, dnes ich má takmer 1200. 

V júli 2019 spoločnosť IBM uzavrela so spoločnosťou Red Hat akvizíciu. IBM za jednu 

akciu spoločnosti Red Hat zaplatila 190 dolárov, čo predstavuje celkovú kúpu za približne 

34 miliárd dolárov. Spoločnosti IBM a Red Hat spoločne urýchlia inovácie tým, 

že ponúknu hybridnú viacstupňovú platformu novej generácie. Platforma založená 

na technológiách s open-source kódom, ako napríklad Linux a Kubernetes, umožní 

firmám bezpečne nasadiť, prevádzkovať a spravovať svoje dáta a aplikácie. 

Pre pôsobenie spoločnosti Red Hat sa toho veľa nezmení, pretože bude aj naďalej pôsobiť 

ako samostatná jednotka v rámci IBM. 

 

 

 

 Obrázok č. 7: Logo spoločnosti 

(Zdroj: 26) 
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2.1.1 Produkty spoločnosti 

Medzi hlavné produkty spoločnosti Red Hat patrí: 

• Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 

RHEL je distribúcia operačného systému Linux. Do tejto kategórie patria riadiace 

a monitorovacie nástroje, ktoré zjednodušujú nasadenie operačného systému 

RHEL na veľké množstvo strojov. 

• Red Hat JBoss Enterprise Middleware 

Red Hat JBoss Enterprise Middleware predstavuje množinu nástrojov 

pre zjednodušenie podnikových procesov a integráciu služieb a dát 

do udržiavateľného a škálovateľného celku. Hlavným produktom v tejto kategórii 

je JBoss Enterprise Application Platform. Je to aplikačný server, ktorý je napísaný 

v jazyku Java. Jeho úlohou je maximalizovať produktivitu správy tým, 

že uľahčuje údržbu a aktualizáciu nasadení. Súčasťou tejto kategórie je tiež 

webový server pre webové aplikácie, Data Service Platform pre integráciu dát, 

JBoss SOA Platform pre integráciu služieb a Business Rules Management System 

pre implementáciu obchodných procesov. 

• Red Had OpenShift 

Red Hat OpenShift obsahuje podnikový operačný systém Linux, runtime 

kontajnery, sieťové, monitorovacie, registračné, autentifikačné a autorizačné 

riešenia. Automatizuje správu životného cyklu pre zvýšenú bezpečnosť, riešenia 

na mieru, spravovateľné klastrové operácie a v neposlednej rade prenosnosť 

aplikácií. Je optimalizovaný na zvýšenie produktivity vývojárov a podporu 

inovácií. 

• Red Hat OpenStack Platform 

Red Hat OpenStack Platform je platforma cloud computingu, ktorá virtualizuje 

zdroje z priemyselného hardwaru, organizuje ich do cloudov a spravuje ich, aby 

používatelia mali prístup k tomu, čo potrebujú, a to práve vtedy, keď to potrebujú. 

• Red Hat Virtualization 

Red Hat Virtualization je otvorená platforma pre riadenie virtualizácie serverov. 

Produkty v tejto kategórií uľahčujú virtualizáciu serverov a ich následnú správu. 

Je postavená na platforme Red Hat Enterprise Linux (26). 
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2.1.2 Obchodný model spoločnosti 

Príjmy spoločnosti pochádzajú hlavne z podpory open-source softwaru, ktorý sama 

vyvíja. Všetky produkty spoločnosti Red Hat sú voľne prístupné spolu so zdrojovým 

kódom, teda je možné ho ľubovoľne prehliadať a upravovať, a to aj na komerčné účely. 

Spoločnosť teda nepredáva žiadne licencie na svoj software, a tak akýkoľvek subjekt 

môže tento software využívať, upraviť a dokonca predávať pod svojim menom. 

Ako už bolo spomenuté, obchodný model je založený na podpore. To znamená,  

že akýkoľvek subjekt si môže predplatiť podporu pre daný produkt, a v rámci tohto 

predplatného získa pravidelné aktualizácie, vrátane poskytnutí inovácií a bezpečnostných 

záplat, poradenstvo, technickú podporu alebo doplnenie požadovanej funkcie. Obchodný 

model sa skladá zo štyroch pilierov: 

• Technická podpora 

o 24 hodín denne, 7 dní v týždni 

o neobmedzený počet incidentov 

o viacero možných jazykov 

• Nepretržité dodávky 

o stabilita so životnosťou produktu až 10 rokov 

o aktualizácie 

o inovácie 

o balíčky 

o tím bezpečnostnej reakcie 

• Odbornosť 

o zákaznícky portál a fórum 

o znalostná báza 

o prístupové laboratóriá 

• Záväzky 

o certifikovaný hardware 

o certifikovaný software 

o certifikácie poskytovateľa cloudu 

o softwarová záruka (26) 
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2.1.3 McKinsey model 7S 

Cieľom podkapitoly je analyzovať spoločnosť Red Hat ako celok a vytvoriť tak 

jednoduchý a zároveň celistvý pohľad na niekoľko základných faktov, na ktoré by sa mal 

brať ohľad pri plánovaní zmien. 

Stratégia 

Stratégiou spoločnosti je stále fungovať na princípe otvorenosti. Dlhodobým cieľom je 

stať sa prvou voľbou pre ďalšiu generáciu informačných technológií. Byť jednotkou 

vo svete spolupráce, zdieľania a transparentnosti. Spoločnosť nefunguje na princípe 

otvorenosti len čo sa týka jej produktov, ale i rozhodnutí, ktoré robia manažéri 

na všetkých úrovniach. Pri rozhodnutiach a zmenách sa čo najviac snažia využívať 

tzv. open decision framework. To znamená, že snahou spoločnosti je spájať nápady 

a osvedčené postupy z celej organizácie, čo pomáha robiť lepšie obchodné rozhodnutia. 

Štruktúra 

Vzhľadom na neustály rast spoločnosti sa štruktúra často mení. Tieto zmeny sa týkajú 

hlavne nižších úrovní managementu. Na vyšších úrovniach je štruktúra stabilnejšia. 

Prezidentom spoločnosti je od roku 2008 Jim Whitehurst. O úroveň nižšie je niekoľko 

viceprezidentov, ktorí sú zodpovední za rôzne oblasti ako napríklad ľudské zdroje, 

marketing alebo financie. Vzhľadom na to, že spoločnosť má po svete viacero pobočiek, 

za každú z nich je zodpovedný jeden manažér alebo oddelenie zložené z viacerých ľudí. 

 

Obrázok č. 8: Organizačná štruktúra spoločnosti 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 26) 

Systémy 

Vzhľadom na veľkosť spoločnosti sú používané viaceré informačné systémy. Prístup 

do každého z nich je možný len po prihlásení do firemnej siete alebo po pripojení na VPN. 

Následne je potrebné znovu zadať prihlasovacie údaje, heslo a vygenerovaný kľúč. 

Spoločnosť využíva protokol SSO, takže stačí sa prihlásiť jeden krát za deň a po túto 

dobu je používateľom zabezpečený prístup ku všetkým dátam, ku ktorým majú 
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oprávnenie. Zamestnanci sú pravidelne zaškoľovaní v oblasti bezpečnosti 

a zaobchádzania s citlivými informáciami, pričom každý zamestnanec podpísal tzv. NDA 

– dohodu o (zachovaní) mlčanlivosti. Jedná sa o dohodu, prostredníctvom ktorej sa strany 

zaväzujú nešíriť informácie, na ktoré sa táto dohoda vzťahuje. 

Každé väčšie oddelenie využíva ten informačný systém, ktorý spĺňa ich požiadavky 

najviac. Používajú sa systémy ako napr. OrangeHRM, Mojo, Confluence, Jira, 

ServiceNow a pod. Spoločnosť ďalej disponuje informačným systémom, v ktorom 

sa dajú nájsť všetky potrebné informácie, či už ohľadom jednotlivých tímov, 

zamestnancov a organizovaných akcií, alebo informácie pre nových zamestnancov. 

Na písomnú komunikáciu medzi zamestnancami sa využíva protokol IRC, e-maily, 

Google chat a na videokonferenciu Bluejeans, Hangouts alebo klasicky telefón. 

Štýl riadenia 

Zamestnanci spoločnosti vo svojej práci nie sú špeciálne kontrolovaní. Hlavným cieľom 

je, aby bola dosahovaná požadovaná úroveň výsledkov. V prípade, že je tento cieľ 

splnený, manažéri nie sú nútení do ich práce zasahovať. Avšak, ak sú výsledky 

neuspokojivé, manažéri sa snažia zistiť, prečo zamestnanci cieľ nesplnili, a tento problém 

vyriešiť. Pri zmene procesov, ktoré je potrebné dodržiavať, sú všetci zamestnanci, 

ktorých sa to priamo týka, vyzvaní sa k zmene vyjadriť, prípadne navrhnúť efektívnejší 

proces, aby sa práca čo najviac zefektívnila. Ako sa už spomína vyššie, spoločnosť 

presadzuje tzv. open decision framework. 

Spolupracovníci 

Každý zamestnanec hneď po nástupe do práce obdrží notebook a následne sa zúčastní 

vstupného niekoľkodňového školenia, kde je predstavená spoločnosť, firemná kultúra 

a rôzne benefity, ktoré môže zamestnanec využiť v rámci spoločnosťou hradeného 

osobného rozvoja. K dispozícií sú kurzy technické, manažérske, jazykové a mnoho 

ďalších. Na vstupnom školení má zamestnanec možnosť sa spoznať so svojimi 

spolupracovníkmi a nadviazať s nimi osobnejší kontakt. Okrem úvodného školenia 

spoločnosť organizuje rôzne firemné večierky a teambuildingy, ktoré umožňujú ľudom 

spoznať svojich kolegov aj v iných, než pracovných situáciách. Práve tieto aktivity sú 

spôsobom, ako možno zábavnou, vzdelávacou, ale aj inou netradičnou formou utužiť 

vzťahy medzi spolupracovníkmi. Spoločnosť taktiež zamestnáva stážistov z rôznych 
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vysokých, ale aj stredných škôl, ktorí sú súčasťou tímu a majú rovnaké benefity ako 

ostatní zamestnanci. Následne, po dokončení štúdia, môžu nastúpiť na plný úväzok. 

