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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá vhodným výběrem informačního systému personalistiky a 

řízení lidských zdrojů ve větší české technologické společnosti. Jejím obsahem je rovněž 

zpracování vybraných analýz k identifikaci nedostatků a problémových oblastí v rámci 

celé organizace. Získané poznatky jsou použity k vlastnímu návrhu řešení v kontextu 

problematiky výběru a následné implementace informačního systému ve společnosti.  

 

Klíčová slova 

informace, data, informační systém, procesy, podnikové procesy, HRIS, OTA, cloud, 

SaaS, dotazník ZEFIS, SWOT analýza, metoda PERT, personalistika 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with suitable choice of Human Resources control informational 

system serving a larger technological company. It also contains processing of chosen 

analysis to identify shortcomings in problematic fields of the company. Obtained pieces 

of knowledge are used to the solution proposal in context of the issues of choice and 

following implementation of informational systems into the company. 
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information, data, information system, processes, business processes, HRIS, OTA, cloud, 

SaaS, ZEFIS questionnaire, SWOT analysis, PERT method, human resources 
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ÚVOD 

Žijeme v digitální společnosti, která se proměňuje stále větším tempem. Rychlost i 

povaha společenských změn je výrazně umocněna rozvojem digitálních technologií. Ty 

se již dávno staly součástí našich životů a nám nezbývá nic jiného než se přizpůsobit. 

Obklopují nás ze všech stran, ať už jsme kdekoli. Přibývá jich spousty. Některé udává 

prodejnost, další komfort jejich užívání, avšak většina z nich směřuje k nesmyslným 

rozšířením o „velká čísla“ na papíru. Digitalizace, robotizace, internet věcí, virtuální 

realita, umělá inteligence. Tyto pojmy už dávno nejsou jen hudbou vzdálené budoucnosti. 

S tempem růstu a změn technologických principů se mění i svět podnikání. Aby si 

společnosti udrželi svoji konkurenceschopnost na trzích, ve kterých působí, potřebují 

pravidelnou dávku inovací. Avšak klíčovou roli v organizacích sehrávají samotné 

informační systémy. Dnešní podniky by bez nich fungovaly jen velmi těžkopádně. 

Zaprášené serverovny postupně nahrazují virtuální stroje a jednotlivé aplikace se nyní 

novým zaměstnancům objednávají a instalují v prohlížeči. Termín cloud se stává dnešní 

metaforou internetu. Většina z nás považuje za samozřejmé pracovat přinejmenším 

s emaily odkudkoliv, a to z libovolného zařízení. Neuvažujeme už tolik o kapacitě své 

mailové schránky, nebo volném místu na svém disku. S tím, jak roste nabídka i vyspělost 

veřejných cloudových služeb si navíc stále více majitelů firem, ředitelů či podnikatelů 

uvědomuje, že cloud má co nabídnout nejen jejich zaměstnancům, ale i jim samotným.  

Tato diplomová práce seznamuje čtenáře zprvu s technologickou rovinou základní 

metodologie, která slouží k úplnému porozumění rozebírané problematiky. Následuje 

část analytická, jenž má za cíl identifikovat slabiny v dílčích oblastech organizace, 

zejména pak úseku personalistiky. Získané výsledky s výstupy uskutečněných analýz 

slouží ke zpracování poslední kapitoly, která se soustředí na samotný návrh vhodného 

výběru a implementaci nového celopodnikové řešení do společnosti.  
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavní náplní a cílem této diplomové práce je komplexní posouzení současné situace 

v české, technologicky orientované společnosti Kiwi.com s.r.o., která poskytuje online 

platformu pro vyhledávání a nákup nejrůznějších druhů transportních služeb po celém 

světě. Výstupem práce bude výběr vhodného informačního systému s navazujícími 

dílčími procesy implementace do zvolené organizace. 

Analytická část si klade za cíl jednotlivá slabá místa napříč celou společností 

identifikovat, což povede k vytvoření adekvátních výstupů pro realizaci návrhové části 

této práce. 

Zpracovaná metodika tak může sloužit jako komplexní podklad pro předmětnou 

společnost, na jehož základě lze navrhované změny v libovolný čas aplikovat a rovněž i 

realizovat. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Obsahem první kapitoly je objasnění veškerých klíčových pojmů, které se budou nacházet 

v průběhu celé diplomové práce. Dojde zde k seznámení čtenáře se základní terminologií, 

jako je pojem informace, nebo data. Dále je zapotřebí objasnit význam informačních 

systémů, jejich účelu, životních cyklů, zavedení a rovněž strategie. Definujeme si zde 

význam a smysl podnikových procesů. Závěrem první kapitoly si vymezíme pojmy, jako 

je Ganttův diagram, technologie cloud, SaaS, systémy on-premise, nebo analýza SWOT. 

1.1 Základní pojmy 

Obsahem první podkapitoly bude definice elementárních pojmů informační terminologie. 

1.1.1 Informace 

V nejobecnější slova smyslu se informací chápe údaj o reálném prostředí, o jeho stavu a 

procesech v něm probíhajících. Informace snižuje nebo odstraňuje neurčitost systému, 

množství informace je dáno rozdílem mezi stavem neurčitosti systému, kterou měl systém 

před přijetím informace a stavem neurčitosti, která se přijetím informace odstranila (1). 

Kvalita informace 

Informaci lze napadnout, narušit, dokonce i deformovat. Jestli-že chceme kvalitní 

informaci, tak musí být především spolehlivá, důvěrná a solidní (1). 

• Spolehlivost je dána mírou souladu informace s předlohou, kterou tato informace 

zobrazuje; 

• Důvěryhodnost je dána mírou zabezpečení proti napadení chybami, šumy, 

vandalismem a manipulacemi; 

• Solidnost není definována technickými termíny. Může být popsána pojmy jako 

poctivost, korektnost, spravedlnost, vážnost, mravnost, slušnost apod (1). 

1.1.2 Data 

Data jsou nezpracovaná fakta, která obvykle nemají téměř žádnou hodnotu, dokud nejsou 

zformulována a transformována na informace. Pouze pokud jsou data umístěna v nějaké 

formě kontextu, lze je z pohledu jejich manažera brát jako smysluplná. Může se například 

jednat o záznam obchodní transakce v databázi. Lze je získat čtením, měřením, 

pozorováním, či formou různých výpočtů (2). 
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1.1.3 Znalosti 

Znalosti lze považovat za jedinečné schopnosti člověka, jako je vnímání, jeho zkušenosti, 

intuice a analytické dovednosti. Jedná se o informace již zařazené do souvislostí. Pokud 

jsou tyto schopnosti kombinovány s informacemi, kterými daná osoba disponuje, 

představuje to soubor znalostí. Obecně lze znalosti popsat jako explicitní nebo 

nevyslovené. Na explicitní znalosti se můžeme dívat způsobem „know-what“, na ty tiché 

potom pohledem „know-how“ (2). 

 

Obr. 1: Data, informace a znalosti (Zdroj: Vlastní zpracování, dle 4) 

1.2 Systém 

Pojem systém lze charakterizovat jako uspořádaný soubor prvků, jejich znalostí a vazeb 

mezi nimi. Každý ze systémů lze složit z určité množiny prvků, které vyjadřují 

interaktivnost a vzájemné vztahy. Změníme-li jeden prvek systému, ovlivní ho to jako 

celek, neboť systém všem změnám neustále podléhá. Pod různými prvky si lze představit 

nejrůznější technické prostředky, nebo rovněž lidi. Vazby díky tomu mohou být 

technického, ale také i organizačního rázu. Existence systému může být samostatná, 

případně ho lze členit na více subsystémů. Vše je propojené s okolím, na které celý systém 

reaguje, proto jej lze považovat za dynamický (3). 
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1.3 Informační technologie 

Informační technologie (IT) jsou definovány Americkou Asociací Informačních 

Technologií (ITAA) následovně: „informační technologie je studie, návrh, vývoj, 

implementace, podpora nebo správa počítačových informačních systémů, zejména 

softwarových aplikací a počítačového hardwaru“ (5). IT se zabývá používáním 

elektronických počítačů a počítačového softwaru pro převod, jejich ukládání, ochranu, 

zpracování, přenos a bezpečné získávání informací (5). 

1.4 Procesy 

Proces je definován jako soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících 

činností, který přeměňuje vstupy na výstupy. Proces může mít více vstupů a také více 

výstupů (8). 

