
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího informačního systému a 

následně alternativním výběrem a implementací nového informačního systému ve 

vybrané společnosti. První část diplomové práce je zaměřena na vysvětlení teoretických 

pojmů, v druhé části jsou provedeny analýzy a samotný výběr informačního systému pro 

společnost, včetně implementace. V závěru práce jsou popsány přínosy nového řešení.  

 

Abstract 

Master thesis deals with the analysing of the current information system and then with 

the alternatives and implementation of a new information system in a company. The first 

part of the master thesis is focused on explaining the theoretical concepts, in the second 

part there are analysis being done as well as the selection of the information system for 

the company including the implementation. In conclusion the advantages of the new 

solution are described. 
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ÚVOD 

Zájmem každé společnosti je vyladit podnikové procesy tak, aby byly co nejefektivnější. 

Důležitou roli v tomto směru hraje vhodně zvolený informační systém, který 

společnostem pomáhá zvládat procesy a rutinní provoz. Oblast informačních systémů se 

velmi rychle vyvíjí. Pro budoucnost společnosti je důležité tento trend zachytit a efektivně 

využívat tyto systémy pro podporu podnikání.  

Ve společnosti, která figuruje v této diplomové práci, došlo k výměně vedení. Nové 

vedení si přeje provést analýzu současného stavu informačního systému a následně 

provést alternativní výběr nového informačního systému.  
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ  

Hlavním cílem diplomové práce je výběr vhodného informačního systému pro danou 

společnost, který pomůže zefektivnit podnikové procesy. Následně je potřeba navrhnout 

implementaci a ekonomicky zhodnotit provedenou změnu. 

Vypracování diplomové práce je podloženo odbornou literaturou a znalostmi získaných 

pří studiu.   

Pro analýzu současného stavu jsem využil metod: SLEPT analýza, Porterův model, 

McFerlanov model, Marketingový mix, analýza SWOT a analýzu pomocí portálu ZEFIS. 

Hlavní části diplomové práce po jednotlivých bodech: 

- zpracování teoretické části zaměřené na osvětlení problematiky informačních systémů. 

- Představení a analýza společnosti. 

- Analýza současného stavu. 

- Výběr a implementace informačního systému. 

- Analýza rizik. 

- Ekonomické zhodnocení. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Teoretická část vysvětluje témata z oblasti informačních systémů a vybraných analýz. 

Popsaná témata jsou podkladem pro část praktickou. 

 

2.1 Podnikové procesy a informační systémy 

Informační systémy a podnikové procesy jsou ve většině případů mezi sebou provázané. 

Příkladem může být proces vyřízení příchozí objednávky, který zpracujeme s využitím 

informačního systému (2, str. 27).  

Obecně je hlavní vazba mezi člověkem a informačními zdroji. Pro efektivní využití 

informačního systému (IS) v návaznosti na daný proces je důležité mít kvalitně 

proškolený personál, aby dokázal využít všechny přínosy, které informační systém nabízí 

(1). 

Na začátku procesu je vždy událost, která nastartuje daný sled činností. Takovým 

spouštěčem procesu může být například přijetí nového zaměstnance či porucha stroje (2, 

str. 26).   

Druhy podnikových procesů: 

• Řídící procesy vznikají ve vedení společnosti a jsou základním kamenem pro 

vznik dalších procesů. Může se jednat o procesy v souvislosti s kvalitou nebo 

inovací, mohou také vznikat jako reakce na procesy podpůrné (2, str. 27). 

 

• Hlavní procesy se vyskytují ve výrobě, v interakci se zákazníkem nebo v oblasti 

logistiky. Tyto procesy napomáhají k plnění poslání organizace (2, str. 27). 

 

• Podpůrné procesy vytváří pro podnik vhodné podmínky při realizaci ostatních 

procesů. Tyto procesy primárně negenerují hodnotu ani zisk. Podpůrné procesy  

se nejčastěji pojí s informačními technologiemi a lidskými zdroji (2, str. 27). 
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K definování procesů můžeme využít slovní popis, nebo využít grafické zpracování. Na 

základě těchto popisů pak můžeme vhodně vybrat nebo upravit informační systém, 

případně využít tento popis pro zaškolení nových zaměstnanců (3, str. 29). 

 

2.2 Změny v oblasti Informačních systémů 

Společnosti mohou využít metod projektového řízení, pokud se rozhodnou o úpravu či 

kompletní změnu informačního systému. Projekty v oblasti informačních systémů, na 

rozdíl od projektů v jiném odvětví, mají dvě roviny: hmotnou a nehmotnou. Nehmotná 

stránka se dotýká sociálně psychologické roviny, obecně můžeme říci, že se lidé ke změně 

staví velmi opatrně až odmítavě. Velikou roli hraje motivace a znalosti pracovníků, 

manažerů a vedení společnosti, kteří změnu iniciují (7, str. 198). 

Projekty, které se zabývají změnou informačního systému jsou specifické také svojí 

rozsáhlostí. Dochází k velkým změnám v oblasti hardware a software (7, str. 198). 

Zásadním hybatelem je pro informační systém jeho obsluha – zaměstnanci společnosti. 

Změna IS je velikou změnou pro celou společnost. Je to zásah do podnikové kultury a její 

komunikace, včetně změn v podnikových procesech (7, str. 198). 

Specifika projektů spojených s IS: 

- vysoká míra proměnlivosti. 

- Jsou ovlivněné předchozími zkušenostmi. 

- Zásadní vliv hraje porozumění změn ze strany zaměstnanců i vedení. 

- Probíhají souběžně s dalšími projekty (7, str. 199). 
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2.3 Rizika spojená s projektem IS 

Projekty v oblasti v informačních systémů se podobně jako projekty v jakékoliv jiné 

oblasti potýkají s řadou problémů. Projekty jsou vytyčeny v pomyslném trojúhelníku 

pomocí termínů, nákladů a požadovaného výsledku (19). 

Časté problémy spojené s projektem IS: 

- přečerpání stanoveného rozpočtu. 

- Nedodržení časového plánu. 

- Nedostupné zdroje v době realizace projektu. 

- Uspořádání priorit s ohledem na další projekty v podniku (7, str. 200). 

 

Zásadním rizikem je nevhodný výběr informačního systému, který by mohl mít pro firmu 

fatální následky. Této skutečnosti lze předejít poctivou přípravou a jeho kvalitním 

výběrem. Tato skutečnost platí i o výběru vhodného dodavatele informačního systému 

(7, str. 201).  

K rizikům také patří nedostatečná pozornost vedení společnosti, věnovaná projektům 

spojených s IS. Tato skutečnost se například projeví v nevhodně definovaných cílech 

projektu. Dalším problémem je nedostatečná trpělivost při přípravě systému a tlak na co 

nejrychlejší nasazení. Je velkou chybou podhodnotit potřebný čas pro přípravu systému 

(7, str. 201). 

Rizikovým faktorem jsou uživatelé systému. Nedostatečné vyškolení zaměstnanců může 

celý systém degradovat na nižší úroveň. Problémem může být také nepochopení smyslu 

prováděných změn ze strany uživatelů systému (7, str. 201). 
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2.3.1 Možnost eliminace rizik 

Jedná se o princip, kdy dodavatel a zákazník společně sdílí rizika a přínosy v rámci 

implementačních projektů. Tento model vychází z předpokladu, že projekty tohoto typu 

vyžadují aktivní součinnost obou stran, a to po celou dobu trvání projektu až do živého 

provozu a ukončení projektu (8). 

Zákazník a dodavatel mají společnou odpovědnost za projekt. Je zapotřebí kvalitní 

zmapování projektu, včetně definování dohody o konkrétních přínosech a návratnosti 

investice (8). 

Obě strany jsou finančně motivovány, aby vložily do projektů to nejlepší ze svých 

schopností a znalostí. V situaci, kdy by rozpočet projektu nebyl vyčerpán, rozdělí si 

zákazník a dodavatel zůstatkový finanční obnos mezi sebe (8). 

Důležitá je komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem. Dostupnost aktuálních 

projektových informacích je zásadní pro úspěch projektu (8). 

 

2.3.2 Faktory úspěchu projektu IS 

Úspěšný projekt v oblasti informačních systémů vyžaduje souhru několika součástí. Je 

zapotřebí projekt kvalitně naplánovat, řídit a využívat kvalitní technologie. Neméně 

důležitá je samotná kvalita produktu, který dodavatelé nabízí (13). 

Vliv na úspěch má také prostředí, které společnost vytvoří pro realizaci projektu. Důležitá 

je ochota změnit způsob práce a způsoby myšlení v dané společnosti (13). 

Na úspěchu projektu se podílejí dodavatelé systému, jeho konzultanti a společnost, ve 

které probíhá projekt. Pro úspěch projektu je zásadní komunikace. Je zapotřebí správně 

nastavit komunikaci mezi zainteresovanými skupinami, ke kterým patří dodavatelé, 

konzultanti, vedení společnosti a zaměstnanci (13). 
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2.3.3 Analýza rizik metodou RIPRAN 

Tato metoda vznikla v roce 2000 na VUT v Brně, v rámci výzkumného projektu. Jedná 

se o empirickou metodu, která se využívá především pro malé a středně velké projekty 

při analýze rizik. Analýza je nástrojem především ve fázi před implementací projektu, 

nicméně i v proběhu projektu je nutné rizika aktualizovat a identifikovat nově vzniklá 

rizika (22). 

Pro identifikaci, kvantifikaci a návrhy plynoucí z analýzy se využívá především tabulková 

forma, alternativně lze využít výčet všech možností pro jednotlivá rizika pomocí 

strukturovaného zápisu (22). 

Tato metoda obsahuje následující kroky: 

• identifikace nebezpečí – zjištění možných nebezpečí pro projekt. 

• Kvantifikace rizik – číselná nebo slovní kvantifikace. 

• Reakce na rizika – návrh na opatření proti rizikům. 

• Posouzení – vyhodnocení rizikovosti projektu (22). 

 

 

 

Obrázek č. 1: Metoda RIPRAN (zpracováno dle 22) 
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2.3.4 Časový harmonogram projektu 

Pro zobrazení časového harmonogramu lze využít Ganttův diagram, který je používá již 

od první světové války. Ganttův diagram je v současnosti oblíbený pro svoji přehlednost 

a jednoduchost. Pomocí tabulky můžeme přehledně zobrazit jednotlivé činnosti 

v projektu, které se zobrazují shora dolů, časová osa je v horizontální linii (23). 

Tabulka č. 1: Ganttův diagram (zpracováno dle 23) 

 

Dalším nástrojem je metoda CPM/PERT. Jedná se o metodu kritické cesty, které je 

potřeba věnovat největší pozornost v projektu. Pokud by se činnost na kritické cestě 

prodloužila oproti plánu, celý projekt by nabral zpoždění. CPM využívá jednoho odhadu 

dobu trvání činnosti, metoda PERT obsahuje optimistickou, pesimistickou a 

pravděpodobnou dobu trvání činnosti (23). 