Red Hat v Brne zamestnáva ľudí z viac než 40 krajín sveta, napr. Brazílie, Grécka, Ruska, 

Macedónska, Srbska, Španielska a mnoho ďalších. 

Schopnosti 

Vzhľadom na veľkosť spoločnosti, ktorá stále rastie, rastie aj dopyt po zamestnancoch. 

Schopnosti, ktoré sú od nich vyžadované sú rôzne v závislosti od oddelenia. Základom 

pre každú pozíciu je počítačová gramotnosť a znalosť angličtiny na komunikatívnej 

úrovni, keďže veľký počet zamestnancov nehovorí česky ani slovensky. Po nástupe majú 

zamestnanci možnosť samovzdelávania pomocou rôznych online kurzov v rôznych 

oblastiach. 

Zdieľané hodnoty 

Spoločnosť má naozaj jedinečnú firemnú kultúru. Unikátom je, že software je voľne 

prístupný pre každého bez ohľadu na účel. Ďalšími princípmi, ktoré spoločnosť 

presadzuje, sú vzájomné prepojenie, dôvera, transparentnosť, kolaborácia a meritokracia. 

2.1.4 Porterov model 

Pomocou Porterovho modelu piatich konkurenčných síl je analyzované konkurenčné 

prostredie spoločnosti. Úroveň konkurencie závisí od piatich typov konkurenčných síl, 

a to: 

Riziko vstupu nových konkurentov 

Noví tvorcovia aplikačného softwaru prinášajú inovácie, nové spôsoby práce a vyvíjajú 

tlak na spoločnosť Red Hat prostredníctvom nižšej cenovej ponuky, znižovania nákladov 

a poskytovania nových hodnotných návrhov zákazníkom. Spoločnosť tak neustále bojuje 

s týmito výzvami a snaží sa zabezpečiť si svoju konkurenčnú výhodu tým, že inovuje 

nové výrobky a služby. Nové produkty nielen privádzajú nových zákazníkov, ale dávajú 

aj aktuálnym zákazníkom dôvod na kúpu ich služieb. Spoločnosť sa teda stále snaží 

investovať do výskumu a vývoja. 
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Rivalita medzi aktuálnymi konkurentami 

Za najväčšieho konkurenta spoločnosti Red Hat v oblasti operačných systémov 

sa považuje Microsoft. Spoločnosť Microsoft ponúka kompletné riešenia pre firmy 

od operačných systémov, cez aplikačný middleware, až po samotné aplikácie a databázy. 

Microsoft sa snaží udržať si svojich zákazníkov tak, že ich software nie je kompatibilný 

so softwarom od iných spoločností. Pre zákazníkov tak nie je jednoduché zmeniť 

operačný systém, pretože by museli vymeniť tiež aplikácie, ktoré sú kompatibilné len 

s ich operačným systémom. To spoločnosti Red Hat výrazne komplikuje vyjednávanie 

so zákazníkmi, ktorí už majú zakúpené produkty od Microsoftu. Najväčšou 

konkurenčnou silou spoločnosti Red Hat je nižšia cena a vyššia bezpečnosť produktov. 

Za najväčšieho konkurenta v oblasti aplikačného middlewaru sú považované dve 

spoločnosti – IBM a Oracle. To, že aj Red Hat bol obrovským konkurentom pre IBM, 

zobrazuje fakt, že v júli roku 2019 prebehla akvizícia IBM so spoločnosťou Red Hat. 

Vyjednávacia sila dodávateľov 

Spoločnosť nie je na dodávateľoch takmer vôbec závislá. Všetky jej produkty sú vyvíjané 

interne. Aj napriek tomu niektoré časti produktov spoločnosť prijíma z iných projektov, 

avšak tie sú tiež open-source a teda zadarmo. A preto sa vyjednávacia sila dodávateľov 

dá považovať za veľmi nízku. 

Vyjednávacia sila odberateľov 

Vyjednávacia sila odberateľov v spoločnosti Red Hat nie je veľká. Kvalita výrobkov je 

pre odberateľov veľmi dôležitá, obzvlášť v dnešnej dobe, kde je kvalitný a dobre 

zabezpečený operačný systém tak žiadaný. Ďalším dôvodom nízkej vyjednávacej sily je 

dôvod, že na zmenu operačného systému alebo middleware by zákazníci museli vynaložiť 

značné náklady. Nemyslia sa iba náklady na operačný systém, ale je nutné vymeniť 

aj množstvo aplikácií, ktoré nebudú kompatibilné s novým softwarom. 

Hrozba nových substitútov 

V oblasti, kde spoločnosť pôsobí, by sa za substitút dal považovať cloud computing, čo je 

poskytovanie informačných technológií (hardware a software) ako služby. Zákazníci 

sa teda už viac nemusia zaujímať o to, na akom operačnom systéme alebo middleware 

beží ich aplikácia, pretože k nej pristupujú vzdialene, väčšinou cez webový prehliadač. 
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Všetci konkurenti sú si tejto hrozby plne vedomí a snažia sa ponúkať vlastné služby, ktoré 

dokážu nasadiť firemné aplikácie do cloudu a tu ich aj efektívne spravovať. 

2.1.5 SLEPT analýza 

Vzhľadom na veľkosť spoločnosti a počet krajín, kde sídli, bude analýza sústredená 

na pobočku v Českej republike v Brne, teda Red Hat Czech s.r.o. 

Sociálno-kultúrne faktory 

• Spoločnosť má v Českej republike približne 1200 zamestnancov, z ktorých 

väčšina sídli v Brne. Druhá pobočka sa nachádza v Prahe. 

• V Českej republike, tak ako aj v celej Európe, je nedostatok ľudí s technickým 

vzdelaním a zároveň je v Českej republike veľmi nízka nezamestnanosť, ktorá 

sa aktuálne pohybuje okolo 2 % (údaj platný na začiatku roku 2020). Z toho 

vyplýva, že získať nových zamestnancov je náročné. Stále nie je dostatok ľudí, 

ktorí študujú strednú alebo vysokú školu s technickým zameraním, a preto je 

potrebné zamerať sa na tých, ktorí tak urobili a nájsť spôsob ako ich zaujať. 

Spoločnosť Red Hat ponúka získanie znalostí pre budúcu kariéru tým, že ponúka 

pre študentov zaujímavé stáže. 

• Tak ako vo väčšine IT spoločnostiach, aj v skúmanej spoločnosti pracuje viac 

mužov ako žien. V posledných rokoch však spoločnosť zaznamenala, že počet 

žien má rastúcu tendenciu, a to ako na pozíciách manažérskych, 

tak aj technických.  

• Väčšinu zamestnancov tvoria Česi a Slováci, avšak v spoločnosti pracujú ľudia 

viacerých národností, dokonca aj mimo európskych krajín, ako napríklad z USA, 

Indie alebo Brazílie. 

• Spoločnosť taktiež nemá problém zamestnávať ľudí so zdravotným postihnutím, 

a preto má svoje pracoviská prispôsobené týmto osobám. 

Legislatívne a právne faktory 

• Spoločnosť je v Českej republike zapísaná v obchodnom registri s právnou 

formou s ručením obmedzeným, je podriadená zákonu ako celku postupom podľa 

§777 ods. 5 zákona č. 90/2012 Zb. o obchodných spoločnostiach a družstvách. 
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Je dcérskou spoločnosťou jej americkej materskej spoločnosti Red Hat Ltd. 

Spoločnosť je v USA verejne obchodovateľná, takisto ako aj jej akcie. Tento fakt 

zobrazuje možné riziko zmeny väčšinového vlastníka spoločnosti, a to by mohlo 

znamenať výrazné zmeny pre materskú spoločnosť, a tým pádom aj pre všetky 

jej dcérske spoločnosti po celom svete. 

Ekonomicko-hospodárske faktory 

• Medzi základné ekonomicko-hospodárske faktory, ktoré majú vplyv 

na podnikateľskú činnosť patrí vývoj hrubého domáceho produktu, vývoj inflácie 

a prípadne vývoj miezd. Zatiaľ čo hrubý domáci produkt ani inflácia nemali 

v posledných rokoch negatívny vývoj, veľký rast miezd nemal na spoločnosť 

Red Hat veľký vplyv vzhľadom k jej finančnej stabilite. 

Politické faktory 

• Česká republika je unitárny štát, zastupiteľská demokracia a parlamentná 

republika s viacstraníckym systémom. Výkonná moc je delegovaná na prezidenta 

a vládu, v ktorej čele stojí premiér. Zákonodarnú moc tvorí dvojkomorový 

parlament. Politická situácia je stabilizovaná, avšak existuje rastúci trend podpory 

nacionalistických strán, ktoré presadzujú názory ako napríklad vystúpenie krajiny 

z Európskej únie. V prípade, že by takáto politická strana dostala vo voľbách 

dostatočnú podporu, mohlo by to znamenať ohrozenie spoločnosti v niekoľkých 

hľadiskách. Napríklad zvýšenie daní pre zahraničné firmy, stratenie výhod 

členstva v EÚ alebo obmedzenie využívania zahraničnej pracovnej sily. 