S procesem je spojena celá řada charakteristik. Jedná se především o formulaci jeho cíle 

a účelu, tj. odpovědi na otázku, proč vlastně probíhá a jaké jsou pro něj důvody (8). 

Proces je rovněž spouštěn definovanou událostí. Ty mohou být v praxi velmi různorodé.  

Jejich základní typy jsou: 

• Vstup (informací, lidí, materiálu) do podniku, např. příchod objednávky od 

zákazníka spustí proces jejího vybavení, příjezd dodávky materiálu od dodavatele 

s dodacím listem spustí proces přijetí dodávky apod., 

• čas, časová událost – spouští procesy na základě stanoveného data nebo časového 

okamžiku, např. každé pondělí v týdnu se spouští proces zpracování přehledu 

ukončených a rozpracovaných zakázek, 

• interní potřeba změny, například vznik potřeby inovace produktu nebo služby 

(nápad některého z pracovníků), požadavek na změnu projektu, dokumentu, 

• výjimečný stav – může mít povahu výpadku nebo poruchy, příkladem může být 

porucha výrobní linky spuštěná proces řízení oprav nebo náhradní provozu (8). 
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Obr. 2: Model procesu (Zdroj: Vlastní zpracování, dle 8) 

1.4.1 Podnikové procesy 

Neboli business procesy. Literatura uvádí mnoho definicí popisujících jejich význam. 

Každá z definic klade důraz na jiné aspekty. Na podnikové procesy můžeme rovněž 

nahlížet z celé řady hledisek. Například z hlediska významu procesu pro naplnění cílů 

organizace lze procesy rozdělit na: 

• Základní (core) procesy, kterými jsou zajišťovány hlavní podnikové aktivity 

bezprostředně spojené s uspokojováním potřeb zákazníků. Mají rozhodující podíl 

na hodnotě finálního produktu, a tedy i na výkonnosti a kvalitě celého podniku. 

Například proces řízení zakázky, procesy řízení inovací a vývoje nových výrobků 

apod. 

• Podpůrné (support) procesy, které probíhají uvnitř podniku a mají podpůrný 

charakter pro základní procesy. Příkladem mohou být např. procesy fakturace, 

zásobování materiálem, přijímání nových zaměstnanců, ukončování poměru, aj. 

• Řídící (traffic) procesy, které představují procesy, kterými firma definuje svou 

organizaci a administrativní akty. Účelem těchto procesů je většinou vytváření 

řídících dat pro realizaci ostatních, tedy základních a podpůrných procesů. Těmito 

daty jsou podnikové směrnice, řády, pravidla apod (8). 
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Podnikové procesy rovněž lze posuzovat z hlediska jejich vztahu k subjektu, se kterým 

vstupují do vzájemné interakce. Dají se tedy dále dělit na: 

• Interní – procesy probíhající pouze uvnitř organizace, je nad nimi úplná kontrola 

ze strany podniku a sahají pouze mezi další oddělení. 

• Externí (mezipodnikové) – procesy, které z části kooperují s externími subjekty, 

což můžou být zákazníci, obchodní partneři, dodavatelé, aj. 

Dle příslušné úrovně v rámci hierarchie podniku lze dali dělení orientovat v rámci 

strategického, operativního a taktického řízení (12). 

1.5 Informační systém 

Informační systémy (IS) jsou historicky definovány jako „mosty“ mezi podniky a počítači 

(6). IS zahrnuje procedury, data, software a hardware, které se používají ke 

shromažďování a analýze informací. Cílem IS je účinně podporovat informační, 

rozhodovací a provozní procesy na úrovni jednotlivých společností. Pojmy IS a IT, avšak 

bývají často zaměňovány. Tento jev lze považovat za chybný kvůli rozsahu podmínek. 

Důraz v IT je na technologii, zatímco IS se netýká pouze technologie, ale také zahrnuje 

to, jak se aplikuje a jak se jí daří přispívat k podnikání (7). 

Dalo by se konstatovat, že v dnešní době jsou informační systémy ve firmách nutností. 

Jsou nezbytnou součástí řízení podnikových procesů a nelze je brát pouze jako 

shromaždiště nejrůznějších informací, ale jako technologický systém pro zajištění 

činností v podniku (10). 

1.5.1 Podnikové informační systémy 

Základem pro fungování síťově učící se organizace a prosazování jejího strategického 

záměru je efektivní zpracování informací a budování znalostní báze. Klíčovou 

"technologií" k dosažení tohoto cíle pak představuje podnikový informační systém.  

Podnikový informační systém vytvářejí lidé, kteří prostřednictvím dostupných 

technologických prostředků a stanovené metodologie zpracovávají podniková data a 

vytvářejí z nich informační a znalostní bázi organizace sloužící k řízení podnikových 

procesů, manažerskému rozhodování a správě podnikové agendy (11). 
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Obr. 3: Komponenty informačního systému (Zdroj: Vlastní zpracování, dle 8) 

Zpětná vazba zastupuje mechanismus, na jehož základě vyhodnocení výstupu ovlivňuje 

příští vstup do zpracování. Může také ovlivňovat samotné zpracování nebo jeho řízení. 

Mechanismus zpětné vazby je základem systémů pro podporu rozhodování, kde výstup 

koriguje v budoucnu vstup do procesu, který vede k dalšímu rozhodnutí (8). 

Dělení informačních systémů může být následující: 

• Neformální informační systém, který je reprezentován výměnou i zpracováním 

informací lidmi (word of mouth), kde kromě řeči využíváme i další komunikační 

techniky (mimika, gesta apod.); 

• Formální informační systém, který je založen na formalizovaných pracovních a 

informačních tocích, realizovaných na základě popsaných politik, cílů, strategií, 

pravidel a předpisů; 

• Informační systém založený na počítačích (computer-based) (8). 

1.5.2 Úskalí výběru IS do podniku 

Při výběru vhodného systému a jeho implementaci do podniku je třeba brát do úvahy 

mnoho aspektů a proměnných Rozhodovací proces nepatří k těm nejjednodušším, se 

kterým se musí management podniku potýkat. 

 



20 

 

Na začátek je třeba si uvědomit, co všechno od našeho budoucího systému očekáváme. 

Je nezbytně nutné si stanovit, které procesy v podniku má daný systém pokrýt. V tomto 

může systému pomoci hrubé rozkreslení si vnitřních činností s napojením na odběratelů 

a dodavatelů. Je také důležité uvažovat nad potřebou a náročností "reengineeringu1" 

podnikových procesů a lidí při zavedení nového systému. Vhodný software může pomoci 

optimalizovat podnikové procesy, ale také umožňuje zachovat procesy, které podnik 

nechce měnit. 

Je třeba si uvědomit kategorizaci podniku, resp. typ podniku. Pokud výrobní, tak o jaký 

typ výroby se jedná. Pokud obchodní společnost, pak zda je zaměřena na distribuci zboží 

velkoodběratelům nebo má síť vlastních maloprodejen a podobně. Jak je podnik velký, 

jaká jsou specifika podniku. V logistice pak, způsobu výroby, vztahu k okolí, v řízení 

apod (14). 

1.5.3 Obchodní modely a dodání služby 

Dodání specifického IS lze uskutečnit v rámci třech základních skupin. Podle 

Buchalcevové (13) jsou jimi: 

 

1) Vývoj a implementace IS na míru; 

2) Pořízení předpřipraveného řešení; 

3) Pronájem a outsourcing IS. 

 

1 Vývoj a implementace IS na míru 

Vlastní vývoj informačního systému znamená pro podnik velkou výhodu především v 

tom, že systém může přizpůsobit vlastním potřebám a navrhnout dle svých individuálních 

požadavků. Podnik může do vývoje zahrnout i své speciální funkce, které žádný 

dodavatel u svých řešení neposkytuje. Uspokojí tak všechny své požadavky na informační 

systém. Tato forma vlastního vývoje je ale časově i finančně náročná, protože je celý 

proces komplikovaný a časově náročný. Právě proto tuto formu pořízení systému zvolí 

většinou jen malé firmy, které nemají tolik komplexní proces nežli velké mezinárodní 

společnosti, které spíše sáhnou po krabicovém, či zakázkovém řešení (14). 