 

 

 

 

 

 

Metoda PERT se využívá především pro projekty s tématem vývoje, jelikož je v těchto 

projektech obtížné odhadnout délku trvání jednotlivých aktivit (23). 

Obrázek č. 2: Metoda PERT (zpracováno dle 23) 
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2.4 Fáze zavedení IS 

Fáze zavádění nového informačního systému má několik kroků, které popíšu v této 

kapitole. 

 

2.4.1 Fáze první – rozhodnutí o změně IS 

Pro tuto fázi jsou zásadní analýzy, které pomohou zodpovědně rozhodnout o 

potencionální změně ve společnosti. Je možné využít metodu SWOT, pro zjištění slabých 

a silných stránek momentální situace, dále pro zjištění příležitostí a hrozeb (7, str. 203). 

V této části by měly být zjištěny informace: 

- jaké jsou záměry vedení společnosti. 

- Cíle podniku. 

- Zmapování současné situace. 

- Potenciál zaměstnanců. 

- Finanční situace podniku. 

- Informační strategie podniku. 

- Očekávání od IS (7, str. 205). 

Objektivní posouzení situace a potřeb společnosti je důležitým podkladem pro 

rozhodování. Je na vedení firmy, zda pro některou etapu využije zkušenosti některé z 

poradenských firem, či si vše ponechá ve vlastní režii (7, str. 203). 

 

2.4.2 Fáze druhá – výběr týmu pro projekt IS 

Tým pro řešení projektu informačního systému by měl být složen ze zástupců všech 

oblastí podniku, kteří dobře znají specifika své oblasti a mohou tak přinést svůj názor na 

problematiku ze svého pohledu (7, str. 206). 
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Pro tým musí být ustanoven vedoucí, který bude zodpovídat za plnění časového plánu a 

rozpočtu. Vedoucí týmu je velmi důležitá osoba pro úspešnost projektu, je vhodné, aby 

se jednalo o přirozeného lídra, kterého tým bude následovat (7, str. 206). 

 

2.4.3 Fáze třetí – výběr vhodného IS a jeho dodavatele 

V této etapě probíhá výběr informačního systému podle požadavků společnosti, včetně 

dodavatele požadovaného systému. Nabídka informačních systému je velmi rozsáhlá, je 

tedy vhodné provést výběr ve dvou kolech. Do prvního kola – tzv. hrubého výběru je 

zařazen velký počet informačních systémů, velkou roli v tomto výběru hraje cena (7, str. 

207). 

Do druhého kola – tzv. jemného výběru se dostane menší množství systémů, které se 

nejvíce blíží požadavkům společnosti (obvykle 2 až 3 systémy). Tyto produkty se pak 

mezi sebou detailněji porovnávají podle 6 až 8 skupin kritérií (7, str. 207). 

 

2.4.4 Fáze čtvrtá – implementace 

Pro tuto část je velmi důležitá doba trvání, jelikož implementace je posledním krokem 

před tím, než začne informační systém sloužit podniku. V této části se provádí vlastní 

nasazení a nastavení daného informačního systému a školení uživatelů. Implementace 

končí uvedením systému do provozu (9). 

 

2.4.5 Fáze pátá – provoz a údržba  

Informační systém je již zaveden a funguje v dané společnosti s technickou podporou ze 

strany dodavatele. Je vhodné mít sepsaný dokument – SLA (service level agreement). 

Tato smlouva popisuje úroveň poskytovaných služeb, včetně sankcí pro dodavatele, 

pokud nedodrží sjednané podmínky (9). 
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2.5 Formy zavedení informačního systému 

V této části popíšu metody zavádění informačního systému do podniku. Tyto metody 

popisují situaci, ve které nový informační systém nahrazuje původní systém. 

 

2.5.1 Souběžná strategie 

Původní informační systém pomalu nahrazují části z nového informačního systému, vše 

probíhá postupnými kroky. Tento přístup se používá ve společnostech, kde jsou rozsáhlé 

informační systémy. Jedná se o velmi přehlednou metodu, nicméně je velmi časově 

náročná (11, str. 145). 

 

 

 

2.5.2 Nárazová strategie 

V této metodě se původní informační systém nárazově zastaví a nahradí novým 

systémem. Jedná se o velmi rychlou metodu. Takto nárazový přechod na nový systém je 

však rizikový, jelikož nový systém nemusí být správně odladěný a již nebude možnost se 

vrátit k původnímu systému (11, str. 146).  

 

 

 

Obrázek č. 3: Postupná strategie (zpracováno dle 10, str. 286)  

Obrázek č. 4: Nárazová strategie (zpracováno dle 11, str. 146)  
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2.5.3 Paralelní strategie 

Při paralelním přechodu se původní i nový systém používají v omezeném časovém rámci 

souběžně. Tato metoda poskytuje pracovníkům čas k adaptaci na nový systém a umožnuje 

jim jej dostatečně otestovat. Jedná se tedy o metodu, která eliminuje určitá rizika, 

nevýhodou je však pracnost a časová náročnost této metody – zaměstnanci musí používat 

dva informační systémy zároveň. Přechod na nový systém je realizován po odzkoušení 

všech funkcionalit (10, str. 286). 

 

 

 

 

 

 

2.6 Integrace podnikových aplikací  

Pojem systémová integrace popisuje schopnost propojení nezávislých podnikových 

aplikací či systémů.  EAI – enterprise application integration tedy umožňuje spolupráci 

systémů, které společnost využívá. Integrace systémů se využívá pro vyšší efektivnost 

práce. Není žádoucí mít několik nespolupracujících systémů – to může mít za důsledek 

duplicitu dat, nekonzistentnost dat a nízkou efektivitu zpracování dat (20).  

Výhody systémové integrace 

- snížení nákladů. 

- Zvýšení efektivity práce. 

- Větší míra automatizace. 

- Aktuální a konzistentní data (21). 

Obrázek č. 5: Paralelní strategie (zpracováno dle 10, str. 286) 
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2.6.1 Point to point  

Point to point metoda – každý s každým. Výhodou této metody je flexibilita, nevýhodou 

je využitelnost pouze při menším počtu aplikací – při větším počtu se stává metodou 

nepřehlednou a chybovou. Tato metoda se používá podle aktuální potřeby projektů, je 

nazývána „integrační špagety“ (2, str. 368). 

V této metodě je pro každou dvojici aplikací či systémů, které jsou propojeny, 

implementován konektor, který zajišťuje integraci a transformaci dat (2, str. 368). 

 

 

 

 

2.6.2 Hvězdicová architektura 

Jedná se o nejvíce využívanou metodu integrace. Základním kamenem této architektury 

je centrální prvek, pomocí něhož jsou vytvořeny vazby mezi jednotlivými aplikacemi – 

tzv. integrační broker. Aplikace se propojí do pomyslné hvězdy s jedním centrálním 

bodem, přes který následně probíhá komunikace. Výsledkem je jedno aplikační rozhraní 

– integrační broker (2, str. 368).  

Výhodou této metody je snížení počtu propojení, snadnější správa. Nevýhodou je, že 

centrální bod se stává kritickým místem z pohledu spolehlivosti (2, str. 368). 

 

 

 

Obrázek č. 6: Point to point (zpracováno dle 2, str. 368) 

 

 

Obrázek č. 7: Hvězdicová architektura (zpracováno dle 2, str. 368) 
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2.7 Životní cyklus informačního systému 

Životní cyklus informačního systému je možné popsat ve čtyřech fázích. 

 

Rozhodnutí o novém IS a jeho výběr – pomocí analýzy trhu je možné najít nejvhodnější 

systém pro společnost, který musí pokrýt dané potřeby a očekávání. Jedná se o velkou 

investici, proto je zapotřebí, aby byl výběr informačního systému v souladu 

s dlouhodobou strategií společnosti (24). 

Implementace – zavedení IS ve společnosti, součástí implementace je nastavení systému, 

školení zaměstnanců a nahrání dat. Mohou se vyskytnout problémy v oblasti technické, 

lidské, časové či finanční. Porovnávat náklady a přínosy může být v této části není 

objektivní, jelikož přínosy vyžadují svůj čas (24). 

Provoz a údržba – udržování kvalitního chodu a odstraňování chyb informačního 

systému.  Pro provoz jsou zásadní uživatelé systému a jejich znalosti. V kontextu 

neustálých změn ve společnosti je zapotřebí aby byly změny promítnuté do informačního 

systému. V této části by již přínosy měly převyšovat náklady (24). 

Úpadek – tato fáze nastává, pokud náklady převyšují přínosy systému. Systém je již 

zastaralý a neodpovídá potřebám společnosti. Tento stav je možný vyřešit investicí do 

vývoje systému případně výběrem nového systému (24). 

 

 

 

 

 
Obrázek č. 8: Životní cyklus informačního systému (zpracováno dle 24) 
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2.8 Bezpečnost informačních systémů 

Je zapotřebí chránit všechny systémy společnosti. V systémech chráníme data, informace, 

know-how a programy. Pro dosažení co nejvyšší míry zabezpečení je zapotřebí 

kombinovat metody technické, softwarové a organizační. Bezpečnost systému stoupá 

s počtem využitých bezpečnostních metod (27, str. 51). 

Zcela bezpečného systému je však možné dosáhnout pouze absolutní izolací systému – 

odstraněním vstupů a výstupů. Takový systém však ztrácí svůj smysl (27, str. 56). 

Důležité pojmy v oboru bezpečnosti:  

• Důvěrnost – s daty smí pracovat pouze oprávněná skupina uživatelů. 

• Dostupnost – data musí být zpřístupněna pouze oprávněným uživatelům. 

• Integrita – data nesmí být neoprávněně změněna.  

• Hrozba – nebezpečí, kterému může čelit informační systém. 

• Dopad – následek, který je vyvolaný naplněním hrozby.  

• Riziko – pravděpodobnost výskytu porušení atributů bezpečnosti informací (27, 

str. 51). 

 

2.8.1 Ochrana proti zneužití a nežádoucím změnám 

Tato ochrana zabezpečuje důvěrnost a integritu informací. Je zapotřebí vymezit různé 

typy přístupových práv pro uživatele, kteří přistupují k souborům a dokumentům. Někteří 

uživatelé například mohou mít přístup pouze pro čtení, jiní uživatelé mohou data vkládat 

a upravovat (27, str. 54). 

Proti zneužití je důležité využít metody šifrování dat. Data musí být přenášena i 

uchovávána šifrovaně (27, str. 54). 

Jako ochranu proti zneužití a nežádoucím změnám je nutné využít identifikaci a 

autentizaci uživatele při přihlašování do systému. Autentizace se provádí přihlašovacím 

jménem, autentizace například pomocí hesla či otiskem prstu (27, str. 54). 
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Heslo by mělo být minimálně 8 znaků dlouhé, nejlépe je složit jej z několika slov (28). 