Technologické faktory 

• Spoločnosť je technologickým lídrom na trhu, a na sledovanie a prípadnú 

implementáciu najnovších metód má dostatok alokovaných zdrojov. 

2.1.6 SWOT analýza spoločnosti 

Množstvo údajov, ktoré boli získané z vykonaných analýz, je vhodné zobraziť 

v zjednodušenej a prehľadnej forme, aby boli všetky podstatné údaje k dispozícii, a preto 

je vypracovaná SWOT analýza spoločnosti. 
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Silné stránky: 

• Diverzita na pracovisku a pôsobnosť v rôznych regiónoch sveta – dosah 

spoločnosti na medzinárodný trh. 

• Široké portfólio produktov umožňuje rozširovať zákaznícku základňu. 

• Efektívna správa sociálnych médií – organizácia rôznych spoločenských udalostí 

pre dospelých, ale i deti, čo pomáha rozvíjať vzťahy s potencionálnymi 

zákazníkmi a zamestnancami. 

• Dobrá finančná situácia umožňuje spoločnosti ďalšie investície. 

• Vysoká kvalita produktov zvyšuje lojalitu značky a zlepšuje meno spoločnosti 

na konkurenčnom trhu. 

Slabé stránky: 

• Časovo náročný rozhodovací proces, ktorý môže spôsobiť nákladné oneskorenie 

pri zavádzaní nových produktov na trh. 

• Slabé postupy pri riadení projektov, ktoré oslabujú schopnosť rozširovať 

produktový rad. 

• Vysoká pracovná záťaž a následná nízka morálka zamestnancov znižujú 

produktivitu pracovnej sily. 

Príležitosti: 

• Exponenciálny rast populácie, najmä v existujúcich alebo potenciálnych 

zákazníckych segmentoch je veľkou príležitosťou pre obchodný rast spoločnosti. 

• Pokročilá technologická integrácia môže znížiť náklady, zlepšiť efektívnosť 

a viesť k rýchlemu zavedeniu inovatívnych produktov. 

Hrozby: 

• Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na trhu. 

• Zvyšujúci sa počet priamych alebo nepriamych konkurentov. 
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2.2 PnT DevOps 

PnT DevOps je jedno z mnohých oddelení spoločnosti. Patrí pod organizačnú zložku 

Produkty a technológie s počtom zamestnancov okolo 200 až 250. Zamestnanci tohto 

oddelenia pracujú nielen v Českej republike, ale i v Číne, Izraeli, Indii a USA. Ďalej sú 

zamestnanci, ktorí nepracujú v žiadnej pobočke a pripájajú sa len vzdialene. Hlavná 

činnosť tohto oddelenia spočíva najmä vo vývoji a podpore interných nástrojov 

a procesov, ktoré sú následné využívané inými oddeleniami spoločnosti.  

Oddelenie sa skladá z viacerých tímov: 

• System Operations (SysOps) – zabezpečuje, aby všetky nevyhnutné časti 

heterogénneho a geograficky rozloženého prostredia použité v celej organizácii 

PnT na celom svete zostali funkčné. Ponúkané služby sú roztriedené podľa úrovne 

poskytovanej podpory. Pre každú službu sú poskytované rôzne záruky. 

• Release Engineering (RCM) – konfiguruje a spravuje všetky nástroje a služby, 

ktoré sú súčasťou produktového portfólia spoločnosti a sú používané počas celého 

životného cyklu produktu. 

• Automation & Quality Engineering (AQE) – skladá sa z dvoch podtímov. 

Automation tím buduje automatizované testy, ktoré oslobodzujú inžinierov PnT 

od často opakujúcich sa úloh a úloh náchylných k chybám. Tým pádom 

sa inžinieri môžu zameriavať na náročnejšie a kreatívnejšie úlohy. Quality 

Engineering tím sa zaoberá testovaním produktov a procesov a ich cieľom je 

udržiavať nástroje stabilné, rýchle a bez chýb. 

• Labs & Capital Management – pretože v rámci diplomovej práce bude 

pracované hlavne s informačným systémom tohto tímu, je mu venovaná 

nasledujúca podkapitola. 

Labs & Capital Management 

Tím PnT DevOps Labs & Capital Management sa zaoberá hlavne správou a údržbou 

serverovní a vybavenia v nich, čo je rozhodujúce pre úspešné fungovanie ostatných tímov 

v spoločnosti. Dátové centrá, ktorými spoločnosť disponuje, sú väčšinou vo vlastníctve 
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spoločnosti, ale používa i prenajaté. Dátové centrá sa nachádzajú v rôznych štátoch 

po celom svete a sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

Tabuľka č. 1: Lokalita dátových centier 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 26) 

Umiestnenie 

USA 
Westford 

Raleigh 

India 
Pune 

Bangalúr 

Česká republika Brno 

Čína Peking 

Izrael Ra'anana 

 

 
 

Obrázok č. 9: Grafické zobrazenie dátových centier 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 26) 

Hlavné činnosti tímu 

• Inštalácia a konfigurácia nových serverov 

• Riešenie porúch spojených s hardwarom 

• Aktualizácia firmwaru 

• Konfigurácia siete DNS/DHCP 

• Zabezpečenie potrebnej infraštruktúry 

• DSAL – organizácia krátkodobo zdieľaných serverov s internými tímami 
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Okrem hlavných činností uvedených vyššie má tím ešte jednu dôležitú úlohu, ktorá vyššie 

uvedeným činnostiam predchádza, a to nákup, resp. obstarávanie hardwaru. Tím je sám 

zodpovedný za nákup potrebnej infraštruktúry. To zahŕňa nákup dátových skríň, 

výpočtovej techniky pre vývoj, testovanie a produkčné prostredie v spoločnosti. 

Organizačná štruktúra tímu 

Organizačná štruktúra tímu sa často mení a prispôsobuje z dôvodu jeho rastu a meniacim 

sa podmienkam a povinnostiam. Najviac zastúpenou skupinou sú systémoví 

administrátori, ktorí sa starajú o chod dátových centier. Početnú skupinu taktiež tvorí 

management tímu, ktorý sa nestará len o riadenie ľudí, ale aj o iné strategické úlohy. 

Ďalej má tím 2 obchodných analytikov, ktorých úlohou je obstarávanie hardwaru 

a rozpočet. Posledným členom je projektový manažér, ktorý je na riadenie projektov 

zatiaľ sám, avšak počet projektov stále narastá, a tak sa v blízkej doba očakáva príchod 

nového projektového manažéra. Pre jednoduchšiu predstavu zloženia tímu je uvedená 

jeho organizačná štruktúra.

 

Obrázok č. 10: Organizačná štruktúra Labs & Capital Management 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 26) 

2.3 Predstavenie informačného systému 

Analýza informačného systému v spoločnosti je kľúčovou časťou pre návrh zmien. 

Pre účely tejto diplomovej práce bude v nasledujúcich kapitolách venovaná pozornosť 

len oddeleniu Labs & Capital Management. Tím využíva rôzne informačné systémy, 

pričom každý z nich má svoj účel. Tým najdôležitejším a najviac používaným 

informačným systémom pre spomínané oddelenie je ServiceNow, a práve s týmto 

systémom bude pracované. 
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2.3.1 ServiceNow 

ServiceNow je platforma s množstvom funkcií a aplikácií, ktoré sa zameriavajú na vývoj 

a optimalizáciu pracovných postupov, založených na formulároch, a elimináciu 

prepínania nástrojov v rámci spoločnosti. Poskytuje podnikové služby typu PaaS, 

čiže platforma ako služba. To znamená poskytovanie softwarovej aplikácie 

prostredníctvom internetu tak, že aplikácia beží na serveroch poskytovateľa služby, a tým 

pádom sa klient nemusí zaoberať inštaláciou, správou ani údržbou tejto aplikácie. Ďalej 

automatizuje podnikové IT operácie a vytvára jediný systém záznamu pre všetky IT 

procesy v organizácii. Tento systém spája IT stratégiu, dizajn, prechod a prevádzku 

na jednoduchej cloudovej platforme. Aplikácia poskytuje rôzne podporné funkcie ako: 

• Správa incidentov a tiketov – incidenty a tikety je možné zachytávať 

prostredníctvom samoobslužného portálu. Príslušná skupina obdrží formulár, 

ktorý zákazník vytvoril. Je to holistický spôsob ako riadiť incidenty na úrovni 

služieb eskaláciou a komunikáciou so správnymi osobami a meraním úspešnosti 

zákazníckej podpory. 

• Katalóg služieb – zbierka formulárov žiadostí o služby, ktoré jednotlivé tímy 

ponúkajú. 

• Reporting – vytváranie reportov s využitím dashboardov a grafického rozhrania 

na usporiadanie tiketov, možnosť vybrať typ grafu, určiť jednotlivé kritériá 

a následne vygenerovať daný graf. 

• Správa aktív – sleduje inventárne údaje o hardwari jednotlivých používateľov 

počas celého životného cyklu. Aktíva je možné do databázy zadať ručne alebo 

importovať súbory .csv alebo .xlsx. 

• Riadenie zmien – register zmien obsahujúci identifikáciu, organizačnú 

informáciu (zadávateľ, hodnotiteľ, schvaľovateľ), popis zmeny (popis, dôvod, 

príčina, priorita), vyhodnotenie (alternatívy, rozsah, harmonogram, náklady, 

riziká, odporúčania) a rozhodnutie (status, odôvodnenie). 