 
1 Radikální přetvoření organizačních procesů v podniku. 
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2 Pořízení předpřipraveného řešení 

Jedná se o tzv. „krabicové řešení“ produktu. Na základě tohoto modelu se tedy jedná o 

to, že podnik nakoupí licence libovolného podnikového systému a potřebnou 

technologickou infrastrukturu od externích dodavatelů. Systém v podniku nainstaluje a 

zprovozní další specializovaná ICT firma, tzv. implementátor. Podnik pak provozuje IS 

vlastními silami. Problémovými oblastmi při zakoupení již hotového řešení jsou např. 

vysoké náklady na školení a taktéž na počítačové zdroje. Rovněž je mnohdy složitější 

úprava produktů pro konkrétního zákazníka. Výhodou je zaměření na konkrétní lokalitu 

poskytovatelem a vysoká flexibilita širokého spektra dodatečných úprav IT a jejich 

dolaďování (15). 

3 Pronájem a outsourcing IS 

Outsourcingem IS se myslí převzetí určitých nebo všech činností spojených s fungováním 

informačních technologií externími dodavateli. Správa počítačové sítě, serverového 

řešení, virtualizace nebo informačního systému je hlavní činností této služby. Při menších 

a středních firmách se jedná převážně o kompletní převzetí řízení jakýchkoliv IT 

technologií spolu se zajištěním dalšího rozvoje a budování IT strategie. U větších firem 

je to hlavně zpráva serverových technologií spolu s konzultacemi v oblasti IT (9). 

1.6 Životní cyklus IS 

Životní cyklus jednoho konkrétního informačního systému lze chápat, jako určitý časový 

interval, který začíná původní myšlenkou pro realizaci až po samotné ukončení provozu 

celého systému. Jak popisuje ve své publikaci Vymětal (16), lze životní cyklus jakéhokoli 

IS vymezit do následujících šesti fází: 

1) Analýza a volba rozhodnutí; 

2) Výběr IS a implementátora; 

3) Uzavření smluvních vztahů mezi oběma subjekty; 

4) Proces implementace; 

5) Užívání IS a jeho údržba; 

6) Rozvoj, inovace a ukončení provozu. 
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Dalo by se tedy konstatovat, že jde o neustálý koloběh dílčích činností. Díky velmi rychle 

proměnlivému segmentu s informačními systémy je důležité patřičným způsobem 

sledovat aktuální inovace, nabídku a možnosti na trhu. Na fungování každého IS se podílí 

každý jeho uživatel a z hlediska výkonosti firmy je vhodné, aby všechny aspekty provozu 

sledoval právě nejvyšší management podniku, případně sám vlastní menší firmy (16). 

1.6.1 Analýza a volba rozhodnutí 

První fází je samotné rozhodnutí, zda je současný systém vyhovujícím řešením. Zda 

vyžaduje nějaké dílčí změny, nebo úpravy, případně je třeba nasadit zcela nový IS. Je 

velmi důležité přezkoumat současný stav informačního systému, aby podnik věděl, z 

jakého stavu začíná. V této fázi firma definuje očekávání a požadavky na systém, cíle a 

jaký přínos by znamenala inovace pro podnik. Také je v této fázi třeba specifikovat 

rozpočet. Podle informací, které získá podnik během této fáze, je schopen se rozhodnout, 

zda projekt implementace uskuteční, či nikoli (17). 

1.6.2 Výběr IS a implementátora 

Správný výběr systému je pro podnik klíčovým krokem. Od fáze výběru se odvíjí další 

budoucí rozvoj informační strategie ve společnosti. Zvolený systém by měl odpovídat 

požadavkům, které firma určila během první fáze. Rovněž je nesmírně důležitý výběr 

vhodného partnera, resp. dodavatele. Ve druhé etapě firma přezkoumá trh 

potencionálních dodavatelů a zjistí si nabídky jednotlivých firem. Důležitý aspekt je 

funkcionalita systému, aby podnik měl minimální zakázkovou úpravu, což by pro podnik 

znamenalo extra náklady navíc. Časově by to bylo taktéž náročnější. Při výběru 

dodavatelů firma může využít výběrového řízení. Aby společnost zjistila jednotlivé 

možnosti, tak může od dodavatelů požadovat dodání vypracované případové studie. Také 

podstatnou roli mají při výběru dodavatele i reference v oboru. Podnik vybere vhodného 

dodavatele na základě několika kritérií: ceny poskytovaných služeb a školení, údržba 

poskytovaná dodavatelem atd. Je třeba, aby firma také brala v úvahu návratnost svých 

investic, zda je zavedení informačního systému pro firmu vůbec prospěšné. Na základě 

získaných údajů se firma na konci této etapy, jehož dodavatele si vybere a uzavře s ním 

smlouvu (17). 
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1.6.3 Uzavření smluvních vztahů mezi subjekty 

Smluvní vztah je dopředu uzavřen s vítězem výběrového řízení na IS. Rámec smluv 

zahrnuje samotnou implementaci, licence, servisní služby apod. Při tvorbě smluv, 

nastavování jejich rozsahu a samotným podpisům bývá zpravidla přítomna určitá forma 

právního servisu, nebo poradenských služeb. Je třeba důkladně porozumět navrženým 

smlouvám, jejichž obsahem je odborná terminologie, což může pro neznalého zákazníka 

způsobovat obtíže. Je třeba si rovněž uvědomit, že smlouvy nemusí být nijak upravovány 

zákonem. Smlouva jasně vymezuje průběh celého projektu, proto je velmi důležité tuto 

fázi neopomíjet a věnovat ji maximální pozornost (17). 

1.6.4 Proces implementace 

Fází implementace se rozumí samotné nasazení informačního systému v podniku. Systém 

je přizpůsoben již definovaným požadavkům, je upravený a modifikovaný, aby splnil 

všechny předpoklady. Nejvíce finančně náročná část této fáze je přizpůsobení systému. 

Během procesu implementace je důležitý časový a nákladový faktor, aby byl dodržen 

časový harmonogram projektu a za přesně předem určené náklady. V průběhu 

implementace často mohou vznikat nadbytečné náklady a ztráta času kvůli chybám. Proto 

je nesmírně důležitý vhodný výběr implementačního týmu a organizovanost celého 

procesu. Implementace končí, když je systém nainstalován a úspěšně zaveden do provozu 

(17).

 

Obr. 4: Exemplární harmonogram projektu nasazení IS (Zdroj: Vlastní zpracování, dle 16) 
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1.6.5 Užívání IS a jeho údržba 

Předposlední fází životního cyklu IS je jeho samotný provoz. Po úspěšné realizaci se 

očekává adekvátní přínos celého projektu. Důležitým faktorem je, aby systém fungoval 

bez výrazných chyb a s očekávanou funkcionalitou. Je velmi vhodné uzavřít smlouvu s 

dodavatelem o SLA2, čili se subjektem, který zahrnuje podmínky o poskytování 

dodaných služeb. V této smlouvě jsou definovány jejich úrovně, které dodavatel podniku 

poskytuje a při poklesu pod definovanou úroveň pro dodavatele je stanovena sankce za 

nedodržení smluvních podmínek. Takto určené parametry mohou být například 

maximální doba výpadku systému, objem úkonů, nebo finanční sankce za nedodržení 

některé z podmínek (17). 

1.6.6 Rozvoj, inovace a ukončení provozu 

Ve fázi inovace a možných forem budoucího rozvoje IS běžně dochází k rozšíření jeho 

dílčích funkcionalit. Pokud firma patřičným způsobem roste, je zapotřebí odpovídajícím 

způsobem škálovat i IS, a to do směrů, které si to vyžadují. Může se například jednat o 

zavedení datového skladu pro uchovávání digitálních dokumentů, smluv a dalších pro 

firmu důležitých materiálů. Lze rovněž rozšiřovat směrem: 

• Vertikálním – do směru analytického zpracování do prostředí Business 

Intelligence; 

• Horizontálním – možná propojení s dodavatelskými řetězci systémů SCM3, nebo 

opačného směru k řízení vztahů se zákazníky CRM4 (17). 

1.6.7 Celkové náklady na provoz a vlastnictví 

V projektu představují TCO (Total Cost of Ownership) celkové náklady na vlastnictví, 

v tomto případě nasazovaného informačního systému. Jde o součet všech nákladů 

vynaložených pro realizaci celého projektu. Pojem zavedla společnost Gartner, která díky 

svým algoritmům ukazatel TCO dlouhodobě sleduje. Pro vyjádření dopadu pořízení IS 

v peněžních jednotkách se rovněž používá pojem TBO (9). 