Zásady bezpečné správy hesel dle NIST (National Institute of Standards): 

• omezení počtu pokusů o přihlášení – při překročení počtu pokusů je účet uzamčen. 

 

• Nevyžadování změny hesla – pravidelná vynucená změna hesla vede uživatele 

k zjednodušování a opakování hesel. Heslo je vhodné měnit pouze při svobodné 

vůli uživatele nebo při podezření na únik hesel. 

 

• Vícefaktorová autentizace – doplnění hesla o další prvek, např. softwarový 

generátor jednorázových hesel. 

 

• Porovnání zadaných hesel s databází uniklých hesel a se slovy ze slovníků 

s následným upozorněním uživatele o nevhodnosti hesla. 

 

• Nepoužívat kontrolní otázky a nápovědy (28). 

 

2.8.2 Ochrana proti ztrátě dat 

Jedná se o základní typ ochrany, která zabezpečuje dostupnost informací. Tato ochrana 

musí být použita u všech systémů. Systém může být napaden neúmyslně nebo úmyslně 

pomocí softwarového viru. Je zapotřebí chránit systém i před zásahem přírodních sil, 

např. požár či povodně (27, str. 53). 

Jako technický prostředek ochrany je vhodné využít přístupové karty do objektu 

společnosti, které chrání před vstupem nepovolaných osob, déle požární a přístupové 

alarmy. Mezi softwarové ochranné prostředky proti ztrátě můžeme zařadit antivir a 

ochranu zálohováním (27, str. 53). 
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2.8.3 Organizační prostředky 

Nejvíce případů narušení bezpečnosti systému způsobují vlastní zaměstnanci společností. 

Této skutečnosti je možné předejít vybranými organizačními možnostmi: 

• kvalitní výběr zaměstnanců. 

• Pravidelné školení zaměstnanců. 

• Definované bezpečnostní pravidla. 

• Kontroly dodržování bezpečnostních pravidel (27, str. 55). 

Je také zapotřebí vyhodnotit, zda cena za bezpečnost odpovídá hodnotě chráněného 

majetku. Společnost musí vhodně nastavit vynaložené prostředky pro odpovídající míru 

zabezpečení (26).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 9: Přiměřená bezpečnost (26)  
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2.9 Analýzy 

V této části představím analýzy, které jsem využil v části praktické.  

 

2.9.1 MARKETINGOVÝ MIX 

Marketingový mix 4P neboli čtyři složky marketingu sestavil James Culliton. Principem 

analýzy je zmapovat vnitřní prostředí společnosti, které má pomoci k dosažení cílů 

společnosti (4).  

Price  

Price neboli cena označuje cenovou politiku společnosti. Jedná se o sumu všech hodnot, 

které musí zákazník vynaložit, aby mohl vlastnit produkt nebo využívat službu. Tato 

položka z marketingového mixu je pro společnost zásadní, protože společnosti vytváří 

zisk, na rozdíl od ostatních položek, které se považují za výdaje. Konečnou cenu ovlivňují 

interní a externí faktory. K interním faktorům můžeme například zařadit cíle a strategie 

podniku, u externích faktorů například nabídku a poptávku (5, str. 70). 

Product  

Tato složka obsahuje služby a výrobky, které jsou nabízeny zákazníkovi. Nejedná se o 

samostatný výrobek – je to souhrn jeho vlastností: záruka, design a benefity. Při analýze 

posuzujeme komplexnost a konkurenceschopnost (4). 

Promotion  

Jedná se o komerční komunikaci společnosti směrem k zákazníkovi. Cílem komunikace 

je informování zákazníků o produktech nebo službách a podporovat tak prodej. 

Komunikací se zákazníky se společnosti také snaží vybudovat dobrý vztah a vytvořit 

kladný mediální obraz. Analýza této oblasti posuzuje metody informování zákazníků, 

reklamu a komunikaci (4). 
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Place  

Tento faktor popisuje místa a způsoby, jak se zákazník může k výrobku dostat. Analýza 

v této oblasti se týká popisu míst, kde může zákazník výrobek nakoupit – může se jednat 

o e-shop nebo kamennou prodejnu. Dále způsoby distribuce – přímá a nepřímá. U přímé 

distribuce prodává výrobce své produkty přímo konečnému zákazníkovi, u nepřímé 

distribuce vstupuje mezi tyto subjekty mezičlánek – například distribuční agent nebo 

zprostředkovatel (4). 

 

2.9.2 SLEPT analýza 

Zkratka SLEPT je složena z prvních písmen anglických slov, které popisují okolí 

společnosti. 

• Social – sociální a demografické prostředí. 

• Legal – právní prostředí. 

• Economic – ekonomické faktory. 

• Political – politické faktory. 

• Technological – technologické faktory (6). 

 

Sociální oblast 

Na společnost působí demografické faktory, kulturní faktory, životní úroveň a etnické 

rozložení země, ve které působí. Dalším faktorem je pracovní síla, která je pro její činnost 

základním kamenem (6). 

Legislativní oblast 

Tato oblast se zabývá právním prostředím, ve kterém společnost působí. Dále se může 

posuzovat přehlednost a kvalita právních norem a jejich vliv na společnost (6). 
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Ekonomická oblast 

Ekonomická oblast se zabývá stavem celkové ekonomiky v prostředí dané společnosti. 

Na společnost má vliv například momentální fáze hospodářského cyklu či míra inflace. 

Tyto skutečnosti musí společnost zohlednit při svém rozhodování (6). 

Politická oblast 

Tato oblast zkoumá politické prostředí v dané zemi. Na společnost má vliv politická 

stabilita dané země. Pro společnost je pozitivní zpráva, pokud je politické prostředí 

stabilní a nevykazuje velké množství nepředvídatelných změn (6). 

Technologická oblast 

Technologická oblast se zabývá technologickými aspekty. Společnost ovlivňuje rychlost 

technologického rozvoje a technologická úroveň. Důležité jsou informace z prostředí 

inovací, které společnostem pomáhají v konkurenčním boji (6). 

 

2.9.3 Porterův model 

Analýzu pěti konkurenčních sil vytvořil Michael E. Porter v roce 1979. Tato analýza 

popisuje konkurenční síly, které mají vliv na posuzovanou společnost. Jednotlivé oblasti 

popisují: vyjednávací sílu dodavatelů, hrozbu vstupu nové konkurence, vyjednávací sílu 

zákazníků, hrozbu vstupu substitutů, vyjednávací sílu dodavatelů a stávající konkurenci. 

Tyto síly ovlivňují míru konkurence v daném odvětví (14). 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Schopnost zvyšovat cenu ze strany dodavatele je podmíněna několika vlastnostmi. Pokud 

je například dodavatel na trhu dodavatelů významným subjektem a celkový počet 

dodavatelů není vysoký, tak má dodavatel velkou vyjednávací sílu (14). 
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Vyjednávací síla dodavatele klesá, pokud je na trhu velké portfolio podobných 

dodavatelů. Velkou roli hraje také fakt, zda je odběratel pro dodavatele významným 

zákazníkem. Pokud je odběratel významný zákazník, dodavatel pak ztrácí svoji 

vyjednávací sílu (14). 

Hrozba vstupu nové konkurence 

Tato síla posuzuje, jak je pro potencionální konkurenci náročné vstoupit na daný trh. 

Vstupu nové konkurence mohou zabránit velké vstupní bariéry na trhu. Mezi bariéry trhu 

můžeme například zařadit: politika dané země, úspory z rozsahu, výhody zkušeností 

z oboru, přístup ke zdrojům, zavedené silné značky na trhu (14). 

Vyjednávací síla zákazníků 

Silná vyjednávací pozice zákazníků může vést k velkému tlaku na cenu, které se 

společnost nebude moci bránit. Vyjednávací síla zákazníků klesá, pokud spotřebitelé 

nakupují malé objemy diferencovaného zboží (14). 

Vyjednávací síla zákazníků roste pokud:  

• zákazníci mají informační převahu. 

• Na trhu existuje velké množství substitutů. 

• Pro zákazníka je zásadní cena produktu, nikoliv kvalita. 

• Náklady na změnu dodavatele jsou pro zákazníka zanedbatelné. 

• Zákazník je na trhu významným subjektem (14). 

 

 

Hrozba substitutů  

Substitut je produkt nebo služba, která zákazníkovi ve stejné nebo lepší míře nahradí 

původní řešení. Tato oblast tedy zkoumá, jak obtížné je pro spotřebitele změnit stávající 

řešení za konkurenční nabídku. Jedná se o tzv. alternativu k danému produktu nebo službě 

(14). 
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Stávající konkurence 

Tato oblast zkoumá, jak je silná stávající konkurence společnosti na trhu. Síla stávající 

konkurence je vysoká, pokud dochází k reklamním a cenovým válkám mezi konkurenty 

(14).  

 

 

 

 

2.9.4 ZEFIS 

Jedná se o webovou stránku, které firmám pomáhá zlepšovat efektivnost. Systém ZEFIS 

je založený na systematicky sestavených dotaznících, s jejichž pomocí najde klíčové 

nedostatky a dá doporučení, jak tyto nedostatky odstranit. Systém také poskytuje 

jedinečnou možnost porovnat výsledky s ostatními firmami (33). 

Portál ZEFIS využívají především malé a střední firmy, které chtějí analyzovat fungování 

firmy, procesy, informačních systém a bezpečnost (33). 

 

 

 

 

Obrázek č. 10: Porterův model (zpracováno dle 14)  

Obrázek č. 11: Příklad doporučení z portálu ZEFIS (33) 
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2.9.5 McFerlanov model aplikačního portfolia 

Pro tento model se využívá matice, která popisuje jednotlivé aplikace, které společnost 

využívá. Aplikace jsou rozděleny do čtyř oblastí (12, str. 70). 

Strategické aplikace jsou v souladu s podnikový strategickými cíli. Aplikace jsou brány 

z pohledu budoucnosti – mají dlouhodobý vliv. Strategické aplikace by měly společnosti 

pomáhat dosahovat dlouhodobé cíle. Příklad strategických aplikací je ERP či CRM (12, 

str. 71). 

Potenciální aplikace netvoří jádro podnikových aplikací. Jedná se o aplikace, které 

umožnují simulace a experimenty. Přínos těchto aplikací je pro společnost nejistý. Záleží 

na tom, jak se povede implementovat zjištěné výsledky do běžného provozu (12, str. 72). 

Klíčové aplikace jsou zásadní pro fungování společnosti. Pokud by byla klíčová aplikace 

vyřazena z provozu, ať už útokem či technickou chybou, společnost by taková situace 

ohrozila na provozu. Vliv klíčových aplikací můžeme sledovat v každodenním provozu 

společnosti (12, str. 71). 