• Znalostný management – možnosť vytvárať články a príručky pre riešenie 

rôznych problémov. Taktiež ponúka možnosť priraďovať jednotlivé články 

k tiketom. 
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Platforma ServiceNow ponúka riešenia pre rôzne oddelenia v spoločnosti. Všetky tieto 

oddelenia môžu využívať platformu ServiceNow v rôznom rozsahu: 

• Predaj, marketing a zákaznícka podpora 

• Ľudské zdroje 

• Účtovníctvo 

• Financie 

• Právne oddelenie 

• Výskum a vývoj 

• Obstarávanie 

• Výroba 

• Logistika 

 

 

Obrázok č. 11: Používateľské rozhranie viditeľné zákazníkom pri zakladaní tiketu 

(Zdroj: 26) 
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2.4 Proces vytvárania a spracovania tiketu 

Prvým krokom pre zákazníka je nájsť správnu kategóriu, teda či sa jedná napr. o problém 

finančný, obchodný alebo hardwarový. Pokiaľ sa jedná o hardwarový problém, je 

potrebné priradiť kategóriu PnT. Tá má v sebe ďalšie podkategórie, ale v prípade, 

že si zadávateľ nevie dať rady, o akú podkategóriu sa presne jedná, môže vytvoriť 

všeobecný tiket a v ňom detailnejšie popísať o aký problém sa jedná. Takéto tikety sú 

potom pridané do fronty a rozkategorizované medzi jednotlivé tímy zodpovednou 

osobou, prípadne samotnými členmi tímov. Oznámenie o priradení tiketu používateľovi 

alebo skupine je zaslané automaticky e-mailom. 

Jednotliví používatelia, ktorí sú zodpovední za vyriešenie daného tiketu si z fronty vyberú 

tiket, vykonajú potrebné kroky k jeho vyriešeniu a zatvoria ho. Zakladateľ tiketu je 

o tomto kroku informovaný e-mailom. 

Na nasledujúcom EPC diagrame je detailnejšie zobrazená činnosť vytvárania 

a spracovania tiketu v prípade, ak zákazník žiada o prístup do serverovne a nevie presne 

identifikovať, do ktorej kategórie tiket patrí. 
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Obrázok č. 12: Proces vytvárania a spracovania tiketu 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 26) 

2.4.1 Účastníci procesu 

V tejto kapitole sú definované role používateľov, ktorí používajú informačný systém 

ServiceNow a operácie, ktoré môžu používatelia vykonávať. 

Informačný systém rozlišuje štyri role používateľov. Najvyššie postavenie má 

administrátor, ktorý má najviac oprávnení a ovplyvňuje chod informačného systému. 
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Ďalšou rolou je manažér tímu, ktorý riadi svoj tím a môže si zobrazovať súhrnné pohľady 

a štatistiky. Zamestnanec je teda v informačnom systéme na najnižšej úrovni. 

Administrátori aj manažéri sú zároveň aj zamestnancami spoločnosti. Popis jednotlivých 

rolí a hlavných činností: 

Zákazník má oprávnenia: 

• vytvoriť tiket 

• komentovať tiket 

• sledovať status tiketu 

• priradiť tiket jednotlivým tímom 

Zamestnanec má oprávnenia: 

• prihlásiť sa do systému 

• zobraziť a upravovať si svoj profil 

• upravovať používateľské rozhranie aplikácie 

• zobraziť si zoznam tiketov 

• vyhľadávať tikety podľa rôznych kritérií pomocou filtrov 

• prevziať tiket 

• komentovať tiket 

• presmerovať tiket na iného zamestnanca 

Manažér má oprávnenia: 

• vykonávať všetky operácie ako zamestnanec 

• zobraziť profily jednotlivých podriadených 

• zobraziť tikety jednotlivých podriadených 

• zobraziť si štatistiku jednotlivých podriadených, ale aj tímu ako celku 

Administrátor má oprávnenia: 

• vykonávať všetky operácie ako manažér 

• upravovať práva jednotlivých tímov a členov 

• pridávať nových členov do jednotlivých tímov 
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Na nasledujúcom obrázku je zobrazený tzv. Use Case diagram: 

 

Obrázok č. 13: Use Case diagram  

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 26) 
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2.4.2 SWOT analýza ServiceNow 

Pre účely tejto diplomovej práce bola vykonaná SWOT analýza súčasného informačného 

systému. 

Silné stránky: 

• Funkčnosť na operačných systémoch Windows, Linux aj Mac OS 

• Klient sa nemusí zaoberať inštaláciou, správou ani údržbou tejto aplikácie 

• Moderný a prepracovaný informačný systém 

• Rozdelenie práv medzi jednotlivých používateľov 

• Automatické a pravidelné zálohovanie dát 

• Výkonný server s dostačujúcou kapacitou 

• Jednoduchý a prehľadný prístup k dátam 

Slabé stránky: 

• Závislosť na dodávateľovi 

• Nedostatočná znalosť informačného systému používateľmi 

Príležitosti: 

• Väčšie využitie potenciálu informačného systému 

• Zefektívnenie práce 

• Zvyšovanie kvality služieb pre zákazníkov 

• Zrýchlenie procesov 

Hrozby: 

• Externá firma – únik informácií 

• Výpadok serveru 

• Krach firmy poskytujúci IS 

• Finančné nároky na IS 

• Prístup zamestnancov k zmenám 

• Komplikácie pri zavádzaní novej časti informačného systému 
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Obrázok č. 14: Front-end, ktorý vidia zákazníci po zadaní tiketu do IS 

(Zdroj: 26) 

 

Obrázok č. 15: Back-end, ktorý vidia zamestnanci, ktorí riešia daný tiket 

(Zdroj: 26) 

2.4.3 Hodnotiaca metodika ZEFIS 

Metodika ZEFIS obsahuje analýzu siedmich kľúčových oblastí. K získaniu výsledkov 

bolo treba vyplniť dotazník na portáli www.zefis.cz. Dotazník bol vyplnený na základe 
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odpovedí, ktoré boli získané od príslušných zamestnancov, a tiež na základe vlastných 

skúseností a pozorovaní. 

2.4.3.1 Nedostatky informačného systému 

Pomocou dotazníka boli odhalené nasledujúce nedostatky informačného systému: 

• Chýba pravidelné aktualizovanie hesiel používateľov. 

• Zamestnancom chýbajú niektoré dáta alebo funkcie. 

• Chýbajú pracovné postupy a pravidlá pre prácu s informačným systémom. 

• Chýba písomný popis činností a pravidiel procesu. 

Chýba pravidelné aktualizovanie hesiel používateľov 

Riziko prelomenia hesla je považované za nízke aj napriek tomu, že zamestnanci si svoje 

heslá nemenia pravidelne. Každý zamestnanec pri nástupe do práce obdrží 

tzv. bezpečnostný token – fyzické hardwarové zariadenie, ktoré slúži na autorizáciu 

v informačnom systéme. Funguje na princípe neustále sa meniaceho kódu, ktorý 

sa zobrazuje na displeji tokenu. Každý kód má časovo obmedzenú platnosť a používateľ 

je informovaný aj o tom, ako dlho ešte bude daný kód platný. Po vypršaní času platnosti 

sa kód automaticky zmení. Používatelia pri prihlásení musia zadať svoje heslo a číslo 

vygenerované pomocou tokenu. Zamestnanci nemusia mať fyzický token neustále 

pri sebe. Existujú ďalšie možnosti ako túto autentizáciu uskutočniť: 

• Mobilná aplikácia – voľne prístupná na akýkoľvek operačný systém, ktorá 

po nakonfigurovaní s bezpečnostným tokenom dokáže plniť jeho funkciu. 

• Yubikey – autentizačný hardwarový token, ktorý sa pripája k počítaču 

a používateľovi umožní zvýšiť úroveň zabezpečenia pri prihlasovaní do systému. 

Je to bezpečnejšia a pohodlnejšia alternatíva, pretože pri prihlasovaní nie je nutné 

manuálne prepísať vygenerované číslice, stačí len manuálna interakcia vo forme 

stlačenia YubiKey tlačítka. 

Toto riešenie zabezpečenia hesla považujem za dostatočne bezpečné a funguje 

už niekoľko rokov bez problémov. Preto by som nenavrhla žiadne iné bezpečnostné 

riešenie. 
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Obrázok č. 16: Hardwarový token 

(Zdroj: 26) 

 

 

Obrázok č. 17: Yubikey 

(Zdroj: 26) 

 

 

Zamestnancom chýbajú niektoré dáta alebo funkcie 

V prípade, že zamestnancom chýbajú niektoré dáta alebo funkcie informačného systému, 

ktoré potrebujú k svojej práci, dochádza k zníženiu produktivity práce. Zamestnanci 

si musia chýbajúce dáta zisťovať pomocou iných informačných systémov, prípadne 

kontaktovať zamestnanca, ktorý má v danej problematike určité skúsenosti. 

V spoločnosti, akou je Red Hat, zisťovanie týchto informácií môže zabrať aj niekoľko 

hodín, pretože pobočky sa nachádzajú v rôznych častiach sveta, a teda v rôznych 

časových zónach.  
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Chýbajú pracovné postupy a pravidlá pre prácu s informačným systémom 

Základným predpokladom, aby činnosti boli efektívne, správne a včas vykonané, 

je nevyhnutné mať nastavené jasné pravidlá. Pokiaľ tieto pravidlá nie sú definované alebo 

sú založené len na ústnych príkazoch, zamestnanci majú tendenciu na nejaké činnosti 

zabúdať.  

Chýba písomný popis činností a pravidiel procesu 

Tento nedostatok úzko súvisí s obomi vyššie spomínanými nedostatkami. Bez jasnej 

písomnej dokumentácie procesov nie je možné zaistiť ich správne fungovanie. 

S tým súvisí aj efektívnosť zamestnancov. 