  

 
2 Service-Level-Agreement – více o této problematice v kapitole 1.8. 
3 Supply Chain Management. 
4 Customer Relationship Management. 
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K výpočtu lze využít následujícího vzorce: 

𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 = 𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 

V rovnici značí RTC (Run To Costs) náklady na obsluhu a správu systému. Rovněž 

zahrnují náklady na řešení eventuální chybovosti a veškerá školení spjatá s IS. V rovnici 

najdeme rovněž i CTC (Change To Costs), což jsou náklady na změny a vylepšení 

procesů, jako je např. nákup nové licence, hardwaru, zakázkových úprav, aj. (11). 

1.7 Strategie zavedení IS 

Aby byl projekt zavedení podnikového informačního systému úspěšný, je nezbytné zvolit 

vhodný způsob jeho zavedení. Správnou volbu této strategie ovlivňuje celá řada faktorů. 

Mezi důležité aspekty, které je potřeba brát v úvahu je kupříkladu druh a funkce 

aktuálního IS v podniku, připravenost dílčích oddělení v organizaci, včetně jejich 

pracovníků, nebo také celkové množství změn a formy ovládání daného systému ve firmě 

(18). 

1.7.1 Nárazová strategie 

U nárazové strategie probíhá v okamžiku ukončení provozu dosavadního IS zavedení 

jeho nástupce. Jde o rychlou, efektivní a rovněž velmi rizikovou strategii. Nikdy nelze 

vyloučit problémy a komplikace, které mohou při každé re-implementaci nastat. Metoda 

se osvědčuje v případech, kdy provoz více IS není prakticky realizovatelný (18). 

 

Obr. 5: Nárazová strategie zavedení (Zdroj: Vlastní zpracování, dle 10, s. 146) 

1.7.2 Pilotní strategie 

V pilotní strategii se připravuje konkrétní pracoviště pro potřeby ověření 

provozuschopnosti zaváděného IS. Současně se uskuteční proškolení pracovníků 

ostatních úseků v podniku. Tento způsob je vhodný při nasazování kvalitativně odlišných 

IS, jenž vyžadují komplexnější testování v podmínkách provozu. Migrace dat 

z původního systému probíhá po částech. Závěrem pilotní strategie dojde k nasazení 

nového IS rovněž i na další úseky organizace, které jsou již pro zavedení nachystána (18).  
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Obr. 6: Pilotní strategie zavedení (Zdroj: Vlastní zpracování, dle 10, s. 145) 

1.7.3 Postupná strategie 

Funguje formou postupného nahrazování starých částí IS rovnou za nové, a to bez pilotní 

fáze. Postupná strategie se hodí především k inovaci komplexnějších forem IS, což je 

přímo úměrné času, který je třeba pro tyto změny dedikovat (18). 

 

Obr. 7: Postupná strategie zavedení (Zdroj: Vlastní zpracování, dle 10, s. 145) 

1.7.4 Souběžná strategie 

Prosté zavedení nového IS do všech úseků v celé organizaci. Strategie tohoto typu se hodí 

zejména pro jednoduché systémy, jenž nevyžadují náběhovou fázi implementace ve 

smyslu zaškolování pracovníků a uživatelů, kteří přijdou s novým systémem do styku, či 

nutnosti konverze a složité migrace dat z původního IS (18). 

 

Obr. 8: Souběžná strategie zavedení (Zdroj: Vlastní zpracování, dle 10, s. 145) 
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1.8 SLA 

Z názvu Service-Level-Agreement (SLA), tedy řízení úrovně služby. Lze tento pojem 

definovat jako smluvní nástroj rámcové metodiky ITIL, který označuje konkrétní 

smlouvu sjednanou mezi poskytovatelem (dodavatelem) služby a jejím koncovým 

uživatelem (společností, která si službu objednala). Dohoda jednoznačně vymezuje 

rozsah, úroveň a také kvalitu služby. Mezi těmito parametry bývají obvykle: 

• Garantovaná dostupnost služby (tzv. uptime, např. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu); 

• Garantovaná cena; 

• Postupy a způsoby řešení při havarijním nebo výjimečném stavu; 

• Maximální přijatelná doba k odstranění závady nebo problému; 

• Stanovení odpovědnosti za škody (22). 

1.9 ITIL 

Metodika ITIL (IT Infrastructure Library) se úzce zaměřuje na sladění IT oblasti 

v podnikání, a to ve smyslu podpory plnění strategických i obchodních cílů v rámci celé 

organizace. Tento knižní souhrn pomáhá plánovat a neustále zkvalitňovat složku 

firemních informačních technologií. Poskytuje jim sadu best practise5, jenž pomáhají 

v každodenní agendě projektových manažerů. Využití ITIL je bezplatné, přičemž 

potřebné znalosti lze nabýt prostřednictvím akreditovaných ITIL školení u institucí, které 

již obdržely status ATO6 včetně odpovídající certifikace. Značným přínosem je vymezení 

jednoznačné a používané terminologie, vyskytující se v oblasti IT (27). 

Manažerům ve firmách metodika ITIL dodává návod, jak efektivně řídit strukturované 

procesy. Základním předpokladem pro správné nasměrování IT procesů jsou jejich 

audity. Tyto audity by měly vycházet právě z celé ITIL koncepce. Vychází z konceptu 

oblastí strategických procesů, návrhu služeb, uvedení těchto služeb do provozu, 

samotného provozu služby a kontinuálního zlepšování (27). 

  

 
5 Příklady ověřené praxí. 
6 Accredited Training Organisation. 
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1.10 Centra sdílených služeb 

Pod pojmem center sdílených služeb (CSS) si lze představit specifický model provozu 

nejrůznějších podpůrných činností a jejich efektivní zajištění ve vysoké kvalitě 

konkrétním zákazníkům. Model si klade za cíl minimalizovat náklady, především pak ty 

vstupní, jelikož při jeho využívání není potřebné budovat ve firmě složitou a drahou 

infrastrukturu. Organizace se tak vyhne pořizování drahého hardware a budování 

sofistikované interní podnikové sítě, jelikož služby běží vzdáleně u provozovatelů a 

vlastníků CSS. Pracovníci firmy, kteří chtějí k těmto službám přistupovat, tak zpravidla 

využívají pouze svých technických prostředků, jako je notebook, tablet, nebo stolního 

počítače. V současné době jsou centra sdílených služeb jasnou a reálnou odpovědí na 

potřeby moderních dynamických společností, nikoliv pouze vize snílků s hlavou 

v oblacích (28). 

1.10.1 Cloud computing 

Dalo by se konstatovat, že je pojem „cloud“ metaforou internetu dnešní doby. S termínem 

cloud computing se dnes setkáváme téměř všude. Tento pojem je velmi těžko 

uchopitelný. Nelze ho jednoznačně definovat a uchopit, poněvadž ho lze chápat vícero 

způsoby, a to dle příslušného a konkrétního kontextu. Ať už jde o malé, střední, či velké 

podnikání, téměř všechny společnosti služeb na principu cloud v nějaké formě využívají. 

Nejvíce zvučná jména poskytovatelů datacenter a jejich produktů tohoto segmentu jsou 

Google Cloud Computing, Amazon Web Services a Microsoft Azure (30). 

Cloud lze dle Gartner Group definovat jako: 

„Styl poskytování IT jako služby, využívající dynamicky škálovatelné prostředky a 

dodávaný přes internet více odběratelům současně (multi-tenant)“ (29). 

Jedná se o standardizovaný, samoobslužný model s nasazením platby za použití, nabízí 

firmám rychlý přístup k výkonným a flexibilnějším IT kapacitám v cenových hladinách, 

na které se v případě nasazení systémů a technologií v IT nedá dosáhnout (10). 

Polopaticky řečeno, technologie cloud computing zajišťuje doručování výpočetních 

služeb, počínaje servery, úložišti, databázemi, infrastrukturou sítě, softwaru, analytických 

nástrojů, konče všelijakými inteligentními funkcemi, a to vše přes internet. Přínosem je 

vysoká flexibilita, inovace a zajímavé cenové výhody (31). 
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1.10.2 Řešení SaaS vs. On-Premise 

Technologie cloud a jejich aplikace bývají v poslední několika letech považovány za 

jasný vítězný trend. Řada výzkumů z celého světa mnohdy považuje řešení v modelu On-

Premise na pokraji svého konce. Ne vždy tomu ale je tomu pravda. I moderní forma 

dodání služby SaaS (Software as a Service) prostřednictvím technologií cloud computing 

má svá úskalí. Malý dotazníkový průzkum s výsledky lze vidět na obrázku níže (33). 