Podpůrné aplikace zajištují zaměstnancům společnosti pomoc při zpracování vybraných 

procesů. Tyto aplikace nejsou zásadní pro chod celé společnosti, nicméně přínos těchto 

aplikací je zefektivnění činností pracovníků a snížení podnikových nákladů (12, str. 71). 

 

 

 

 

 

 Obrázek č. 12: McFerlanov model (zpracováno dle 12 str. 71)  
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2.9.6 SWOT analýza 

Analýza SWOT je jedním ze základních nástrojů strategické analýzy. Zkratka SWOT je 

složena z anglických slov: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats.  

 

 

 

 

 

Silné stránky (strengths)  

Tato oblast popisuje silné stránky společnosti. Příkladem silných stránek může být 

kvalitní informační systém (25, str. 295).   

Slabé stránky (weaknesses) 

Tato oblast popisuje slabé stránky společnosti, které společnosti brání v rozvoji. Může se 

jednat například o zastaralé stroje či nedostatek kvalifikované pracovní síly (25, str. 295).   

Příležitosti (opportunities) 

Příležitosti odhalují možnosti, které se společnosti nabízí a mohla by je využít pro svůj 

prospěch. Příležitosti pro společnost mohou být například: rozšíření informačního 

systému či poptávka po určitém produktu na trhu (25, str. 295).   

Hrozby (Threats)  

Oblast hrozeb zobrazuje ohrožení společnosti. Může se jednat například o negativní 

změnu v legislativě (25 str. 295).   

Obrázek č. 13: Analýza SWOT (zpracováno dle 25 str. 295)  
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V první částí popíšu analyzovanou společnost, v další části jsou vypracované potřebné 

analýzy. 

 

3.1 Základní informace o společnosti 

Název: XYZ                             

Obchodní model: Business to Business 

Počet zaměstnanců: 40 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: výroba oděvů a oděvních doplňků, výroba textilního zboží 

Společnost si nepřeje být jmenována z bezpečnostních a konkurenčních důvodů. V textu 

bude označována zkratkou XYZ. 

 

Jedná se o českou společnost, která působí v textilním průmyslu. Historie společnosti 

XYZ začíná již v polovině 19. století (15). 

Nejdříve byla zahájena výroba punčochového zboží, následně se výroba postupně 

rozšířila o mechanickou pletárnu. Období rozmachu vyvrcholilo výstavbou 

funkcionalistické továrny, kterou postavil významný architekt Hans Richter. V roce 1937 

ve společnosti pracovalo téměř 1000 zaměstnanců, tento počet již nebyl překonán (15). 

 



38 

 

3.1.1 Organizační struktura společnosti 

 

 

 

 

 

 

Nejvyšším rozhodujícím orgánem společnosti je valná hromada, která rozhoduje o 

strategických záležitostech společnosti. Jednání valné hromady probíhá několikrát ročně, 

v závislosti na situaci podniku.  

Ředitel společnosti má na starosti vedení společnosti a její směřování. Hlavním 

spolupracovníkem ředitele společnosti je ředitel výroby, který má na starosti záležitosti 

spojené s výrobou. Ředitel výroby vytváří výrobní plán a jeho cílem je co nejefektivněji 

rozložit výrobu na jednotlivé stroje a pracovníky, aby byla zachována co nejvyšší 

produktivita. Zaměstnance a jejich produktivitu mají na starosti mistři výroby 

v jednotlivých úsecích výroby.  

Pod ředitele výroby spadá technický úsek, který se stará o objekt, ve kterém společnost 

sídlí, dále má na starosti údržbu, bezchybný chod všech strojů ve výrobě a jejich 

průběžnou kontrolu. Technický úsek také zodpovídá za pozemky přilehlé k objektu 

společnosti.  

Ekonomický úsek se dělí na účtárnu, obchodní úsek a HR. V účtárně se provádí agenda 

spojená s vedením účetnictví, mzdová agenda a daňová agenda. Obchodní úsek má na 

starosti komunikaci s dodavateli a odběrateli-zákazníky. Úsek HR má na starosti správu 

agendy stávajících zaměstnanců a nábor nových zaměstnanců. 

Obrázek č. 14: Organizační struktura společnosti (vlastní zpracování) 
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3.1.2 Mise a vize společnosti 

Společnost XYZ poskytuje komplexní služby pro své odběratele, od návrhů prototypů, 

designů až k fyzické výrobě produktu. Společnost si zakládá na kvalitě svých produktů a 

zaměřuje se na dlouhodobou spolupráci se svými odběrateli. Kvalita je pro společnost 

zásadní, proto má ve svých výrobních procesech zabudované kontrolní mechanismy, 

které vylučují, že by se vadný produkt dostal do distribuce. Společnost má zájem rozšířit 

působnost na zahraniční trhy. 

 

3.2 Informační systémy společnosti 

Společnost XYZ používá informační systém Pohoda (Stormware s.r.o.) a účetní systém 

OK mzdy (OKsystem a.s.). Mateřská společnost, se kterou XYZ kooperuje některé 

výrobní operace i kompletní produkty využívá informační systém Money S5 (Solitea 

a.s.). 

Mezi těmto subjekty je vysoká míra spolupráce. Společnosti spolu často obchodují a 

dochází k toku dokumentů. V případě potřeby dochází k výpomoci v oblasti HR.  

 

 

 

 

Informační systém Pohoda společnost XYZ využívá pro základní účetní výkony – 

účtování, objednávky a faktury vydané a přijaté, bankovní doklady. Tento informační 

systém lze považovat za hlavní systém. 

Obrázek č. 15: Informační systémy (vlastní zpracování)  
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Systém OK mzdy společnost XYZ využívá pouze pro oblast personalistiky a zpracování 

mzdové agendy. Systémy nejsou kompatibilní. Tento stav není optimální a generuje pro 

společnost zbytečné náklady. Chybí také vetší provázanost na podnikové procesy.  

Nevýhody aktuální situace dvou informačních systémů ve společnosti XYZ: 

- zaměstnanci musí absolvovat dvě školení na dva informační systémy. 

- Dvojí technická podpora (maintenance) pro dva informační systémy. 

- Pokud zaměstnanec onemocní, komplikace v zastupitelnosti, zástupce musí 

zvládat práci se dvěma systémy. 

- V případě, že zaměstnanec mění data v jednom systému, musí stejná upravit i 

v druhém systému. 

- Technické požadavky na systémy (hardware) se s přibývajícími aktualizacemi 

mohou velmi lišit. 

- Neefektivní procesy = zvýšené náklady. 

 

3.2.1 Analýza systému  

Pro analýzu hlavního informačního systému společnosti XYZ jsem využil portál ZEFIS. 

Výsledky vychází z vyplněných dotazníků. Z analýzy vyplývá, že velkým problémem 

jsou chybějící bezpečnostní pravidla. V kapitole vlastní návrh zpracuji napravení tohoto 

stavu, který změna informačního systému nevyřeší. 

 

 

 

 

 Obrázek č. 16: Analýza systému pomocí portálu ZEFIS (33)   
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Efektivnost systému  

Výsledek efektivnosti hlavního systému je znázorněn na obrázku níže. Ideální efektivnost 

je hodnocena 100 %. Posuzovaná společnost XYZ je na hodnotě 70 %. Budoucí cílový 

stav je správně nastavený a provozovaný informační systém, včetně procesů.  

 

 

 

 

 

 

Bezpečnost 

Z hlediska techniky i programů nebyly zjištěny nedostatky. Nejslabším článkem v oblasti 

bezpečnosti jsou uživatelé systému a chybějící bezpečnostní předpisy. Návrh na změnu 

je uveden v části vlastní návrhy řešení. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 17: Efektivnost systému (33)  

Obrázek č. 18: Bezpečnost systému (33) 
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3.2.2 Analýza procesů 

Na následujícím diagramu se nachází analýza zjednodušeného procesu reklamace ve 

společnosti. Aktuální informační systém není efektivně zapojen do tohoto procesu – 

využívá se pouze při kontrole přijatých informací. Databáze reklamací je ve formě 

excelovské tabulky.  

Příchozí zpráva o 
reklamaci

Kontrola 
přijatých 
informací

Pověřený 
pracovník

R

XOR
Informace jsou 

kompletní

Informace 
nejsou 

kompletní

Vyplnění 
reklamačního 

formuláře

Databáze 
zákazníků

Pověřený 
pracovník

R

Posouzení 
závady

Mistr výroby R

Evidence  

Databáze 
reklamací

Pověřený 
pracovník

R

Návrh opatření

Žádost o 
doplnění 
informací

Pověřený 
pracovník

Zákazník

R

i

Vyřízení 
reklamace

Analýza 
reklamací

Ukončení 
procesu 

reklamace

Pověřený 
pracovník

Zákazník

R

i

Pověřený 
pracovník

R

Pověřený 
pracovník

R

Databáze 
reklamací

 

Obrázek č. 19: Analýza procesu reklamace (vlastní zpracování) 
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Analýza procesu, ve kterém dochází k předání podkladů pro mzdy a zpracování mezd. V 

kapitole vlastní návrhy řešení popíšu, jak zefektivnit tento proces pomocí nového 

informačního systému. Tento proces poukazuje na neefektivnost dvou informačních 

systémů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 20: Analýza procesu zpracování mezd (vlastní zpracování)  
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3.3 Vybavení společnosti  

Společnost působí ve velké třípatrové továrně. Dvě patra jsou výrobní, jedno patro je 

využíváno jako sklad. Zaměstnanci využívají tuto techniku:  

Tabulka č. 2: Vybavení společnosti (vlastní zpracování)  

Název Specifikace Počet kusů 

Notebook HP 250 G7 Intel Core i5-8265 U, SSD 

256 GB, RAM 8GB 

10 kusů 

SW Windows 10 10 licencí 

Tiskárna HP  OFFICE JET PRO 1kus 

Server  HP Proliant  1 kus 

SW Windows server 2016  1 licence 

SW MS SQL server 1 licence 

 

Vedení společnosti využívá dva notebooky, ekonomický úsek čtyři notebooky, mistři 

výroby a technici výroby čtyři notebooky.  

Zaměstnanci ekonomického úseku využívají služební telefony se systémem Android. 

Společnost vlastní dva tablety se systémem Android, které využívají mistři jako pomocný 

nástroj při tvorbě střihů.  

Oblast ICT spravuje pro společnost XYZ externí firma.  
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3.4 Marketingový mix společnosti 

V této části popíšu marketingový mix společnosti XYZ. 

Produkt 

Společnost XYZ nabízí svým zákazníkům širokou nabídku textilního zboží. Společnost 

se zaměřuje především na výrobu svetrů a punčochového zboží. Jako službu společnost 

nabízí libovolnou modifikaci výrobku dle přání odběratele. Zákazník si může volit 

například materiál, typ střihu, balení apod.  

Pro zákazníky může být vyvinut nový typ produktu podle jejich představ, případně může 

zákazník vybrat ze stávající nabídky.  