2.4.3.2 Efektívnosť informačného systému 

Efektívnosť informačného systému predstavuje určitý stupeň dosiahnutia stanoveného 

cieľa. Z výsledku ZEFIS analýzy možno vyčítať, že celková efektívnosť informačného 

systému je 87 %, a teda je na vysokej úrovni vo väčšine skúmaných oblastí. V troch 

oblastiach je efektívnosť informačného systému dokonca 100 %. Z grafu uvedeného 

nižšie možno vyčítať, že najslabšími oblasťami sú programy a pravidlá.  

 

Obrázok č. 18: Efektívnosť informačného systému 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 25) 

 Efektívnosť informačného systému v percentách 
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Pre prehľadnejšiu viditeľnosť efektívnosti jednotlivých častí informačného systému 

je zostrojená nasledujúca tabuľka: 

Tabuľka č. 2: Efektívnosť informačného systému 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 25) 

Oblasť Efektívnosť 

Technika 100 % 

Programy   87 % 

Pravidlá   89 % 

Pracovníci   93 % 

Dáta 100 % 

Zákazníci   95 % 

Prevádzka 100 % 

Celkom   87 % 

Ako je možné vidieť, informačný systém je už pred plánovaným návrhom zmien na veľmi 

dobrej úrovni, a preto zmeny nebudú radikálne. Avšak, vzhľadom k tomu, že efektívnosť 

informačného systému je daná jej najslabším článkom, je kľúčové zamerať 

sa na problematické oblasti, aby bola zlepšená celková efektívnosť informačného 

systému. 

2.4.3.3 Bezpečnosť informačného systému 

Bezpečnosť sa nevzťahuje len na informačný systém, ale taktiež na všetky zariadenia 

spoločnosti. Prostredníctvom vyplneného dotazníka bolo zistené, že celková úroveň 

bezpečnosti informačného systému je veľmi podobná ako jeho efektívnosť, a to 86 %. 

Všetky oblasti okrem pravidiel a pracovníkov dosahujú hodnoty 100 %. Avšak aj dve 

problematickejšie oblasti majú bezpečnosť relatívne vysokú, a to: pravidlá 86 % 

a pracovníci 92 %. 
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Obrázok č. 19: Bezpečnosť informačného systému 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 25) 

    Celková bezpečnosť informačného systému 

Opäť je pre prehľadnejšiu viditeľnosť zostrojená nasledujúca tabuľka: 

Tabuľka č. 3: Bezpečnosť informačného systému 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 25) 

Oblasť Bezpečnosť 

Technika  100 % 

Programy  100 % 

Pravidlá    86 % 

Pracovníci    92 % 

Dáta  100 % 

Zákazníci  100 % 

Prevádzka  100 % 

Celkom    86 % 

Po vykonaní ZEFIS analýzy možno vidieť, že efektívnosť aj bezpečnosť skúmaného 

informačného systému je na veľmi dobrej úrovni.  
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3 VLASTNÝ NÁVRH RIEŠENIA 

V poslednej časti tejto diplomovej práce sa vychádza z vyššie vykonaných analýz 

informačného systému spolu s využitím teoretických poznatkov z prvej časti.  

Po konzultácií s vedením oddelenia sa dospelo k záveru, že súčasný informačný systém 

je na veľmi dobrej úrovni, či už z pohľadu bezpečnosti alebo efektívnosti, a teda 

je vyhovujúci, napriek tomu, že má určité nedostatky. Na základe výstupov z vykonaných 

analýz boli identifikované oblasti s priestorom pre zlepšenie. Za významný nedostatok sa 

dá považovať najmä chýbajúca funkcionalita v oblasti informačných kanálov – 

znalostného managementu. Práve návrhu fungovania znalostného managementu sa bude 

venovať návrhová časť diplomovej práce. 

3.1 Požiadavky na zmeny 

Po stretnutí s manažérmi a členmi tímu sa dospelo k nasledujúcim požiadavkám systému 

tak, aby boli vyhovujúce pre všetky strany: 

• vyhnutie sa núteným dlhotrvajúcim odstávkam pri realizácii zložitých zmien 

• implementácia zmien počas nepretržitej prevádzky informačného systému 

• prehľadnosť, jednoduchosť a príjemné prostredie modulu 

• rýchle vyhľadávanie správnych a platných informácií 

• možnosť tvorby obsahu priamo v informačnom systéme 

• možnosť úpravy rolí jednotlivých používateľov 

• možnosť spravovať prístupy do IS – pridávať a odoberať prístupy používateľom 

• možnosť ukladať predchádzajúce verzie dokumentov, článkov a smerníc 

v prípade ich aktualizácie 

• možnosť zverejňovania interných aj externých článkov 

Zároveň bola vyjadrená preferencia, že prípadná implementácia kompletne nového 

informačného systému nie je vítaná, keďže súčasný informačný systém sa začal používať 

len nedávno, a s jeho fungovaním je spokojné nielen vedenie spoločnosti, ale 

i zamestnanci. Dosiahnutím vyššie uvedených požiadaviek si vedenie spoločnosti sľubuje 

nielen vyššiu efektívnosť zamestnancov, ale i spokojnosť jednotlivých používateľov. 
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3.2 Návrhy na zlepšenie informačného systému 

Nasledujúce odporúčania vznikli kombináciou znalostí interného prostredia, vlastných 

skúseností a na základe konzultácií so zainteresovanými stranami, pričom významnú rolu 

hrali aj výsledky analýzy ZEFIS. 

Zaistiť zamestnancom potrebné dáta a funkcie k práci 

Pokiaľ informačný systém neumožňuje danú funkciu, jedným z riešení je navrhnúť 

alternatívne riešenie, napríklad vytvoriť si malý pomocný systém, ktorý funkcionalitu 

slúžiacu k zvýšeniu produktivity práce zaistí. V prípade, že informačný systém túto 

funkcionalitu umožňuje a nie je využívaná, spoločnosť zbytočne platí za informačný 

systém, ktorého ponúkanú funkcionalitu ani nevyužíva. Najvhodnejším riešením je zistiť, 

aké všetky možnosti daný informačný systém podporuje, a využiť každú jednu 

funkcionalitu, ktorá by mohla zvýšiť efektivitu zamestnancov. 

Popísať písomné činnosti a pravidlá procesu 

Vo väčších spoločnostiach je nutné mať písomne zaznamenaný postup vykonávania 

procesu alebo služby, aj keď firma nepoužíva procesné riadenie. Bez písomnej 

dokumentácie nie je možné zaistiť ich správne fungovanie. Táto dokumentácia môže byť 

jednoduchá a slovná a transformuje sa do smerníc a nariadení, podľa ktorých musia 

zamestnanci fungovať. Ako už je spomínané v analytickej časti, pri veľkých 

spoločnostiach, akou je Red Hat, je písomná dokumentácia veľmi dôležitá. Je to hlavne 

z dôvodu rôznych časových zón, v ktorých sa jednotlivé pobočky nachádzajú. Zdieľanie 

informácií pomocou rád prostredníctvom komunikačných kanálov môže zabrať zbytočne 

veľa času a zároveň je to krátkozraké riešenie. 

Jasne stanoviť pravidlá kto, kedy a s čím musí pracovať  

Toto odporúčanie úzko súvisí s predchádzajúcim. Je potrebné vytvoriť jasné smernice 

a pracovné postupy a oboznámiť s nimi zamestnancov. Chýbajúce pravidlá 

a ich nedodržiavanie sú veľkým zdrojom problémov v spoločnosti. Nestačí však len 

definovať pravidlá, ale je tiež nutné trvať na ich dodržiavaní a pravidelne zamestnancov 

kontrolovať. Preto je vhodné používať nástroj, ktorý umožňuje zamestnancov určitým 

spôsobom kontrolovať. 
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3.3 Výber riešenia znalostného managementu 

Existuje viacero vhodných informačných technológií pre znalostný management. 

V tomto konkrétnom prípade sa však o nich nebude uvažovať. Je hneď niekoľko 

dôvodov, prečo je vhodné na riešenie tohto problému použiť modul znalostnej bázy, ktorú 

ponúka informačný systém ServiceNow: 

• Zamestnanci sú oboznámení s jeho používateľským rozhraním. 

• Jedná sa o súčasný systém, v ktorom sú riešené všetky tikety. 

• Je možné vytvorené články pripájať k jednotlivým tiketom, čo umožní 

ešte rýchlejšiu a efektívnejšiu prácu. 

• Ponúka hotové riešenie, môže byť vylepšené na mieru internými programátormi. 

• V spoločnosti existuje tím, ktorý sa priamo zaoberá implementáciou znalostnej 

bázy pre ostatné tímy. 

• Nie sú vyžadované žiadne dodatočné náklady na licencie, keďže znalostná báza 

v spoločnosti je využívaná, avšak nie posudzovaným tímom. 

• Spĺňa všetky požiadavky uvedené v kapitole 3.1. 

3.4 Realizačný tím 

Všetci nižšie spomínaní účastníci procesu sa starajú o správnu implementáciu znalostnej 

bázy pre tímy, ktoré ju požadujú. 

Majiteľ procesu/produktu – vo všeobecnosti vlastník procesu, najvyššia autorita na to, 

v čom by mal tento proces pomôcť. Zaisťuje, že tento proces podporuje firemnú politiku. 

Medzi jeho hlavné povinnosti patrí: 

• Definovať základný proces a spravovať požadované zmeny. 

• Definovať KPI (kľúčové ukazovatele výkonnosti). 

• Definovať a udržiavať školenia týkajúce sa znalostnej bázy. 

• Definovať pravidlá používania systému. 

• Usilovať o neustále zlepšujúci sa proces (so zapojením zainteresovaných strán). 

• Byť zodpovedný za celkový dizajn znalostnej bázy. 