 

Obr. 9: Výsledky dotazníku vybraných společností (Zdroj: Vlastní zpracování, dle 32) 

Cloud SaaS – Software as a Service 

Technologie hostovaná u jejího provozovatele, případně poskytovatele. Software je 

hostován centrálně, proto není třeba obstarávat extra hardware, nebo budovat svoji vlastní 

infrastrukturu. Uživatelé a pracovníci firem k aplikacím SaaS přistupují prostřednictvím 

tenkého klienta. Může se jednat buď o nainstalovanou aplikaci na jejich počítači, mnohdy 

ovšem stačí zabezpečené přihlášení přes prohlížeč. Model tohoto typu nyní používá 

naprostá většina IT společností. Cenově je tato metoda dostupnější, především díky velmi 

nízkým počátečním investicím. Poplatky jsou řešeny zakupováním přesného počtu licencí 

dle potřeby a potřeb dané firmy. Podmínkou funkce je stále připojení na internet (33). 

On-Premise 

Jedná se o tzv. instalaci na vlastní infrastruktuře. Software s technologií je instalován 

uvnitř organizace, a to na firemních serverech a rovněž na počítačích pracovníků 

z pohledu klientského software. Společnost tak musí zajišťovat stálou údržbu svých sítí, 

správu hardware a rovněž nákup hlavní licence, která bývá zpravidla dražší (33). 
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1.11 Porterova analýza pěti sil 

Na to, jak dlouhodobě podpořit konkurenceschopnost organizace za pomoci IS, je nejlépe 

nahlížet přes Porterův model konkurenčních sil. Je totiž třeba zvažovat všechny možné 

hrozby, které by mohly ovlivnit definovanou podnikatelskou oblast a možnosti využití 

informačního systému k jejich eliminaci (11). 

 

Obr. 10: Porterův model pěti sil7 (Zdroj: Vlastní zpracování, dle 26) 

Tzv. analýza 5F, v českém prostředí pak spíše 5S, je metoda Michaela E. Portera, která 

si klade za cíl analyzovat konkrétní odvětví a v něm eventuální rizika. Pracuje celkem 

s pěti prvky, jak už název analýzy vypovídá. Smyslem je simulace formou prognózy 

vývoje konkurence ve vybraném odvětví, a to na základě odhadu možného chování všech 

subjektů, které na daném trhu působí a mohou být tedy pro analyzovaný podnik 

potenciálním rizikem (26). 

 
7 Na obrázku se jedná o rozšířený model, přiblížený více mikroekonomickému pohledu. Je současně 
zahrnuto chování vlády (regulace v odvětví) a rovněž trh s komplementy (jejich nabízené množství a cena). 
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Rizikovými faktory, působící na daný podnik dle Porterova modelu 5S, jsou: 

• Dodavatelé – do jaké míry jsou schopni ovlivnit cenu a taktéž nabízené množství 

potřebných vstupů; 

• Zákazníci – do jaké míry jsou schopni ovlivnit cenu a taktéž poptávané množství 

potřebných vstupů; 

• Stávající konkurenti – jejich schopnost k ovlivnění ceny a nabídku svých 

výrobků, nebo služeb; 

• Potenciální konkurenti – riziko vstupu na stejný trh a potenciální ovlivnění ceny 

a nabízeného množství výrobků, nebo služeb; 

• Substituty – nabídka produktů a služeb, které mohou ty původní bezproblémově 

nahradit (26). 

1.12 SWOT analýza 

Pokud bychom měli vybrat základní metodu strategické analýzy, byla by to právě analýza 

SWOT. Metoda se zabývá hodnocením vlivů vnějších a zároveň i vnitřních faktorů na 

činnosti firmy. Skládá se ze čtveřice kvadrantů, přičemž právě první písmeno z každého 

z nich odvozuje název SWOT8. 

 

Obr. 11: Grafická interpretace SWOT analýzy (Zdroj: Vlastní zpracování, dle 21) 

 
8 Odvození z názvu každého kvadrantu v angličtině. 
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Při vypracovávání analýzy SWOT je vhodné začít s faktory, které přichází z vnějšího 

prostředí firmy, tedy možné příležitosti a rovněž i hrozby. Lze tyto aspekty vymezit na 

oblasti zákazníků, konkurence, odběratelů, dodavatelů, veřejnosti a dalších. Vnitřní 

prostředí firmy pak zahrnuje její silné a slabé stránky. Lze mezi ně zahrnout firemní cíle, 

organizační strukturu, mezilidské vztahy, zdroje, management, informační systémy, 

procesy apod. Výstupem analýzy SWOT by mělo být komplexní zhodnocení stavu a 

chování dané společnosti, přičemž cílem je maximalizovat jednotlivé nepřesnosti a její 

příležitosti současně s minimálním množstvím nedostatků a výskytu možných hrozeb 

(21). 

1.13 Lewinův model změn 

Autorem Lewinova modelu je americký sociální psycholog Kurt Lewin, patřící mezi 

nejstarší zakladatele sociální psychologie. Byl jeden z prvních, co se zabíral studiem 

skupinové dynamiky. Jeho model změn probíhá ve třech fázích – rozmrazení, změny a 

zamrazení (20). 

 

Obr. 12: Lewinův třífázový model změn (Zdroj: Vlastní zpracování, dle 20) 

Ve fázi rozmrazení se berou v úvahu stávající pravidla, veškeré zvyklosti a způsoby, které 

jsou zprvu rozvolněny. Pokračuje se fází samotné změny, která zamýšleným způsobem 

proběhne, což může vyvolat jistou formu zmatenosti a nejistoty. Nová pravidla se definují 

poslední fází, zamrazením. Veškeré zvyklosti i způsoby myšlení jsou tak zafixovány (20). 
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1.14 Elektronický konzultant portálu ZEFIS 

Projekt ZEFIS je online projektem vlastněným a provozovaný panem doc. Ing. Milošem 

Kochem, CSc. ve spolupráci s Fakultou podnikatelskou VUT Brno. Portál si klade za cíl 

prostřednictvím dotazníků odhalit klíčové nedostatky ve firmě, zaměřuje se na organizaci, 

jako takovou, rovněž na dílčí fungování informačních systémů nasazených ve firmě a 

jejich dílčích procesů. Výsledkem auditu ZEFIS je výpočet celkové efektivnosti 

fungování organizace, její srovnání s oborovými průměry, společně i s dosaženou úrovní 

informační bezpečnosti. Mezi výsledky uživatel najde i slovní interpretaci nalezených 

problémů, společně s doporučeními, jak tyto nedostatky řešit a účinně je eliminovat (19). 

 

Obr. 13: Oblasti interního auditu portálu ZEFIS (Zdroj: Vlastní zpracování, dle 19) 

Metoda pracuje se sedmi dílčími oblastmi napříč celou organizací. Jsou jimi: 

• Technika – Předmětem zkoumání je veškeré fyzické vybavení, jeho spolehlivost, 

bezpečnost a taktéž použitelnost; 

• Programy – Oblast se zabývá programovým vybavením, jeho funkcemi, 

používáním a rovněž snadnosti ovládacích prvků; 

• Pravidla – Řeší oblast pravidel pro provoz IS a jeho doporučených pracovních 

postupů; 

• Pracovníci – Zkoumá oblast uživatelského přístupu k danému IS, jejich 

schopnosti a podpory pro používání; 

• Data – Oblast zaměřující se na data uložená a používaná v rámci IS, jejich 

dostupnost, využitelnost, bezpečnost a správu; 
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• Zákazníci – Řeší otázku vazeb IS se zákazníky, ať už obchodními, tak i 

vnitropodnikovými; 

• Provoz – Oblast řešící otázku samotné provozuschopnosti IS, jeho řízení ve 

vztazích k informační strategii, vnímání koncových uživatelů v rámci IS a rovněž 

důslednosti nastavených pravidel (19). 

1.15 Diagramy 

Diagramů, tedy strukturovaných grafických znázornění, existuje celá řada. V této 

podkapitole si představíme pouze dva typy, které jsou použity v rámci této diplomové 

práce. 

1.15.1 EPC diagram 

EPC je zkratka pro diagramy řízených událostí, tzv. Event-driven Process Chain. Jejich 

využití najdeme u vizualizací a plánování obchodních procesů. Jeho funkce je pomáhat 

analyzovat a přepracovávat obchodní procesy pro dosažení lepší produktivity ve více 

oblastech podnikání. Podle definice začíná EPC diagram událostí. Tato „událost“ se může 

velmi lišit v závislosti na typu podnikání, obchodním modelu, oddělení apod. 