 

Obrázek č. 21: Nabídka společnosti (vlastní zpracování) 

 

Cena 

Ceník společnosti není zveřejněný, jelikož na cenu jednotlivých produktů působí několik 

faktorů a neexistuje jednotná cena pro konkrétní produkty. Cena závisí na požadovaných 

parametrech – například kvalita příze nebo typ střihu. Dalším prvkem, který působí na 

cenu, je počet odebíraných kusů, případně délka smlouvy.  
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Propagace 

Společnost komunikuje se zákazníky pomocí své webové stránky a účtů na sociálních 

sítích. Propagace je nastavená na oslovení módních značek nebo módních návrhářů, kteří 

by mohli realizovat své návrhy ve společnosti XYZ. Společnost se tedy nezaměřuje na 

běžné zákazníky, ale model B2B. Společnost se také snaží popularizovat pletařské 

řemeslo v podobě exkurzí s výkladem zkušených pletařů. Tyto exkurze probíhají ve 

výrobně společnosti.  

Místo  

Společnost působí především na internetu, kde ji potencionální zákaznici mohou 

kontaktovat se svým požadavkem. Internetové stránky společnosti jsou přehledné a 

kvalitně představují její služby. Ke konečnému zákazníkovi, který si výrobek koupí 

v kamenné prodejně nebo na e-shopu, se produkt dostane přes distribučního agenta. 

 

3.5 SLEPT analýza 

Analýza je nápomocna k tomu, abychom mohli vyhodnotit situaci společnosti podle 

jejího okolí. Nebereme v potaz pouze současný stav, ale i stav budoucí. Zkratka SLEPT 

znamená: 

- sociální, 

- legislativní, 

- ekonomické, 

- politické, 

- technologické faktory.  
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Sociální faktory 

Hlavním faktorem pro chod společnosti jsou lidské zdroje, které jsou základním 

kamenem každé společnosti. Mezi hlavní sociální faktor tedy musíme zařadit míru 

nezaměstnanosti. V současné době je pro společnosti situace s novou pracovní silou 

obecně velmi špatná. Není snadné najít kvalifikované zaměstnance a často se tak 

společnosti o zaměstnance mezi sebou přetahují, což má důsledek v navyšování mezd a 

ve zvyšování nákladů pro společnosti. 

Společnost XYZ sídlí v Ústeckém kraji, kde je nezaměstnanost k datu 31. 1. 2020 ve výši 

4,29 %, což je druhá nejvyšší nezaměstnanost v České republice, hned za krajem 

Moravskoslezským (16).  

V kontextu celorepublikové nezaměstnanosti je to pro společnost pozitivní zpráva a 

nemělo by tedy být tak těžké najít kvalifikované zaměstnance jako například 

v Pardubickém kraji, kde je zaměstnanost velmi vysoká. Do budoucna je zde však riziko 

postupného vylidňování v Ústeckém kraji. Mezi lety 2008 a 2018 ubylo v Ústeckém kraji 

15,9 tisíc obyvatel (17). 

Změny v době pandemie COVID  

V návaznosti na celosvětovou pandemii lže očekávat nárůst nezaměstnanosti a zvýšení 

dostupnosti pracovní síly pro společnost. 

 

Politické faktory 

Politickou situaci v České republice můžeme označit jako stabilní. Jelikož je Česká 

republika v Evropské unii, společnosti mohou žádat o dotace na rozvoj svého podnikání. 

Společnosti, které nežádají o dotace, se mohou dostat do konkurenční nevýhody, oproti 

podnikům, které tuto oblast využívají jako další zdroj pro svoje podnikání.  
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Legislativní faktory 

Společnost se musí řídit platnými zákony České republiky. Mezí zásadní zákony pro 

společnost jsou:  

- občanský zákoník 89/2012 Sb. 

- Zákoník práce 262/2006 Sb. 

- Zákon o obchodních korporacích 90/201 Sb. 

- Zákon o dani z přidané hodnoty 265/2004 Sb. 

- Zákon o dani z přijmu 586/1992 Sb. 

- Zákon o evidenci tržeb 112/2016 Sb. 

- Zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 309/2006 Sb. 

- Zákon o obecné bezpečnosti výrobků 102/2001 Sb. 

Společnost také musí dodržovat nařízení GDPR, které vstoupilo v platnost 25. května 

2018.  

V současné době se projednává opatření, nazývající se lex COVID, které by mělo pomoci 

soukromým subjektům přežít tuto ekonomicky náročnou situaci. 

Ekonomické faktory 

Na společnost působí ekonomické faktory, které ovlivňují její vývoj – pozitivně nebo 

negativně. Ministerstvo financí predikuje na rok 2020 zpomalení ekonomického růstu na 

dvě procenta, ekonomický růst je podpořen výdaji domácností na spotřebu (18).  

Z důvodů pandemie koronaviru lze předpokládat horší ekonomický výsledek než 

predikované dvě procenta. V závislosti na trvání restriktivních opatření je zde možnost, 

že se ekonomika dostane do recese.  

Změny v době pandemie 

Spotřebitelé mění své nákupní preference v době pandemie. Lidé omezují nákupy textilu, 

nakupují především potraviny a léky.  
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Technologické faktory 

Technologie a inovace jsou v textilní průmyslu velmi důležité – vytvářejí konkurenční 

výhodu. Společnost XYZ spolupracuje s českými univerzitami na vývoji nových postupů 

při výrobě. Je zapotřebí, aby společnost měla dostatek informací z oblasti technologií i 

inovací a mohla tak uspokojit požadavky svých odběratelů, které se v průběhu času mění.   

 

3.6 McFerlanov model 

Tento model aplikačního portfolia zobrazuje aplikace, které společnost XYZ používá ke 

své činnosti a popisuje jejich důležitost. 

 

 

 

 

 

Mezi strategické aplikace můžeme zařadit informační systémy, které zajištují základní 

podnikovou agendu. Pro komunikaci společnost využívá e-mailového klienta Outlook, 

dále Skype a Messenger. Vytváření dokumentů a tabulek probíhá v kancelářské sadě MS 

Office. 

Mezi klíčové aplikace patří programovací software na vývoj střihů. Tento program 

využívá ředitel výroby a mistři výroby. Společnost využívá uložiště Dropbox pro sdílení 

výrobních dokumentů s klienty.  

 

Obrázek č. 22: McFerlanov model (vlastní zpracování) 
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3.7 Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

Porterova analýza je vhodný nástroj pro analýzu konkurenčního prostředí, ve kterém 

analyzovaná společnost působí. 

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Vyjednávací síla dodavatelů má velký vliv na výslednou cenu produktů společnosti XYZ. 

Pokud by dodavatelé zvyšovali ceny surovin potřebných pro výrobu produktů, výsledná 

cena by zákonitě musela být vyšší než současná. Vyjednávací síla dodavatelů je 

limitována silným konkurenčním prostředím mezi dodavateli surovin pro textilní výrobu, 

takže pokud by konkrétní dodavatel rapidně zvýšil své ceny, případně zhoršil kvalitu, 

mohla by společnost zvolit jiného dodavatele.  

Vyjednávací síla dodavatelů není na příliš vysoké úrovni, jelikož společnost může vybírat 

ze širokého portfolia dodavatelů.  

Vyjednávací síla odběratelů 

Společnost se zaměřuje především na obchodní model B2B. Její odběratelé jsou tedy 

hlavně velké společnosti, jejichž vyjednávací síla je na vysoké úrovni. Vyjednávací síla 

je zesílena velkou konkurencí textilních společností ze zahraničí (především z Asie), které 

mají obvykle nižší cenu, na kterou odběratelé slyší nejvíce.  

Společnost XYZ tedy musí o své stávající odběratele náležitě pečovat, aby si je udržela a 

ukázala potenciálním zákazníkům svoji péči a svoje standardy, kterými může předčit 

svoji konkurenci. 

 

 

 



51 

 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Hrozba vstupu nových konkurentů je reálná, jelikož bariéry vstupu na textilní trh nejsou 

velké. Hrozba vzniku nových konkurentů je zejména v zahraničí. Historie a pověst 

společnosti jsou hlavními obranými pilíři proti nové konkurenci.  

Substituce produktů 

Hrozba substituce znamená, že by si zákazník nahradil výrobek od společnosti XYZ 

jiným výrobkem od jiné společnosti. K substituci produktů dochází v tomto odvětví velmi 

často. Například svetr mohou zákazníci substituovat za mikinu. Zákazníci si na trhu 

s oblečením mohou vybrat z mnoha výrobků s odlišnou cenou a kvalitou. 

 

3.8 SWOT analýza 

Tato analýza zkoumá ve společnosti XYZ čtyři oblasti: silné stránky, slabé stránky, 

příležitosti a hrozby. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č. 23: SWOT analýza (vlastní zpracování)  
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3.9 Shrnutí analýz 

Hlavní silnou stránkou společnosti jsou její zaměstnanci. Jsou to mistři svého řemesla, 

kteří se věnují pletařskému řemeslu celý život, do práce vkládají um a své bohaté 

zkušenosti.  

Slabou stránkou společnosti je malé zapojování informačních technologií do výroby a 

zdlouhavost procesu vývoje nových produktů. Neefektivní jsou také informační systémy, 

které společnost využívá. 

Zlepšení je možné v komunikaci směrem k veřejnosti, která by měla být více aktivní, tak, 

aby se zvedlo povědomí o společnosti a pletařském řemesle. Příležitostí je menší 

konkurence textilních výrobních firem v ČR a nedostatek ochranných pomůcek na trhu 

v době pandemie. Další příležitostí je postupně se zvětšující poptávka pro lokálně 

vyrobených produktech. 

Hrozbou do budoucna se jeví snížená poptávka po produktech způsobená nižší kupní 

silou obyvatelstva během ekonomické krize vyvolané celosvětovou pandemií. Další 

hrozbou je velká konkurence ze zahraničí, především z Asie. Konkurence ze zahraničí 

útočí především cenovou politikou, na kterou se v místních podmínkách dá reagovat 

pouze kvalitou, nikoliv soubojem o cenu. 

K zefektivnění podnikových procesů a ke zvýšení konkurenceschopnosti by společnosti 

pomohlo vyřešit situaci v oblasti informačních systémů.   
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Tato část diplomové práce je zaměřena na výběr nového IS, dále na implementaci, časový 

rozvrh, analýzu rizik a zhodnocení provedených změn. Výběr bude probíhat ve dvou 

fázích. Pomocí hrubého výběru a jemného výběru. K výběru informačního systému je 

také třeba definovat požadavky na informační systém ze strany společnosti.  

 

4.1 Možnost integrace systémů 

Společnost XYZ používá dva informační systémy. Tyto dva informační systémy spolu 

nekomunikují a vytvářejí nepřehledný a neefektivní celkový systém pro vedení 

společnosti a uživatele.  