• Rozhodovať o integrácii procesov s inými procesmi. 
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Manažér procesu – operatívnejší ako vlastník procesu. Môže existovať viacero 

manažérov procesu, avšak vždy je len jeden majiteľ. Medzi hlavné povinnosti manažéra 

procesu patrí: 

• Zaisťovať každodenné vykonávanie procesu. 

• Predstavovať prvý kontaktný bod pre eskalácie. 

• Usmerňovať zamestnancov v procese. 

• Vytvárať a monitorovať správy KPI. 

Admin platformy – medzi jeho hlavné úlohy patrí: 

• Spravovať rozhranie. 

• Preskúmavať uskutočniteľnosť inovácií. 

• Eliminovať rekurzívne prvky – metóda výberu prvkov, ktorá vyhovuje modelu 

a odstraňuje najslabší prvok. 

• Poskytovať poradenstvo pre vlastníka procesu. 

• Vytvárať skupiny a jednotlivé role pre tímy, ktoré majú o túto funkcionalitu 

záujem. 

• Poskytovať tréningy pre správne využívanie platformy. 

 

Tabuľka č. 4: RACI matica tímu znalostného managementu 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Úloha 
Vlastník 

procesu 

Manažér 

procesu 

Admin 

platformy 

Základný proces a správa 

požadovaných zmien 
R/A C/I R/A/C 

KPI R C/I/A   

Školenia týkajúce sa znalostnej bázy R/A C C/I 

Pravidlá používania systému R/A C C/I 

Neustále sa zlepšujúci proces  R/A C C 

Celkový dizajn R/A C/A C 



63 

 

Integrácia procesov s inými procesmi R/A C/I R/A 

Každodenné vykonávanie procesu C/I R/A   

Proces eskalácie   R/A   

Usmerňovanie zamestnancov v procese   R/A   

Tvorba a monitorovanie správ KPI  R R/A   

Správa rozhrania A C/I R/A 

Inovácie A A R/A 

Eliminácia rekurzívne prvky  R/A   R/A 

Poradenstvo pre vlastníka procesu I   R 

Tvorba skupín a jednotlivých rolí 

pre tímy 
A A R/A 

Tréningy pre správne využívanie 

platformy 
A A R/A 

3.5 Pravidlá implementácie 

Všetky tímy, ktoré chcú vytvárať a spravovať obsah na stránke help.redhat.com, musia 

súhlasiť s nasledujúcimi pravidlami: 

• Pravidlá procesu sú navrhnuté tak, aby boli jednoduché a zároveň poskytovali 

konzistentnú používateľskú skúsenosť bez ohľadu na to, ktorý tím napísal článok. 

• Každý, kto bude písať a udržiavať dokumentáciu, musí pred získaním prístupu 

k nástroju absolvovať e-learning pre správne používanie nástroja. 

• Všetky tímy, ktoré sa zúčastňujú procesu, musia mať manažéra znalostnej bázy, 

ktorý bude monitorovať a zabezpečovať dodržiavanie pravidiel a poskytovať 

spätnú väzbu vývojovému tímu. 

• Všetci manažéri znalostnej bázy absolvujú školenie pre pokročilých, aby bolo 

zabezpečené, že dokážu plne ovládať funkcionalitu nástroja. 
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3.6 Rozdelenie rolí v Labs & Capital Management 

Pre správne fungovanie implementovaného modulu je potrebné správne rozdeliť 

a zoznámiť každého člena tímu o jeho právach a povinnostiach. Rola je priradená 

na vykonávanie konkrétnych úloh v rámci procesu. Jedna rola v procese môže byť 

priradená viac ako jednej osobe. Jednotlivec môže v rámci procesu vykonávať viac ako 

jednu rolu, zvyčajne však nie súčasne. Potrebné role: 

Manažér znalostnej bázy – člen tímu, najčastejšie manažér, ktorý o modul znalostnej 

bázy žiada. Jeho hlavné zodpovednosti sú: 

• monitorovanie a sledovanie dodržiavania procesných pravidiel tímom 

• sledovanie spätnej väzby k článkom 

• sledovanie článkov vytvorených tímom z hľadiska dodržiavania prevádzkových 

opatrení procesu 

• spoluprácu s autormi článkov na dodržaní všetkých časových rámcov 

• riešenie nedodržiavania pravidiel 

Autori článkov – jednotliví členovia tímu. Medzi ich hlavné zodpovednosti patrí: 

• vytváranie nových znalostných článkov, ktoré sú potrebné k efektívnejšej práci 

v budúcnosti 

• vykonávanie bežnej údržby článkov a pravidelné kontroly obsahu 

• spracovanie spätnej väzby od zákazníkov alebo ostatných členov tímu 

• prepájanie jednotlivých článkov k zodpovedajúcim tiketom 

• poskytovanie spätnej väzby ostatným článkom 

Ďalšou dôležitou rolou sú zákazníci, ktorí túto znalostnú bázu majú k dispozícii. 

Ich hlavnou úlohou je poskytnúť spätnú väzbu autorom. 
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3.7 Proces riešenia tiketov s využitím znalostnej bázy 

 

Obrázok č. 20: Vývojový diagram procesu riešenia tiketov 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

3.8 Lewinov model zmeny 

Pre riadenie zmien v spoločnosti je využitý Lewinov model, ktorý kladie dôraz na správne 

načasovanie a vzájomnú postupnosť jednotlivých činností potrebných k splneniu cieľa. 

3.8.1 Sily inicializujúce proces zmeny 

Pred zahájením implementácie je dôležité odpovedať na niekoľko základných otázok ako 

napr. odhalenie síl, ktoré pôsobia za zmenu, a naopak sily, ktoré pôsobia proti zmene.  

Sily pôsobiace za zmenu: 

• záujem spoločnosti o zmenu 

• zvýšenie produktivity zamestnancov 

• realizačný tím 

• zjednodušenie procesu učenia sa nových zamestnancov 
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Sily pôsobiace proti zmene: 

• možná neochota niektorých zamestnancov prispievať dokumentáciou 

do znalostnej bázy 

Z informácií uvedených vyššie je vidieť, že prevažujú sily, ktoré sú za realizáciu zmeny. 

Aby boli znížené sily, ktoré pôsobia proti zmene, je potreba motivovať zamestnancov 

a informovať ich o zmene a najmä o tom, aké výhody prináša. 

3.8.2 Identifikácia agenta zmeny 

Prvým agentom zmeny je manažér tímu Labs, ktorý už dlhodobejšie pozoruje 

neefektívnosť zamestnancov spojenú s časovo náročným vyhľadávaním informácií 

potrebných k vykonávanej činnosti. Ďalším agentom zmeny je realizačný tím, 

v kompetencii ktorého je implementácia modulu znalostnej bázy. Sponzorom zmeny 

je samotná spoločnosť Red Hat, ktorá zmenu podporuje svojimi zdrojmi, najmä 

ľudskými. Advokátom zmeny sú zamestnanci tímu Labs, ktorí zmenu podporujú, avšak 

pri implementácii modulu nemajú žiadnu zodpovednosť. Ich zodpovednosť prichádza 

až po zavedení modulu do informačného systému. 

3.8.3 Intervenčné oblasti 

Identifikácia intervenčných oblastí je neoddeliteľným krokom pri riadení zmeny. 

Jednotlivé intervenčné oblasti sú popísané vo vzťahu k spoločnosti a k zavedeniu 

informačného systému. 

Ľudské zdroje a ani organizačná štruktúra sa v spoločnosti meniť nebudú. Všetci 

pracovníci zostanú na svojich súčasných pozíciách. Zaistenie zmeny zasiahne 

predovšetkým realizačný tím, ktorý bude musieť uvoľniť prostriedky, resp. čas 

zamestnancov vynaložený na realizáciu zmeny a naplánovať procesy. Ďalej to je manažér 

tímu, ktorý určuje a zabezpečuje splnenie všetkých požiadaviek. 

Technológie využívané v rámci implementácie modulu do informačného systému sa 

žiadnym významným spôsobom nezmenia. K fungovaniu modulu nie je potrebný žiadny 

ďalší hardware, keďže celý informačný systém funguje na serveroch externého 
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dodávateľa. Nie je potrebné zakúpiť ani ďalšie licencie, keďže všetci používatelia 

už informačný systém používajú a teda licencie majú. 

Komunikačné a organizačné toky v spoločnosti budú zmenené. Všetci členovia tímu, 

ktorí budú modul využívať, povinne absolvujú školenie, ako s modulom pracovať. 

Hlavnou úlohou autorov článkov v budúcnosti bude vytvárať, upravovať a udržiavať 

dokumentáciu s aktuálnymi informáciami a nielen vyriešiť obdržaný tiket. Ďalšou 

oblasťou, ktorú táto zmena zasiahne sú zákazníci, ktorých úlohou bude postupne 

sa zoznámiť s novým procesom a jeho výhodami. K článkom, ktoré sú napísané externe, 

budú mať prístup všetci používatelia, a teda v pozitívnom smere ovplyvnia všetkých 

používateľov systému. Interné články sú viditeľné len pre skupinu používateľov, 

pre ktorých bola implementácia adresovaná.  

Navrhovaná zmena ostatné informačné systémy používané zamestnancami spoločnosti 

nijakým spôsobom neovplyvní. 

3.8.4 Fáza intervencie 

Proces navrhnutej zmeny je vykonaný v troch fázach, a to rozmrazenie, zmena 

a zamrazenie. 