Prostřednictvím EPC můžeme vizualizovat např. proces nově přijaté objednávky od 

zákazníka do podnikového systému, žádost o půjčku, návštěva webové stránky, žádost o 

rezervaci a mnoho dalších (24). 

V EPC nalezneme tyto základní elementy: 

• Aktivity – definují, co má být v daném procesu vykonáno; 

• Události – slouží k propojení aktivit, vyjadřují situaci před a/nebo po; 

• Logická hradla – neboli spojky, používají se ke spojování aktivit a událostí (24). 

 

Obr. 14: Elementy EPC diagramu (Zdroj: Vlastní zpracování, dle 24) 
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1.15.2 Ganttův diagram 

Pro grafické a časové znázornění posloupnosti dílčích činností, které jsou v rámci 

projektu neplánované, je vhodné využít tzv. Ganttova diagramu. Jedná se o užitečný 

nástroj projektového řízení, jenž si klade za cíl realistického plánování pro řízení a 

kontrolu komplexnějších projektů ve společnostech. Tento druh diagramu dokáže rovněž 

zobrazovat různé návaznosti mezi jednotlivými aktivitami, např. kapacitní, věcné, nebo 

technologické. Projektový manažer tak může sledovat celkovou časovou náročnost 

projektu a rovněž míru plnění dílčích činností. Ganttův diagram tak nabízí ucelený 

vizuální pohled průběhu sledovaného procesu (23). 

Posloupnost dílčích aktivit graf zobrazuje na jednotlivých řádcích vertikálně. Jedná se o 

kroky, aktivity a rovněž i podprojekty odpovídající logickém sledu plánování celého 

projektu. Celé období lze nastavit v odpovídající míře podrobnosti, tedy v letech, 

měsících, týdnech, nebo dnech. Záleží na komplexnosti a povaze daného projektu. 

K délce každé z aktivit se poté vztahuje určité časové období (23). 

1.16 Časová analýza metodou PERT 

Metoda síťové analýzy, která se používá k řízení složitých akcí, které mají stochastickou 

povahu. Své využití najde v projektovém řízení. Doba trvání každé dílčí činnosti 

interpretuje náhodou proměnou, která má určité rozložení pravděpodobnosti (25). 

a = optimistický odhad; 

b = pesimistický odhad 

m = reálný odhad 

Stanovení doby trvání činnosti: 

𝑡𝑡 =
𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 + 4 ∗ 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖

6
 

Určení rozptylu: 

𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖2 =
(𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖)2

36
 

Stanovení směrodatné odchylky: 

σ𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

V druhé kapitole bude pozornost věnována analýze a řešení problematiky, která je 

obsahem a cílem této práce. Přiblížíme si vybranou společnost, její organizaci, 

podnikatelské aktivity, procesy a současný stav. Provedeme vhodné analýzy a měření, ze 

kterých lze vyvodit patřičné závěry. Zaměření bude především na oddělení personalistiky, 

neboť právě tohoto oddělení se účelově práce nejvíce týká. 

2.1 Představení společnosti Kiwi.com s.r.o.  

První část druhé kapitoly věnuje pozornost námi zkoumané společnosti. Pro potřeby práce 

byla vybrána mladá česká firma Kiwi.com s.r.o. sídlící v Brně. Představíme si zde 

v krátkosti její organizaci, popis, historii, jak vznikla společně s vizí a plánováním do 

budoucna. 

2.1.1 Základní informace 

Tab. 1: Základní informace o společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování, dle 34) 

Název subjektu: Kiwi.com s.r.o. Majitelé Podíl 

Sídlo: Palachovo nám. 4, 625 00, Brno General Atlantic 53,5 % 

IČO (DIČ): (CZ) 29352886 Oliver Dlouhý 22,6 % 

Datum zápisu: 17. 04. 2012 Jozef Képesi 12,5 % 

Předmět podnikání: výroba, obchod a služby9  Touzimsky Airlines 10 % 

Základní kapitál: 66.800.000, - Kč Luboš Charčenko 1,4 % 

 

 

Obr. 15: Logo společnosti (Zdroj: 35) 

 
9 Neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 
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2.1.2 O společnosti 

Společnost Kiwi.com s.r.o. (dále jen Kiwi.com) byla založena zprvu pod názvem 

SkyPicker.com v roce 2012 Oliverem Dlouhým a Jozefem Képesi původně jako český 

on-line vyhledávač letenek světových aerolinií, tzv. OTA10, poskytující unikátní 

technologii v podobě proprietárního algoritmu, tzv. Virtual Interlining11, který umožňuje 

hledat i takové letecké trasy, které by člověk jen stěží hledal na internetu. Koncept se 

zrodil v hlavě zakladatele Olivera Dlouhého, který chtěl s přítelkyní jednoho dne letět do 

Portugalka. Nemohl ovšem najít vyhovující spoj i díky snaze propojit více letů 

dohromady. To ho přimělo zamyslet se nad otázkou, proč to nejde udělat jednodušeji. 

Díky tomu vznikl podnět pro vytvoření vyhledávacího nástroje, na kterém společně 

s programátorem J. Képesi začali usilovně pracovat. 

 

Obr. 16: Historická časová osa (Zdroj: Vlastní zpracování, podle 36) 

Firma každým rokem raketově rostla, což přineslo i větší nároky na velikost firemních 

prostor a potřebu náboru nových zaměstnanců. Firma se celkem dvakrát stěhovala, jednou 

roku 2015 do velké vily v Brně – Pisárkách, kde koncem téhož roku pracovalo na 150 

osob. Potřeba zaměstnávat nové a ambiciózní lidi neutuchla, došlo tedy k dalšímu 

stěhování roku 2016, tentokrát již do velkých – komerčních prostor obchodního centra 

Campus Square v brněnských Bohunicích.  

Zároveň se téhož roku firma rozhodla ke změně svého názvu na Kiwi.com. Důvodem 

byla skutečnost, že původní název nadále nenaplňoval dlouhodobou vizi, kterou si 

 
10 OTA – Online Travel Agencies – Webové stránky nabízející komplexní vytvoření cestovního itineráře 
v podobě letenek, místenek, ubytování, pronájmu aut, a dalších služeb. 
11 Potenciální forma aliance mezi dopravci, virtualizace a následné propojování jinak nekompatibilních 
služeb mezi jejími poskytovateli. 
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společnost nastavila, neboť se chce firma nadále rozšiřovat i mimo svoji primární 

podnikatelskou oblast leteckých spojů. Změna názvu společnosti byla procesně náročná, 

neboť s sebou nesla řadu provozních změn a úskalí. Další důvod ke změně názvu byla 

jeho snadnější výslovnost, stejnorodost ve všech světových jazycích, zejména pak na 

Asijském trhu, který tvoří výraznou část poptávky a vyhledávání letenek. Lidé taktéž 

velice často zaměňovali slova SkyPicker.com za SkyScanner.com, který pracuje na 

obdobném principu vyhledávání. Nový název se taktéž dá velice snadno zapamatovat. 

Vedení společnosti ale na změnu nahlíželo jako na další velký milník její existence. 

Společnost v roce 2017 nabízí široké veřejnosti svoji další inovaci v podobě kompletního 

řešení na své nové B2B platformě TEQUILA. Ta si klade za cíl poskytnout plně 

integrovaný rezervační nástroj svým obchodním partnerům, který umožňuje využívat 

veškeré Kiwi.com technologie, produkty, služby a také platební možnosti. 

 

Obr. 17: B2B platforma Tequila (Zdroj: Vlastní zpracování, dle 37) 

Další revoluční novinkou bylo uvedení nové funkce NOMAD do vyhledávače v roce 

2018. Ta cestovatelům umožňuje plně zautomatizovat svoje naplánované lety tak, aby 

ušetřili co nejvíce peněz. Patentovaný algoritmus dokáže „namíchat“ a optimalizovat 

cesty v rámci jednoho itineráře tak, že celková úspora dosahuje v průměru kolem 28 % 

oproti manuální rezervaci totožných letů. 
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Velký milník přišel až v listopadu roku 2019, kdy společnost oznámila změnu své vize 

stát se prvním globálním virtuálním superdopravcem a vyhrála cenu People’s Choice 

Award na konferenci v Miami (36). Téhož roku přichází velký hráč a investor, americký 

fond General Atlantic, který s většinovým podílem 53,5 % zabírá pozici majoritního 

vlastníka společnosti. Dlouhý a Képesi v představenstvu společnosti i nadále setrvávají, 

a to s menšinovými vlastnickými podíly. Předpokládá se tak, že díky vstupu významného 

partnera se zkušenostmi s projekty v oblasti online travel segmentu firma dostane 

možnost dalšího významného růstu a invence. 