Varianty řešení situace: 

• integrace dvou informačních systému a provoz jediného integrovaného 

informačního systému. 

• Point to point řešení. 

• Výběr nového IS. 

 

Integrace dvou informačních systémů a provoz integrovaného informačního 

systému 

Výhody: Možnost vývoje informačních systémů nezávisle na sobě. Přehledná a 

sjednocená data v jedné aplikaci pro vedení a obchodní úsek. Jedná se o menší změnu pro 

zaměstnance než při kompletní výměně systému.  
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Point to point řešení 

Výhody: pro uživatele systému by došlo k minimální změně. Rychlé a flexibilní řešení 

momentální situace. 

 

Přechod na nový informační systém 

Výhody: sjednocený informační systém bez nutnosti nadstavbové aplikace. Výhoda je 

také v nákladech, které jsou nižší než při chodu dvou odlišných informačních systémů a 

nadstavbové aplikace. Společnost by také mohla využít nových funkcionalit, které 

původní systém nenabízí a zefektivnit tak své procesy. 

Zefektivnila by se také komunikace mezi společností XYZ a mateřskou společností – 

pomocí nového systému by bylo možné využívat EDI – elektronickou výměnu dat.  

 

4.1.1 Výběr řešení 

Nejvhodnějším řešením pro společnost XYZ je výběr nového informačního systému, 

který nahradí současný systém. Ponechání původních systémů by nebylo komplexní 

řešení a nejednalo by se o moudré rozhodnutí s ohledem na budoucnost společnosti.  

Společnost XYZ potřebuje prověřený a kvalitní systém, které přinese užitek a umožní 

pružnou a efektivní výměnu dat s mateřskou společností. V následujících kapitolách bude 

proveden výběr informačního systému, který bude pro společnost nejlepším řešením. 
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4.2 Výběr IS 

V této kapitole provedu výběr nového informačního systému pro společnost XYZ. 

 

4.2.1 Požadavky na informační systém 

Výběr informačního systému je podložen provedenými analýzami – analýzy společnosti 

a informačního systému. Jedná se o výrobní firmu, proto je zapotřebí aby informační 

systém obsloužil kompletní ekonomickou agendu a bylo ho možné zapojit do výrobních 

procesů.  

 

Požadavky společnosti na informační systém: 

• funkční a spolehlivý informační systém. 

• Využití současného HW a serveru. 

• Přehledné prostředí informačního systému, uživatelsky přívětivé ovládání. 

• Technická podpora ze strany dodavatele informačního systému. 

• Jedno ucelené řešení. 

• Možnost vytvoření modulů na zakázku. 

• Moduly pro výrobu, sklady, CRM a reklamace, kompletní účetnictví a lidské 

zdroje, mobilní verze, EDI komunikace, GDPR.  
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4.2.2 Hrubý výběr informačního systému 

V této části provedu tzv. hrubý výběr informačního systému. V hrubém výběru se nachází 

5 informačních systémů.  

 

Helios Orange 

 

 

 

Tento systém vyvíjí společnost Asseco Solutions a.s., která je největším producentem 

informačních systému na tuzemském a slovenském trhu. Vznikla před 30 lety a disponuje 

velkými zkušenostmi v oblasti informačních systému. Společnost se zabývá nejen 

vývojem, ale i implementací a technickou podporou. Systém Helios Orange splňuje 

obecné požadavky společnosti na informační systém.  

Společnost Asseco Solutions a.s. nabízí portfolio produktů:  

• HELIOS Green – systém pro efektivní zprávu velké škály procesů. 

• HELIOS Orange – systém pro malé a střední podniky. 

• HELIOS Easy – plnohodnotný ERP systém. 

Uživatelské prostředí informačního systému Helios Orange je velmi intuitivní a 

přehledné. Mezi moduly lze přepínat pomocí levého sloupce. Pomocí horní lišty může 

uživatel provádět požadované operace, ve stejném principu jako v MS Office.    

Společnost Asseco Solutions na svém YouTube kanále nabízí zdarma ke shlédnutí 

výuková videa, která mohou uživatelům rychle pomoci se zorientovat, aniž by museli 

kontaktovat helpdesk. 

Obrázek č. 24: Logo společnosti Asseco (29)  
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Komunikace se společností Asseco Solutions a.s je na vysoké úrovni. Otázky ohledně 

informačního systému mi v telefonickém hovoru ochotně vysvětlil obchodní zástupce 

společnosti. Pro společnost XYZ byla po konzultaci doporučena verze Helios Orange, 

který by využil současný hardware. 

- Přibližná cena systému za 10 licencí: 200 000 Kč bez DPH. 

 

ABRA GEN 

 

Obrázek č. 26: Logo společnosti Abra (30)  

Tento systém vyvinula společnost ABRA Software a.s., která je na trhu již 29 let. Jejich 

produkty používá více než 20 tisíc zákazníků po celém světě. Služby této společnosti 

Obrázek č. 25: Uživatelské prostředí Helios Orange (29) 
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využívá například kosmetická firma Yves Rocher či největší evropský výrobce klavírů 

Petrof. Společnost nabízí bezplatnou testovací verzi zdarma. 

Produkt ABRA Gen je určení pro středně velké podniky. Systém umožňuje efektivně 

řídit chod firmy, od účetnictví až po oblast výroby.  

Komunikace se společností ABRA Software a.s. probíhala telefonicky i emailovou 

korespondencí. Komunikace byla rychlá a efektivní. Obchodní zástupce doporučil 

z portfolia informačních systémů produkt ABRA Gen. Současný hardware ve 

společnosti dostačuje na provoz tohoto systému. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafické prostředí je kvalitně zpracováno. Uživatel volí mezi jednotlivými moduly 

pomocí levého sloupce. K navigaci lze také využít tzv. aktivních procesních ploch, kde 

uživatel vidí vazby mezi jednotlivými moduly a agendami (viz obrázek). Pro zrychlení 

práce s informačním systémem je možné využít klávesové zkratky a vytvořit si složku 

oblíbené, do které uživatel může přidat nejčastěji využívané funkce systému. Pro 

vyhledání konkrétního záznamu lze využít fulltextové vyhledávání. 

- Přibližná cena systému za 10 licencí: 160 000 Kč bez DPH. 

Obrázek č. 27: Uživatelské prostředí Abra Gen (30)  
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myWAC 

 

 

 

Jedná se o informační systém od brněnské společnosti myWAC TECHNOLOGIES s.r.o. 

Systém nabízí velké množství modifikací a modulů, je také kompatibilní se systémy 

Windows, Mac OS, IOS a Android. Informační systém zvládne obstarat všechny zásadní 

podnikové procesy. Vizí společnosti je být důvěryhodným, stylovým a jedinečným 

partnerem v oblasti podnikových informačních systémů a souvisejících služeb.  

Kladně hodnotím komunikaci i s touto brněnskou společností. Ředitel společnosti mi 

ochotně vysvětlil vlastnosti informačního systému myWAC a popsal problematiku 

informačních systémů. Systém by využil stávající hardware.   

 

 

 

 

 

 

 

 

- Přibližná cena systému za 10 licencí: 230 000 Kč bez DPH. 

Obrázek č. 28: Logo společnosti myWAC (30)  

Obrázek č. 29: Uživatelské prostředí systému myWAC (30)  
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IS QI 

 

 

Tento informační systém vyvíjí česká společnost DS Concept a.s., která je na českém trhu 

od roku 2000. Jedná se o velmi flexibilní systém – zákazník má možnost si vybrat moduly, 

ze kterých bude informační systém sestaven. V případě potřeby může další moduly 

dokupovat postupně a škálovat tak svůj systém. Mezi uživatele informačního systému 

můžeme zařadit společnosti: Olomoucké tvarůžky, IKEM, ALLTOYS a mnoho dalších 

společností. DS Concept a.s má zkušenosti s implementací informačního systému do 

společností působících v textilním průmyslu.  

 

 

 

 

 

 

 

Uživatelské rozhraní je solidně zpracováno. Stromová struktura může při prvním 

kontaktu s informačním systémem působit nepřehledně. Lehce nepřehledně taktéž může 

působit vrstvení dialogových oken. Hardware společnosti XYZ splňuje minimální 

technické požadavky uvedené na webu společnosti.  

Se společností se mi bohužel nepodařilo navázat kontakt. Na telefonickou ani emailovou 

komunikaci jsem nedostal odpověď.  

Obrázek č. 31: Uživatelské prostředí systému QI (31)  

Obrázek č. 30: Logo společnosti Qi (31) 
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Money S5 

 

Obrázek č. 32: Logo společnosti Solitea (32)  

Tento informační systém vyvíjí společnost Solitea a.s., která působí na trhu jíž 29 let. 

Mezi jejich produkty patří informační systémy Money S3, Money S4 a Money S5. Dále 

také nabízí pokladní systémy.  

Informační systém Money S5 je vhodný pro středně velké podniky, pro které poskytuje 

komplexní řešení podnikových procesů. Jedná se o bezpečný a robustní systém, který 

společnost může upravovat dle potřeb zákazníků. Mezi společnosti, které využívají 

informační systém Money S5 patří například společnosti Netbox a Mamut. 

 

 

 

 

 

 

 

Uživatelské prostředí je přehledné a intuitivní. Hezky graficky zpracované je ovládání 

systému. Pro zrychlení práce obsluhy informačního systému slouží ikona oblíbené, kde 

si může uživatel nastavit nejpoužívanější oblasti systému. Společnost nabízí velké 

množství variant školení pro obsluhu informačního systému a video návody na svém 

YouTube kanále.  

Obrázek č. 33: Uživatelské prostředí Money S5 (32)  
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Komunikace se společností je na vysoké úrovni. Telefonicky jsem kontaktoval 

obchodního zástupce společnosti, který mi popsal informační systém Money a ochotně 

zodpověděl všechny mé dotazy. Pro systém Money není zapotřebí pořizovat nový HW. 

- Přibližná cena systému za 10 licencí: 250 000 Kč bez DPH. 

 

4.2.3 Kriteriální tabulka hrubý výběr 

V této části sestavím kriteriální tabulku, podle které vyberu dva informační systémy do 

jemného výběru.  

1. Komunikace se společností 5 % 

2. Stejný systém jako mateřská společnost 10 % 

3. Vzdálenost pobočky 10 % 

4. Reference společnosti 10 % 

5. Cena 10 % 

6. Technická podpora 15 % 

7. Není potřeba nakupovat nový HW 5 % 

8. Uživatelská přívětivost systému 10 % 

9. Požadované moduly 25 % 

Pokud informační systém splňuje požadavek z části, vynásobím danou hodnotu 0,5. 

Pokud nesplňuje, vynásobím danou hodnotu 0. V případě, že požadavek vyhovuje 

vynásobím 1. 

Tabulka č. 3: Kriteriální tabulka (vlastní zpracování) 
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Všechny uvažované systémy splňovaly požadavky na funkční moduly a také splňovaly 

požadavek na využití současného HW. IS QI dostal snížené hodnocení v položce cena, 

jelikož společnost neinformovala o ceně systému. 