Rozmrazenie 

Cieľom fázy rozmrazenia je vykonanie rôznych analýz súčasnej situácie a zhromaždenie 

všetkých podkladov a informácií potrebných pre ďalšiu fázu. V tejto fáze je dôležité 

už mať definovaného agenta zmeny, ktorý je zodpovedný nielen za vykonanie zmien, 

ale aj za informovanosť vedenia spoločnosti o priebehu projektu. V tejto fáze je tiež 

mimoriadne dôležité informovať každého zamestnanca, koho plánovaná zmena ovplyvní. 

Je potrebné uviesť, prečo je plánovaná zmena realizovaná, aké prínosy prináša 

a ako sa zmení produktivita v ich pracovnej činnosti. Keďže žiadny projekt sa nezaobíde 

bez možných rizík, bude spracovaná analýza rizík a následne pomocou opatrení bude 

pravdepodobnosť a dopad týchto rizík znížené. V záverečnej fáze bude predstavené 

ekonomické zhodnotenie návrhu. 
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Vlastná zmena 

Po realizácii počiatočnej analýzy a schválení navrhovaného riešenia zmeny prichádza 

fáza vlastnej zmeny, počas ktorej je zahájená samotná implementácia modulu a všetky 

činnosti z nej vyplývajúce. Je potrebné pripraviť sa na všetky scenáre, ktoré nastanú alebo 

môžu nastať. Po dokončení implementácie je dôležité modul otestovať pred tým, 

než dôjde k ostrému nasadeniu navrhnutého modulu. Počas testovacej fázy realizačný tím 

na základe predchádzajúcich skúseností presne vie, aké kroky sú potrebné vykonať 

a ktoré časti otestovať. Preto testovacia fáza netrvá dlho. V prípade, že sa vyskytnú 

chyby, prebehne ich oprava, a následne už implementácia riešenia priamo do ostrej 

prevádzky. Následne členovia tímu, pre ktorých bola implementácia modulu vykonaná, 

absolvujú školenie, ako správne používať znalostnú bázu. Ďalšie školenie absolvuje 

už len manažér znalostnej bázy, ktoré bude viac zamerané na správu modulu. Posledným 

krokom je schválenie celého riešenia manažérom, ktorý zmenu inicioval. 

Zamrazenie 

Táto fáza je konečnou etapou implementácie zmeny. Nové riešenie je „zamrazené“ takým 

spôsobom, aby sa nevrátilo do pôvodného stavu. Riešenie by malo vykazovať známky 

efektívnosti a bezproblémovej funkčnosti modulu, a zároveň by mal byť každý 

používateľ schopný vytvárať, upravovať a prepájať tikety k jednotlivým dokumentom. 

Fáza zamrazenia je ukončená odovzdaním celého riešenia vrátane dokumentácie 

manažérovi inicializujúcemu návrh. 

3.8.5 Verifikácia dosiahnutých výsledkov 

Posledná fáza hodnotí úspešnosť dosiahnutých výsledkov. Pri tomto návrhu sa finančné 

odhadnutie úspor nedá vyčísliť presne. Môže byť uvedený iba odhad na základe 

spokojnosti používateľov modulu, ktorí odhadnú ušetrený čas za určité obdobie. 

Podrobnejšie sa prínosmi tohto projektu zaoberá kapitola s názvom Ekonomické 

zhodnotenie. Ďalším merítkom môže byť zvýšená spokojnosť zákazníkov, 

ktorí odosielajú hodnotenia spokojnosti. Zmena by tiež mala zjednodušiť proces 

zaškolenia nových zamestnancov pri riešení jednotlivých tiketov. 



69 

 

3.9 Sieťová analýza 

Sieťová analýza je súbor modelov a metód slúžiacich ku grafickému vyjadreniu časových 

analýz. V tejto diplomovej práci je použitá predovšetkým na prípravu a realizáciu návrhu 

zmeny z dôvodu, že navrhovaná zmena obsahuje na seba nadväzujúce činnosti. 

3.9.1 Metóda PERT 

Hlavným predpokladom pri vytváraní časového harmonogramu je poznať dobu trvania 

jednotlivých činností. V tomto prípade sa doba trvania nedá presne určiť, a preto je 

pre odhad jednotlivých činností použitá metóda PERT, ktorá vychádza z trojbodového 

odhadu doby trvania – pesimistického, najpravdepodobnejšieho a optimistického. 

Nasledujúca tabuľka obsahuje popis jednotlivých činností s ich patričnou postupnosťou 

a časovou náročnosťou vypočítanou pomocou odhadov. 

Tabuľka č. 5: Časová analýza zmeny 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

ID Úloha 
Pred- 

chodca 
aij mij bij yij σ σ2 

Rozmrazenie 

A 
Analýza požiadaviek 

managementu a používateľov 
- 1 2 3 2 0,33 0,11 

B 
Prediskutovanie návrhu 
s implementačným tímom 

A 1 2 3 2 0,33 0,11 

C 
Predstavenie návrhu 

managementu a používateľom 
B 0,5 1 1,5 1 0,17 0,03 

D Odsúhlasenie návrhu riešenia C 1 2 3 2 0,33 0,11 

Vlastná zmena 

E Implementácia modulu D 1 2 3 2 0,33 0,11 

F Testovanie modulu E 0,5 1 1,5 1 0,17 0,03 

G Oprava chýb F 0,5 1 1,5 1 0,17 0,03 

H Školenie používateľov G 0,5 1 1,5 1 0,17 0,03 

I Školenie manažéra znal. bázy G 1 2 3 2 0,33 0,11 

J 
Schválenie riešenia 
managementom 

H, I 1 2 3 2 0,33 0,11 

Zamrazenie 

K 
Odovzdanie riešenia vrátane 

dokumentácie 
J 0,5 1 1,5 1 0,17 0,03 
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Následne bol zostavený sieťový graf. Je v ňom znázornená kritická cesta projektu, ktorú 

tvoria činnosti A – B – C – D – E – F – G – I – J – K. Na obrázku je kritická cesta 

zobrazená červenými šípkami. 

 

Obrázok č. 21: Sieťový graf PERT 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Činnosti, ktoré ležia na kritickej ceste, sú považované za kritické, pretože je ich časová 

rezerva nulová. Akékoľvek zdržanie ľubovoľnej činnosti ležiacej na kritickej ceste bude 

viesť k oneskoreniu celého projektu, a preto je dôležité týmto činnostiam venovať 

zvýšenú pozornosť. 

Ak sa projekt neoneskorí, mal by byť dokončený za 16 dní. Projekt tvorí celkom 

11 činností, z toho 10 leží na kritickej ceste, a teda kritickosť projektu dosahuje hodnoty 

približne 91 %. Napriek tomu, že hodnota je pomerne vysoká, v prípade oneskorenia 

projektu nenastanú veľké problémy, pretože modul je implementovaný interným tímom, 

a zároveň neovplyvní doterajší chod informačného systému. 

 

 

 



71 

 

3.9.2 Ganttov diagram 

Pre ďalšie grafické znázornenie postupnosti činností v čase a ich nadväzností v projekte 

bol zostrojený aj Ganttov diagram. 

 

Obrázok č. 22: Ganttov diagram 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

3.10 Analýza rizík 

Pri plánovaní každého projektu je veľmi dôležité pred jeho samotným zahájením 

spracovať analýzu rizík. Pomocou nej totiž možno odhaliť závažné riziká, v dôsledku 

ktorých by sa projekt nakoniec vôbec nemusel uskutočniť. Ak však takéto riziká budú 

odhalené včas, je možné sa pokúsiť zmierniť ich dopad alebo ich dokonca úplne 

eliminovať. Pre väčšinu projektov je jedným z najväčších rizík čas a s ním spojené 

nedokončenie projektu v požadovanom termíne. V tomto prípade však čas nehrá 

významnú rolu, pretože implementácia modulu znalostnej bázy nemá negatívny vplyv 

na chod spoločnosti, skúmaný tím a ani jeho činnosti. Implementácia je vykonávaná 

interným tímom, takže ani náklady ako také sa nezvyšujú. Pre uskutočnenie analýzy rizík 

bola použitá metóda RIPRAN. 
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V prvom kroku je potrebné analyzovať riziká, s ktorými sa počas navrhovaných zmien 

dá stretnúť. Druhým krokom je kvantifikácia rizík, pravdepodobnosť ich výskytu 

a takisto aj ich dopad. Následne je potrebné navrhnúť opatrenia vedúce k zníženiu 

hodnoty rizika, prípadne k jeho úplnému odstráneniu. Posledným krokom je zhodnotenie 

jednotlivých rizík. 

Riziká, ktoré sú uvedené nižšie, boli získané pri stretnutí s obomi tímami, ktoré 

sú súčasťou implementácie navrhovanej zmeny: 

• nedokončenie projektu 

• nesprávne vykonaná implementácia modulu 

• nedostatočné zaškolenie zamestnancov 

• možný únik dát 

• absencia kľúčových zamestnancov 

• neochota niektorých zamestnancov prijať zmenu 

Pre tieto riziká je potrebné určiť pravdepodobnosť ich výskytu, dopad a následne 

ich ohodnotiť. Pre určenie pravdepodobnosti výskytu bola zvolená stupnica 1 – 10. 

Tabuľka č. 6: Interpretačná tabuľka – Pravdepodobnosť výskytu rizika 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Pravdepodobnosť výskytu rizika 

1 – 2 Veľmi nízka 

3 – 4 Nízka 

5 – 6 Stredná 

7 – 8 Vysoká 

9 – 10 Veľmi vysoká 
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Pre určenie dopadu rizika bola taktiež zvolená stupnica 1 – 10. 