2.1.3 Mise, vize a plány do budoucna 

V dnešní době se cestování stává běžným životním stylem – lidé jsou méně vázáni na 

konkrétní místo svého pobytu. Je zde prostor stát se tzv. digitálním nomádem, kdy člověk 

spojí svoji práci a radost z cestování. Kiwi.com je zde proto, aby byl tento způsob života 

umožněn. Pomáhá lidem dopravit se z kteréhokoli bodu A do bodu B kdekoli na světě. 

Cílem je najít vždy ten nejlepší způsob, za co nejlepších podmínek, jak se mezi těmito 

body přepravit. Díky svým unikátním technologiím nabízí miliardy kombinací cest jak 

pro firemní, tak i běžné zákazníky. 

 

Obr. 18: Kiwi.com stručně v číslech (Zdroj: Vlastní zpracování, podle 36) 

Vize společnosti je jednomyslně stanovena všemi, kteří se na jejím zrodu podíleli. 

Zastává téze vybudovat globálního virtuálního superdopravce (38). 

Co to v praxi znamená? Představme si následující situaci. Rádi bychom podnikli cestu 

z Prahy do Sydney. Cestou chceme navštívit několik dalších států, jakými jsou např. 

Finsko, Egypt, Indie, Malajsie, Filipíny a Japonsko. Na cestovaní do finální destinace si 

vyhradíme dva měsíce svého času. V Malajsii se můžeme setkat s problémem, kde město, 

které chceme navštívit, nedisponuje letištěm. Za normálních podmínek bychom na 

internetu museli komplikovaně hledat vhodné alternativní spojení. S technologií 
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Kiwi.com nám ovšem stačí zapnout jejich aplikaci na svém mobilním telefonu, zadat 

cestu odkud a kam se chceme přemístit a o víc věcí se nestarat. Zákazník tak přichází do 

styku jen s jednou společností, která mu zajistí realizaci předem vytvořeného vlastního 

itineráře formou komplexní služby. 

Dlouhodobě si tak celá platforma klade za cíl agregovat veškerý globální dopravní obsah. 

Ať už se jedná o přímou jízdu, let, nebo kombinaci několika způsobů přepravy, Kiwi.com 

figuruje jako jediný spojovací bod se zákazníkem pro celou jeho cestu. Přepravce a jejich 

služby tak firma využívá jako své dodavatele.  

 

Obr. 19: Vyhledávací portál Kiwi.com (Zdroj: Vlastní zpracování, dle 35) 

Z dlouhodobého hlediska by nabídka letenek nestačila. Aby se naplnila stanovená 

dlouhodobá vize společnosti, je zapotřebí rovněž pokrýt nabídku rozmanité pozemní, ale 

i lodní dopravy, počínaje vlaky, autobusy, taxikáři, trajekty, konče ride-hailing12 

 
12 Spolujízda – transport cizí osoby místním řidičem za úplatu na základě předchozí (automatizované) 
online dohody (např. Uber, Lyft, aj.). 
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službami. Dalším významným krokem bude integrace služeb, jako jsou hotely, 

restaurace, bistra, ale také třeba kadeřnictví. Tyto služby navíc může zákazník využít 

v rámci své dlouhé cesty namísto několikahodinového čekání na letišti. 

Koncem roku 2020 dále firma plánuje další velké stěhování, a to do areálu bývalé 

Zbrojovky v Brně. Má zde obsadit pět pater moderní kancelářské budovy ZET.office o 

celkové výměře 11 tisíc m2. Zajistí si tak prostory pro tvorbu dalších pracovních míst a 

budoucí růst společnosti (39). 

2.1.4 Předměty činnosti 

Mezi hlavní předmět činnosti firmy patří provozování služby vyhledávacího 

portálu Kiwi.com, který poskytuje aktuální, veřejně dostupnou, nabídku letecké a 

pozemní formy dopravy a její následné zprostředkování. Firma nenakupuje žádné zboží, 

ani nic nevyrábí. Okrajově se společnost věnuje marketingu a propagaci v oblasti 

dopravy, pořádá workshopy, semináře a stáže pro čerstvé univerzitní absolventy. Díky 

svým špičkovým a zkušeným developerům uskutečňuje vývoj softwaru a technologií, 

které využívá jak pro svoje interní, tak i komerční účely. 

2.1.5 Výsledky v číslech 

Na následující infografice můžeme vidět dosažené výsledky firmy za dobu své osmileté 

existence. 

 

Obr. 20: Dosažené výsledky Kiwi.com v číslech13 (Zdroj: Vlastní zpracování, dle 36)  

 
13 Data jsou platná k únoru roku 2020. 

http://kiwi.com/
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2.1.6 Organizační struktura a globální stopa 

Když v roce 2014 firma nastoupila do startupu, působilo v ní asi čtrnáct lidí. K datu 

realizace této práce v roce 2020 zaměstnává přes 2500 lidí pracujících v deseti zemích 

světa. Lze tedy firmu zařadit do kategorie velkých podniků. Funguje formou hierarchické 

organizace řízení, kde vymezuje vzájemné vztahy lidí a prostředníků při plnění dílčích 

úkonů napříč všemi odděleními společnosti. Jednotlivé departmenty organizace vznikaly 

postupně. Zpočátku zde byl jen neuspořádaný mix nadšených developerů bez jakýchkoliv 

známek vnitřního řádu či členění. Dělení celé značky Kiwi.com z hlediska měst a států 

lze vidět na obrázku níže. 

 

Obr. 21: Globální stopa značky Kiwi.com (Zdroj: Vlastní zpracování, dle 36) 

V čele nejvyššího managementu a představenstva se nachází CEO zodpovědný za směr, 

vizi a komplexní vývoj celé organizace, společně s CCO, který má na starost veškeré 

záležitosti související s vedením oddělení zákaznické podpory všech call-center, 

koordinace s externími partnery a soustavného analyzování zpětné vazby od zákazníků. 

Dále zde můžeme najít CTO, kterého představuje spoluzakladatel Jozef Képesi. Na svém 

postu zajišťuje vhodnou strategii technologického růstu společnosti a konstantně hledá 

cesty, jak talentově zaujmout v globálním měřítku. Mezi další významné představitele 

vysokého managementu patří CFO, který hlídá a zabezpečuje ekonomickou stabilitu 

společnosti, její prosperitu, stimuluje ji k trvalému růstu, má odpovědnost za strategické 

řízení financí a obchodní strategii. Za celý firemní ICT ekosystém pak zodpovídá CIO, 
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který do firmy přišel v polovině roku 2018 s praxí nejvýznamnějších světových 

technologických firem ze Silicon Valley v USA. Svoje cenné pracovní zkušenosti sbíral 

od zaměstnavatelů, jako je Microsoft, Amazon, Netflix, a dokonce i světoznámého 

SpaceX Elena Muska, u kterého vedl tým vývojářů automatizace řídících systému do 

raketoplánů (40). Dále má firma svého CSO, který je v blízké kooperaci s CEO i CFO. 

Zodpovídá, komunikuje a implementuje firemní strategii, jak už interně, tak i externě 

takovým způsobem, aby firemní dodavatelé, partneři ale i zaměstnanci rozuměli 

strategickému plánu, cílům ale také vizi celé společnosti. Posledním členem celého 

představenstva je k dnešnímu dni CPO, hlavní produktová ředitelka. Jejím hlavním 

úkolem je dohlížení na definici a plánování produktu Kiwi.com od samotného konceptu, 

přes vývoj k jeho vylepšování. Kolaboruje s týmy, kterých se vývoj produktu týká, řídí 

jeho strategii, a především dohlíží, aby se plán neustálého vývoje nevychýlil z cesty 

hlavním obchodním cílům společnosti. 

Kiwi.com má dále stovky outsourcovaných agentů call center, především z Indie a 

Filipín. Další pomoc s péčí o zákazníky můžeme také najít v Číně, Tunisu nebo Ukrajině. 

Je využíváno externích firem, tzv. vendorů z východu hlavně díky nákladům, které jsou 

o poznání nižší, než kdyby firma zaměstnávala své vlastní operátory v ČR. Tato 

skutečnost je každopádně vykoupaná problematickým zaškolováním těchto lidí, což pak 

má negativní dopad na kvalitu poskytované zákaznické podpory. 