Do jemného výběru postoupily systémy Money S5 a Helios Orange, jenž splňovaly 

nejlépe daná kritéria výběru. Oba systémy splňují požadavky na funkční moduly i 

technickou podporu. Společnosti výborně komunikují a věnují se svým zákazníkům, 

reference potvrzují dlouholeté zkušenosti a pro klientský přístup obou společností.  

 

4.2.4 Jemný výběr informačního systému 

V jemném výběru bude vybráno ze dvou informačních systémů, které vzešly z hrubého 

výběru. Informační systém Money S5 a Helios Orange detailněji porovnám a vyberu 

nejvhodnější variantu pro společnost XYZ. 

 

Helios Orange 

Společnost Asseco Solutions a.s. nabízí vyzkoušení systémů pomocí bezplatné 

demoverze. Tento fakt přidává na důvěryhodnosti systému.  

Pro správu informačního systému pomocí tabletu nebo mobilního telefonu je možné 

využít rozšíření Helios Zoom. Výhodou této aplikace je, že podporuje všechny operační 

systémy: iOS, Android i Windows. Aplikace umožní přístup k datům i jejich editaci. 

Dodržení nařízení GDPR je řešeno systémem pomocí modulu správa osobních údajů. 

Tento modul umožnuje pomocí připravených nástrojů řešit například anonymizaci či 

evidenci souhlasů se zpracováním osobních údajů. 

Společnost má zavedené ISO 9001 – systém řízení managementu kvality, ISO 27001 

Systém řízení bezpečnosti informační, ISO 20000-1 Systém managementu služeb. 
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Popis hlavních částí Helios Orange. 

Tabulka č. 4: Moduly Helios Orange (29)  

Název modulu Popis 

 

  

Personalistika 

 

Správa mezd, evidence docházky, tvorba 

organizační struktury, výběrové řízení, 

plánování školení, zaměstnanecký portál 

 

Ekonomika Finanční a manažerské účetnictví, faktoring, 

leasing 

 

Výroba 
 

Kalkulace, řízení výroby, výrobní terminály, 

kapacitní plánování 

Obchod a marketing Řízení vztahu se zákazníky, reklamace, 

elektronická výměna dat, e-komerce B2B 

Controlling Manažerský reporting, finanční analýza a 

plánování  

Sklady Systém řízení skladu, třídění odpadu EKO 

KOM, tvorba čárových kódů, SSCC kódy pro 

rychlejší příjem zboží na sklad 

BI Podpora pro manažerské rozhodování 

 

• Cena implementace systému 200 000 Kč bez DPH. 

• Roční cena maintenance 50 000 Kč bez DPH. 
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Money S5 

Komplexní systém Money S5 je řešení, které by pro společnost XYZ zajišťovalo všechny 

potřebné oblasti, které od informačního systému vyžaduje. Systém umožnuje přístup a 

správu přes mobilní zařízení pomocí modulu Mobile S5 pro operační systém Android. 

Oblast ochrany osobních údajů je řešena pomocí modulu GDPR, který například 

umožňuje data anonymizovat či upravovat přístupy k údajům.  

Systém je možné bezplatně otestovat během 25 dní. Společnost si tak může ověřit, zda je 

systém vhodný a zda ustojí všechny požadavky.  

Společnost Solitea a.s. je od roku 2003 certifikována podle norem ISO 9001. V roce 2005 

dosáhla na nejvyšší úroveň certifikace od společnosti Microsoft – Microsoft Gold 

Certified Partner. Solitea a.s. dbá na svoji efektivitu a bezpečnost. Prakticky naplňuje 

požadavky ISMS normy ISO 2700 a dbá na nařízení GDPR.  

 

Tabulka č. 5: Moduly Money S5 (32)  

Název modulu Popis 

Účetnictví Evidence bankovních účtu, evidence 

pohledávek, evidence závazků, interní doklady, 

povinná přiznání a hlášení DPH, účtový rozvrh  

Fakturace Vystavení a evidence faktur vydaných a 

přijatých  

Sklady Katalog zboží a materiálu, hlídání stavu zásob, 

jednoduché uzávěrky a inventury, výkaz EKO-

KOM, výkaz INTERSTAT 
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EDI komunikace 

 

Zasílání faktur, dodacích listů a objednávek 

CRM 

 

Řízení vztahů se zákazníky, reklamace, 

manažerský reporting 

Výroba 

 

Kalkulace, tvorba rozpočtů, přidělování a 

plánování úkolů, ziskovost zakázky 

POWER BI 

 

Informace o prodejích, nejziskovější produkty, 

přehled dlužníků 

 

• Cena implementace systému 250 000 Kč bez DPH. 

• Roční cena maintenance 48 000 Kč bez DPH. 

 

 

4.2.5 Kriteriální tabulka jemný výběr  

Pokud informační systém splňuje požadavek z části, vynásobím danou hodnotu 0,5. 

Pokud nesplňuje, vynásobím danou hodnotu 0. V případě, že požadavek vyhovuje 

vynásobím 1. 

1. Mobilní aplikace 10 % 

2. Elektronická výměna dat 20 % 

3. Certifikáty 20 %  

4. Cena implementace 10 % 

5. Cena podpory 20 % 

6. Demoverze systému 20 % 
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Pokud informační systém splňuje požadavek z části, vynásobím danou hodnotu 0,5. 

Pokud nesplňuje, vynásobím danou hodnotu 0. V případě, že požadavek vyhovuje 

vynásobím 1. 

 

 

 

Nejvhodnějším řešením pro společnost XYZ je produkt Money S5, který vyvinula 

společnost Solitea a.s.. Informační systém je komplexní a pokrývá požadavky společnosti 

XYZ. 

 

 

 

 

 

4.3 Implementace informačního systému 

V této části je uveden harmonogram, podle kterého by mohla být implementace 

provedena. Jednotlivé fáze a doba trvání jsou v následující tabulce:  

Tabulka č. 7: Harmonogram implementace (vlastní zpracování) 
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Tabulka č. 6: Kriteriální tabulka (vlastní zpracování)  
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Celkový počet dní potřebných pro implementaci informačního systému Money S5 je 

podle navržené tabulky 41 dní. 

Implementaci informačního systému provádí dodavatel informačního systému ve 

spolupráci se zaměstnanci a vedením společnosti XYZ. Je zapotřebí klást důraz na 

komunikaci mezi dodavatelem a společností pro úspěšné zvládnutí implementační fáze. 

Začátek projektu je zahájen schůzkou s dodavatelem. Na této schůzce se projednají 

detaily smlouvy, implementační záležitosti. Před implementační fázi dodavatel provede 

vlastní analýzy pro správné nasazení informačního systému v prostředí společnosti. 

Následuje uzavření smlouvy mezi dodavatelem informačního systému a společností. 

Smlouva obsahuje informace o pořízení IS, implementaci a technické podpoře. Je vhodné 

s dodavatelem uzavřít dohodu o poskytovaných službách (SLA).  

V další fázi je informační systém nainstalován a probíhá konfigurace pro potřeby 

společnosti. Po dokončení nastavení systému je zapotřebí nahrát potřebná data do nového 

informačního systému. Následuje školení zaměstnanců, kteří budou s informačním 

systémem pracovat. Po zaškolení je spuštěn zkušební provoz systému, s dohledem 

dodavatele. Pokud je vše nastaveno správně a nevyskytují se nedostatky v chodu IS, je 

možné zahájit běžný provoz.  

V Ganttově diagramu jsou zobrazeny činnosti při implementaci nového systému.  

 

 

 

 

 

Graf č. 1: Implementace informačního systému (vlastní zpracování)  
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4.4 Analýza rizik 

V této kapitole provedu analýzu rizik, které mohou ohrozit projekt výměny IS. 

Identifikace rizik: 

- chybně zvolený informační systém. 

- Chybně popsané procesy. 

- Porucha HW ve společnosti. 

- Překročení rozpočtu. 

- Odmítavý postoj zaměstnanců ke změně IS. 

- Onemocnění zaměstnanců koronavirem. 

- Onemocnění dodavatelů koronavirem. 

- Nedostatečně zaškolená obsluha IS. 

Pro ohodnocení pravděpodobnosti rizik spojených s prováděnou změnou použiji stupnici 

od 0 až 1, přičemž hodnota 1 je největší pravděpodobnost. Zpracoval jsem tuto tabulku: 

Tabulka č. 8: Hodnoty pro pravděpodobnost rizik (vlastní zpracování)  

 

 

 

 

Pro ohodnocení popisu rizika jsem využil stupnici 1 až 10, hodnota 10 představuje 

nevyšší možné riziko. Využiji tuto tabulku: 

 

 

Tabulka č. 9: Hodnoty rizika (vlastní zpracování)  
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Rizika při provedení změny IS jsem vložil do tabulky a vyhodnotil hodnotu rizika. 

Z tabulky vyplývá, že v současné době by největším problémem pro společnost bylo, 

kdyby se zaměstnanci nakazili koronavirem. Změna IS by v případě nákazy zaměstnanců 

ale i dodavatelů musela být přesunuta na pozdější termín. Dopad onemocnění 

zaměstnanců je vyšší než u dodavatelů, jelikož by tato skutečnost mohla ohrozit 

fungování společnosti. Dalším problémem by mohlo být nedostatečné zaškolení obsluhy 

IS, nekvalitní výběr IS a chybně popsané podnikové procesy. 

 

 

4.4.1 Eliminace rizik 

 

V rámci eliminaci rizik jsem navrhnul následující opatření:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 10: Analýza rizik (vlastní zpracování)  

Tabulka č. 11: Navržená opatření pro eliminaci rizik (vlastní zpracování)  
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Přijatá opatření by měla eliminovat zjištěná rizika. Nové hodnoty rizik jsou zpracovány 

v následující tabulce, včetně popisu typu nákladu na opatření.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 Grafické znázornění rizik 

V následujícím grafu lze porovnat původní hodnoty rizik a hodnoty rizik po návrhu 

opatření. Z grafického vyjádření vidíme potvrzení skutečnosti, že aktuální pandemie 

koronaviru by byla velkým rizikem pro zamýšlenou změnu IS.  
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Tabulka č. 12: Nové hodnoty rizik (vlastní zpracování) 

Graf č. 2: Původní a nové hodnoty rizik v projektu (vlastní zpracování)  
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4.5 Metoda PERT 

Využiji metodu PERT pro stanovení kritické cesty celého projektu změny informačního 

systému, jelikož není možné určit přesnou dobu trvání činností. V tabulce jsou uvedené 

potřebné kroky pro úspěšné provedení změny ve společnosti XYZ. Doby činností jsou 

uvedené ve dnech.  