Tabuľka č. 7: Interpretačná tabuľka – Dopad rizika 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Dopad rizika 

1 – 2 Veľmi nízky 

3 – 4 Nízky 

5 – 6 Stredný 

7 – 8 Vysoký 

9 – 10 Veľmi vysoký 

 

Po určení týchto dvoch stupníc nasleduje zostavenie samotnej tabuľky vyjadrujúcej 

hrozby spolu so scenármi. Výsledná hodnota rizika je definovaná ako súčin 

pravdepodobnosti a dopadu, pričom 100 je maximálna možná hodnota rizika. 

Tabuľka č. 8: Ohodnotenie rizík návrhu 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

ID Hrozba Scenár 
Pravde-

podobnosť 
Dopad Hodnota 

1 
Nesprávne 

definované zadanie 

Nezhody v priebehu 

implementácie –

predĺženie projektu 

4 4 16 

2 

Nedostatočné 

zaškolenie 

zamestnancov 

Nízke znalosti 

používateľov, 

nemožnosť pracovať 

s modulom 

3 7 21 

3 

Nesprávne vykonaná 

implementácia 

modulu 

Nefunkčnosť 

implementovaných 

prvkov IS 

3 8 24 

4 Možný únik dát 
Zneužitie firemných 

dát 
2 9 18 

5 
Absencia kľúčových 

zamestnancov 
Predĺženie projektu 3 4 12 

6 

Neochota niektorých 

zamestnancov prijať 

zmenu 

Nevyužívanie 

modulu 
5 4 20 
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3.10.1 Mapa rizík pred navrhnutými opatreniami 

Po zhodnotení rizík je možné jednotlivé pravdepodobnosti a dopady rizík zakresliť 

do tzv. mapy rizík. Už z tabuľky č. 8 je zrejmé, že pravdepodobnosť uvedených hrozieb 

je relatívne nízka, avšak ich dopady sú vysoké. Pre prehľadnosť je na obrázku č. 23 

uvedená mapa rizík. 

 

Obrázok č. 23: Mapa rizík pred opatreniami 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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3.10.2 Opatrenia rizík 

Pre zvýšenie pravdepodobnosti úspechu projektu je potrebné vytvoriť opatrenia rizík. 

Na to slúži nasledujúca tabuľka.  

Tabuľka č. 9: Opatrenia rizík 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

ID Hrozba Opatrenie 
Pravde-

podobnosť 
Dopad Hodnota 

1 
Nesprávne 

definované zadanie 

Spísanie všetkých 

požiadaviek pred 

zahájením projektu 

1 3 3 

2 

Nesprávne 

vykonaná 

implementácia 

modulu 

Zabezpečiť 

dostatočné 

testovanie produktu 

1 5 5 

3 

Nedostatočné 

zaškolenie 

zamestnancov 

Dodatočný tréning 

v oblastiach, kde 

zamestnanci 

vykazujú nízku 

znalosť 

2 6 12 

4 Možný únik dát 

Dôkladná analýza 

možných 

bezpečnostných 

rizík, vytvorenie 

potrebných opatrení 

1 7 7 

5 
Absencia kľúčových 

zamestnancov 

Vytvorenie 

dostatočných 

časových rezerv a 

pravidelná kontrola 

termínov 

2 3 6 

6 

Neochota 

niektorých 

zamestnancov prijať 

zmenu 

Vytvoriť zoznam 

prínosov, prípadne 

zlepšiť ich motiváciu 

3 3 9 

Vďaka týmto návrhom sa môže podariť znížiť pravdepodobnosť vzniku rizika, prípadne 

jeho dopad. 
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3.10.3 Mapa rizík po navrhnutých opatreniach 

Vďaka navrhnutým opatreniam sa podarilo znížiť hodnotu rizík. Pre grafické porovnanie 

zníženia hodnôt jednotlivých rizík pred a po navrhnutých opatreniach bola opätovne 

vytvorená mapa rizík. 

 

Obrázok č. 24: Mapa rizík po opatreniach 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Analýza rizík samozrejme neprebieha len na začiatku projektu, ale aj počas neho. Môže 

nastať zmena ďalších faktorov, obzvlášť pri dnešných rýchlo meniacich sa podmienkach. 

Bude sa však predpokladať, že ďalšie riziká nenastanú vďaka dobre vytvoreným 

dokumentom a dostatočným množstvom informácií z minulých projektov, ktoré boli 

dovedené k úspešnému koncu. 
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3.11 Ekonomické zhodnotenie návrhu 

Neoddeliteľnou súčasťou každého projektu je ekonomické zhodnotenie obsahujúce 

vyjadrenie nákladov a prínosov projektu. Súhrn všetkých nákladov a prínosov 

je popísaný v nasledujúcich podkapitolách. 

3.11.1 Náklady 

Vzhľadom na to, že plán zmeny je realizovaný bez pomoci externej firmy a bez potreby 

zakúpenia dodatočného hardwaru, náklady je možné vyjadriť len ako počet hodín 

strávených na projekte vynásobených priemernou superhrubou mzdou zamestnancov, 

ktorí sa na celej zmene podieľajú. Odhad nákladov na celú zmenu je uvedený 

v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka č. 10: Odhad nákladov 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Činnosť Náklady [Kč] 

Analýza a schválenie požiadaviek 100 000 

Implementácia 10 000 

Testovanie 8 000 

Školenie 60 000 

Celkom 178 000 

Celkové náklady na zmenu predstavujú 178 000 Kč. Táto suma reprezentuje jednorazové 

náklady potrebné pre uskutočnenie navrhovaného projektu. Žiadne paušálne náklady 

nie sú ďalej očakávané. Pre spoločnosť táto suma neznamená žiadne veľké náklady, 

a preto je možné považovať toto riešenie za veľmi dobré, a to aj vzhľadom na to, 

ako efektívne ho spoločnosť dokáže využiť. 

3.11.2 Prínosy 

Prínosy investície sa dajú vyjadriť v zvýšenej efektívnosti zamestnancov, a to najmä 

z dôvodu, že tikety budú môcť byť riešené oveľa rýchlejšie. Automatizácia riešenia 

najčastejšie sa objavujúcich problémov takisto tento proces urýchli, a zároveň navýši 

počet vyriešených tiketov za určité obdobie. Pre približný odhad finančných prínosov 

bol vynásobený počet zamestnancov využívajúcich navrhnutý modul, ich priemerná 
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superhrubá mzda na hodinu a počet ušetrených hodín za mesiac. Výsledná suma prínosov 

je približne 143 000 Kč/mesiac. 

Ďalšími prínosmi, ktoré sa však nedajú vyčísliť sú: 

• jednoduchšie zdieľanie informácií medzi zamestnancami ale i zákazníkmi naprieč 

rôznymi krajinami 

• zjednodušený proces učenia sa nového zamestnanca 

• väčšia samostatnosť zákazníka pri riešení jednoduchších problémov 

• aktuálne a správne informácie 

• dlhodobá spokojnosť zákazníkov 

• zlepšenie podkladov pre rozhodovanie 

• zníženie rizika chybovosti 

Samozrejme, s týmito prínosmi sa nemôže počítať od začiatku implementácie. Určitý čas 

trvá, kým sa používatelia zoznámia s novým modulom, a rovnako, kým sa potrebné 

dokumenty vytvoria. 
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ZÁVER 

Cieľom predloženej diplomovej práce bolo analyzovať súčasný informačný systém 

vybranej organizačnej jednotky spoločnosti Red Hat. Na základe vykonaných analýz bolo 

navrhnuté riešenie vedúce k zlepšeniu súčasnej situácie a k zefektívneniu každodenných 

procesov využitím najmodernejších technológií. 

V teoretickej časti práce boli vysvetlené základné pojmy, ktoré sa stali zdrojom 

informácií pre diplomovú prácu a analýzu informačného systému, a boli potrebné 

pre pochopenie preberanej problematiky. Príkladom môže byť samotný pojem 

informačný systém, ERP, znalostný management, 7S analýza, Lewinov model a podobne. 

Po vysvetlení základných pojmov bola v úvode druhej kapitoly predstavená spoločnosť 

Red Hat, jej produkty a obchodný model. Následne bola vykonaná analýza vnútorného 

a vonkajšieho prostredia, ktorá prehľadne zhodnotila silné a slabé stránky, príležitosti 

a hrozby spoločnosti. Na analýzu samotného informačného systému bola použitá metóda 

ZEFIS spolu so SWOT analýzou. Pomocou spomínaných analýz boli identifikované 

hlavné nedostatky používaného informačného systému, a na základe ich výsledkov boli 

v tretej kapitole predložené návrhy na zlepšenie. 

Na základe získaných podkladov bolo zistené, že súčasný informačný systém 

je vyhovujúci a je potrebné len doplniť jeho funkcionalitu. Preto sa návrhová časť práce 

venovala najkritickejšiemu nedostatku, a to chýbajúcej funkcionalite znalostného 

managementu. Cieľom návrhovej časti preto bola implementácia modulu znalostného 

managementu. Súčasťou tohto návrhu bola identifikácia potrieb spoločnosti, 

zamestnancov a zákazníkov. Integráciou navrhovaného modulu spoločnosť získa silný 

nástroj pre podporu znalostného managementu za minimálne náklady. Implementácia 

modulu nie je pre spoločnosť finančne náročná z dôvodu, že všetky procesy s ňou spojené 

prebiehajú v rámci spoločnosti interným tímom. V tomto module samozrejme nechýba 

ani detailný reporting, vďaka ktorému je vybraná organizačná jednotka spoločnosti 

schopná vylepšovať svoje služby a odmeňovať zamestnancov za dobre odvedenú prácu.  
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pro praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1978-8. 

10. DRUCKER, Peter. Postkapitalistická společnost. 1. vyd. Praha: Management Press, 

1993. ISBN 80-85603-31-4. 

11. KOCH, Miloš. Management informačních systémů. 2. přeprac. vyd. Brno: CERM, 
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