 

 

 

 

• ai,j – optimistický odhad doby trvání 

• m i,j – nejpravděpodobnější odhad doby trvání 

• b i,j – pesimistický odhad doby trvání 

V metodě PERT využiji následující tabulku: 

 

 

 

• ZM = začátek možný 

• ZP = začátek přípustný 

• DT = doba trvání 

• RC = rezerva celková 

• RV = rezerva možná 

• KM = konec možný 

• KP = konec přípustný 

Tabulka č. 13: Metoda PERT (vlastní zpracování)  

Tabulka č. 14: Popis tabulky využité v metodě PERT (vlastní zpracování)  
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Kritická cesta je na trase činností A-B-C-E-F-G. Pokud by došlo k prodloužení doby 

činností na kritické cestě, znamenalo by to prodloužení celého projektu. 

Pomocí metody PERT lze konstatovat, že střední doba trvání celého projektu je 61 dní.  

Projekt je zapotřebí spustit začátkem měsíce srpna, konec projektu je naplánován na 

začátek měsíce října (11.10. 2020).  

Dané období pro projekt jsem zvolil po konzultaci s vedením společnosti, jelikož zimní 

kolekce je již v této době z velké části vyrobena a nejednalo by se o takovou zátěž jako 

v době přípravy a začátku výroby kolekcí.  

 

 

 

 

Obrázek č. 34 Metoda PERT (vlastní zpracování)  
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4.6 Bezpečnostní pravidla pro práci s IS 

V této části navrhnu bezpečností pravidla pro práci s informačním systémem. Vycházím 

z analýzy pomocí portálu ZEFIS, který doporučil vypracování bezpečnostních pravidel 

pro zaměstnance společnosti XYZ.   

 

4.6.1 Hesla 

Zaměstnanci musí být poučeni o vhodné tvorbě hesel. Heslo je vhodné složit jako 

kombinaci slov s kontextem pro daného uživatele a využít malá i velká písmena, 

minimální délka 10 znaků. Takto zvolené řešení bude silné a dobře zapamatovatelné pro 

uživatele. 

Z bezpečnostního hlediska není vhodné vyžadovat pravidelnou změnu hesla. Změnit 

heslo je vhodné ze svobodné vůle uživatele nebo při podezření na únik hesla. 

Heslo je důležité nikomu nesdělovat a při jeho zadávání si dávat pozor, aby jej někdo 

neodkoukal. Pro různé systémy není vhodné využívat jedno totožné heslo.  

 

4.6.2 Zálohování dat 

Nastavení bezpečných pravidelných záloh systému pro případ havárie či útoku na 

podniková data. Nejlépe postupovat podle pravidla 3-2-1. Vytvoření tří záloh na dvou 

typech medií, jedna záloha je mimo objekt společnosti.  

Je důležité provádět pravidelnou kontrolu zálohovaných dat, pro ověření, zda je záloha 

prováděna správně a je čitelná. 
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4.6.3 Řízení přístupů 

Je zapotřebí nastavit role v systémů pro každého uživatele. Uživatelé musí mít nastavené 

role tak, aby se dostali ke složkám, které potřebují k práci. K ostatním složkám je nutné 

přístup z bezpečnostních důvodů odepřít.  

 

4.6.4 Pravidla čistého stolu 

Je důležité, aby zaměstnanci dodržovali pravidla tzv. čistého stolu: 

- uzamykání uživatelského účtu při odchodu od PC. 

- Uklízet dokumenty ze stolu, pokud je zaměstnanec mimo své pracoviště.  

- Přístupová hesla nesmí být vylepována na přístupném místě. 

- Skartace dokumentů (nikoliv vyhazování do koše). 

 

4.6.5 Vzdálený přístup do systému 

Zaměstnanci mohou přistupovat do systému pomocí zabezpečeného připojení VPN. Je 

důležité, aby se zaměstnanci připojovali z důvěryhodných WiFi sítí a vlastního PC. 

Využívat vzdálený přístup je však možné pouze v nejnutnějších případech.  

 

4.6.6 Hlášení incidentů 

Pokud se systém bude chovat nestandardně, či bude mít zaměstnanec podezření na 

neobvyklou událost, je nutné podat hlášení vedení společnosti, které bude řešit situaci 

s dodavatelem IS či externí IT firmou. 
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4.7 Využití nového informačního systému v procesech 

Proces reklamace 

Informační systém, který společnost XYZ používala, neobsahoval modul reklamace. 

Veškerá evidence a zpracování reklamací tedy probíhala mimo informační systém 

pomocí písemného záznamu. Zpracování reklamací nebylo efektivní a bylo obtížné 

vyhodnocovat historii reklamací a nápravná opatření. Společnosti tak mohly unikat cenné 

informace.  

Modul reklamace v systému Money S5 umožní společnosti sledovat, v jakém stavu se 

reklamace nachází a kdo za ni odpovídá. Modul také umožní přehledné zobrazení statistik 

reklamací – jaký zákazník reklamuje nejčastěji, jaký produkt či jaká komponenta je 

nejčastěji reklamována. 

Tyto cenné informace může společnost využít pro své rozhodování – může například 

upravit výrobní proces nejčastěji reklamovaného výrobku, či změnit dodavatele materiálu 

na tento výrobek.  

Výhody nového informačního systému Money S5 v procesu reklamace: 

• zefektivnění procesu. 

• Všechny informace o reklamacích na jednom místě. 

• Přehledná evidence reklamací. 

• Možnost vyhodnocovat historii reklamací. 

 

Proces zpracování mezd 

Informační systém v procesu zpracování mezd byl zapojen až v momentě, kdy mzdová 

účetní dostala od mistra výroby písemné podklady pro mzdy, které zpracovala v systému 

OK Mzdy a následně je zaúčtovala v IS Pohoda. 
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Pomocí nového informačního systému bude výkaz práce zaznamenán mistrem výroby 

přímo v modulu Výroba, který si mzdová účetní otevře a podle podkladů zpracuje mzdy 

v jednom systému. 

V procesu tak odpadne nutnost předávat seznam práce a zpracovávat mzdy pomocí dvou 

systémů.  

Výhody nového informačního systému Money S5 v procesu mzdy: 

• zefektivnění procesu.  

• Využití pouze jednoho informačního systému v procesu. 

• Podklady pro mzdy se odevzdávají elektronicky. 

• Zpřehlednění procesu pro vedení společnosti. 

 

4.8 Náklady  

Náklady na pořízení nového IS 

Tabulka č. 15: Náklady (vlastní zpracování)  

Položka Cena bez DPH 

Cena licencí pro deset uživatelů 250 000 Kč 

Cena implementační fáze 250 000 Kč 

Roční cena maintenance  48 000 Kč 

Celková cena za pořízení nového informačního systému, včetně úvodního školení je   

500 00 Kč bez DPH. Roční náklady na údržbu systému jsou 48 000 Kč bez DPH.  

Doplňující školení je v ceně 2 000 Kč bez DPH pro jednoho zaměstnance. 
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4.9 Přínosy provedených změn  

V této kapitole shrnu přínosy nového informačního systému pro společnost XYZ. 

 

4.9.1 Snížení nákladů 

Zaměstnanci společnosti, kteří využívají informační systém již nebudou muset 

absolvovat dvě školení na dva různé informační systémy. Společnost nebude muset platit 

dvěma společnostem za technickou podporu systému. 

Společnost XYZ a mateřská společnost si budou moci vyměňovat dokumenty pomocí 

EDI – zrychlí se tak tok informací a sníží se možnost chyb.  

 

4.9.2 Zefektivnění procesů 

Nový informační systém společnosti pomůže zefektivnit procesy. Jako příklad lze uvést 

již popsaný proces zpracování mezd. V tomto procesu se s využitím nového informačního 

systému uspoří čas mistra výroby a účetní podniku. Předejde se také chybám, ke kterým 

docházelo při přepisování údajů z písemné formy do systému.  

Mistr výroby jednoduše zapíše údaje do systému a nemusí předávat výkazy 

ekonomickému úseku. Úsporu času můžeme vyčíslit na 15 minut denně. Modelový 

výpočet: Hodinová mzda činí 170 Kč, denní náklad je tedy 42,5 Kč, měsíční náklad je 

892,5 Kč, roční náklad na tuto část procesu je 10 710 Kč. Ve společnosti pracují dva 

mistři, můžeme tedy tuto částku vynásobit dvěma. 

Celková roční úspora tohoto procesu je 21 420 Kč.  
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Informační systém také uspoří náklady při zpracování mezd. Účetní podniku již bude 

pracovat s jedním informačním systémem a nebude muset přepisovat údaje z jednoho 

systému do druhého.  

Nový systém uspoří na každém zaměstnanci při účtování dvě minuty – doba, která trvala 

přepisování dat z jednoho systému do druhého, při počtu 40 zaměstnanců je celková doba 

80 minut. Modelový výpočet: Hodinová mzda účetní 200 Kč, 266 Kč je měsíční úspora.  

Celková roční úspora na tento proces je 3200 Kč.  

 

4.9.3 Zvýšená péče o zákazníky 

Modul CRM umožní automatizovat komunikaci a lépe poznat chování zákazníků. 

Pomocí modulu reklamace bude zpracování reklamací efektivnější a společnost bude 

moci lépe vyhodnocovat nastalé situace. Pomocí mobilního přístupu do informačního 

systému budou mít zaměstnanci přístup k datům i na služebních cestách za zákazníkem. 

 

4.8.4 Informace pro podporu rozhodování 

Modul Power BI poskytne společnosti kvalitní informace pro strategické rozhodování, 

které dříve nemohla využít. Společnost například zjistí, jaký produkt je nejziskovější. 

Tento nástroj bude moci využít i v mobilní aplikaci, když bude zaměstnanec na služební 

cestě.  
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ZÁVĚR 

V diplomové práci jsem provedl výběr nového informačního systému pro společnost 

XYZ.  

První část diplomové je věnována vysvětlení důležitých teoretických pojmů, které byly 

podkladem pro vypracování následujících částí.  

Pomocí provedených analýz jsem popsal současný stav ve společnosti a odhalil možnosti, 

které by zlepšily neefektivní stav, kterým je používání dvou informačních systémů ve 

společnosti XYZ. Pomocí hrubého a jemného výběru byl vybrán nejvhodnější informační 

systém – Money S5 a následně navrhnut harmonogram implementace. Analyzoval jsem 

také možná rizika, které by mohla ohrozit projekt změny informačního systému, dále jsem 

navrhl bezpečnostní pravidla pro práci s novým systémem.  

Pomocí metody PERT bylo zjištěno, že je zapotřebí 61 dní pro všechny činnosti, které 

jsou nutné pro změnu informačního systému.  

V závěru diplomové práce jsou shrnuty přínosy nového informačního systému, včetně 

souhrnu nákladů.  

Cíl práce se dle mého názoru podařilo naplnit. Budu potěšen, pokud společnost využije 

tuto práci jako podklad pro změnu současného stavu.   
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