Externí oddělení s vývojáři jsou pro Kiwi.com také k dispozici. Některé fungují formou 

přímých dceřiných společností, např. pod názvem Uber d.o.o. z chorvatského Splitu, 

která zaměstnává 12 vývojářů spolupracujících na projektech s českými vývojáři, jiné 

spřáteleně jako partnerské dceřiné společnosti.  

Během poloviny roku 2020 má Kiwi.com v plánu otevřít novou strategicky situovanou 

pobočku v Londýně, která bude sloužit především jako výchozí bod pro Evropu. Budou 

se zde plánovat setkání s budoucími i stávajícími partnery, prostory nabídnou velkou 

konferenční místnost s moderním vybavením a vyspělými technologiemi. 
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Tab. 2: Dílčí úseky organizace (Zdroj: Vlastní zpracování) 

NÁZEV ÚSEKU ÚČEL A ZODPOVĚDNOSTI 

Management dle přidělených rolí vede, ovládá, spravuje, reguluje a koordinuje veškeré aktivity celé organizace, přebírá hlavní zodpovědnost 

Engineering role technického rázu, analytici, Tequila, BI, tým systémová integrace, aj. 

Mobile development, design a údržba mobilních aplikací platformy Android & iOS 

Product definování, tvorba a dodávání funkcionalit, které řeší problémy zákazníků 

Product Management separovaný od Product týmu, tvorba cílů, roadmap a produktového plánování 

BTU zajištění efektivního vývoje a údržby procesů v souladu s provozními cíli firmy 

Business Development hledání nových partnerů, budování dlouhodobých vztahů s leteckými společnostmi 

Airline Partnerships Team tým zodpovědný za udržování vazeb a komunikace s partnerskými aeroliniemi 

Internal Communications správa vnitrofiremní komunikace, videokonferencí, Q&A relací a důležitých oznámení 

Brand and Strategic Communications B2B, B2C a B2B2C externí komunikace, prezentace veřejnosti, PR, výstavy a eventy 

Growth konzistentní budování značky Kiwi.com, marketingová strategie, spolupráce a eskalace 

Customer Support komplexní péče o zákazníky, agenti GDS systému, zpracovávání objednávek a reklamací 

Workforce efektivní plánování a monitoring zákaznického servisu na základě požadovaných standardů 

Data Acquisition procesy sběru externích dat jiných společností sloužící pro rozšíření již stávající služby či její optimalizace 

Finance účetnictví, daně, reporting, proplácení faktur, tvorba cashflow, kompletní správa a řízení peněžních toků společnosti 

Facilities fyzická správa prostor firmy v rámci budovy, zajištění stěhování zařízení a nábytku, správa wellness a fitness centra, objednávky 
kancelářských potřeb 

Physical Security spadá pod Facilities, zajišťuje fyzickou ochranu firemních prostor, spravuje CCTV kamery, turnikety a hlídá přístupy do budovy 

Human Resources (HR) řízení zaměstnanců jako celku, procesy recruiting, onboarding a offboarding, kariérní růst, správa zaměstnaneckých benefitů, program 
odměňování, interní regulace, ESAT, nemocenská a lékařské vyšetření 

Information Security (InfoSec) informační, datová a přístupová bezpečnost, udělování práv a rolí, autorizace, správa hesel, bug bounty, řízení rizik a jejich audit 

Legal řešení právních sporů, prosazování firemních pravidel a předpisů, vyjednávání obchodních dohod a transakcí, řešení eskalace od 
zákazníků 

Learning & Development poskytuje vhodné programy a příležitosti pro osobní rozvoj a učení zaměstnanců, jejich koučink a mentoring 

Tools & Information podporuje agilitu SW developmentu, vytváří nové nástroje a rámce vedoucí k vyšší produktivitě technických týmů 

Market and Competitive Intelligence členové tohoto týmu poskytují a zpracovávají veškeré relevantní informace o trhu, sestavují benchmarky konkurentů, analyzují segment 
cestovního ruchu 

End-User-Support (EUS) správci veškerého hardware vybavení, objednávky nové techniky a spotřebního materiálu, testování nových technologií a 
zaměstnanecká satisfakce  
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V Tab. 2 na předchozím listu můžeme vidět všech čtyřiadvacet dílčích úseků firmy, 

přičemž každý z nich seskupuje jeden či více týmů. Každý úsek má své hlavní manažery 

a vedoucí kteří vykazují výsledky za sebe i za jednotlivé týmy nejvyššímu managementu. 

Firma pracuje s tzv. OKR a KPI, což jsou užitečné nástroje pro definování a sledování 

cílů, výsledků a výkonosti pracovníků. Lze tak účinně měřit úspěšnost aktivit celé firmy. 

 

Obr. 22: Organizační struktura HR oddělení (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vzhledem k tomu, že navrhujeme nový IS právě do oddělení personalistiky a řízení 

lidských zdrojů (dále jen HR) budeme brát v úvahu pouze tento úsek celé organizace. 

Jeho organizační strukturu můžeme vidět na Obr. 22. 

Celý department se dělí na 5 částí. Tyto části lze dělit na další menší celky dle 

hierarchického členění, kdy se zaměstnanci spodních vrstev zodpovídají přímým 

nadřízeným. Všechny větve poté koordinuje a řídí samotný CHRO. Ke dni realizace této 

práce zaměstnává celý department celkem 28 osob, přičemž rozložení je následovné: 

• Recruiting – 1 hlavní vedoucí, 1 technický vedoucí, 8 náborářů; 

• HR Business Partner – 6 členů; 

• Payroll – 1 vedoucí, 2 členové; 

• HR Admin & Generalist – 1 hlavní vedoucí, 1 správce IS, 5 personalistů. 

V kapitole č.2.3 si přiblížíme činnosti jednotlivých týmů detailněji. 
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2.1.7 Firemní procesy 

Celá organizace je doslova protkaná obrovským množstvím procesů vzhledem 

ke skutečnosti, že v ní najdeme 24 oddělení s různorodým zaměřením, významem a 

způsobem práce. Dalo by se konstatovat, že nejzásadnějším procesem, který má pro firmu 

doslova existenční povahu, je proces nákupu zákazníkem navoleného itineráře skrze 

portál Kiwi.com. Právě výstup tohoto procesu generuje firmě tržbu. Grafickou 

interpretaci nákupu služby zobrazuje zjednodušený diagram níže. 

 

Obr. 23: EPC diagram nákupu letenky (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pokud bychom měli zůstat i nadále u letenek, lze podobným způsobem definovat proces 

i v případě jejich reklamace. Posloupnost činností nabývá podobného charakteru, jen je 

celý průběh reverzní. Liší se vzhledem k povaze klientské žádosti, což bývá zpravidla 

velice individuální. Pro tento případ firma nabízí svoji unikátní službu s názvem Záruka 

Kiwi.com Guarantee, jenž je dostupná pro všechny zájemce o cestování. 

https://www.kiwi.com/cz/pages/guarantee
https://www.kiwi.com/cz/pages/guarantee
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Hlavní procesy ve firmě lze vymezit třemi hlavními segmenty. Mezi nimi korelují 

jednotlivé departmenty, skládající se z odpovědných týmů vedených zkušenými 

manažery. Naprostá většina zaměstnanců mezi sebou musí vzájemně spolupracovat. 

Pohotová výměna informací, utužené vztahy a spolupráce mezi jednotlivci či týmy 

nejvíce ovlivňují výkonnost celé organizace. V opačném případě vzniká nežádoucí 

informační šum, který se v důsledku projeví na výrazném snížení efektivity práce. 

 
Obr. 24: Hlavní procesní mapa (Zdroj: Vlastní zpracování, dle 117) 

Segment provozu (Traffic) zahrnuje komplexní soubor procesů marketingového oddělení 

(Marketing), které se stará o propagaci, PR a působení firmy široké veřejnosti. Prezentuje 

značku Kiwi.com. Její členové sledují nejnovější technologie, novinky, identifikují 

potřeby a možnosti na trhu s cestovním ruchem. Součástí prvního segmentu je rovněž 

oddělení business development (BizDev), které si klade za dlouhodobý cíl hledání nových 

příležitostí v podobě potenciálních partnerů, buduje si dlouhodobé vztahy s leteckými 

společnostmi, letišti, konsolidátory14, půjčovnami, poskytovateli ubytování a mnoha 

dalšími subjekty k dosažení stanovené vize. 

Nosným pilířem a jádrem společnosti (Core) je část zahrnující veškeré technicky-

orientované činnosti (Engineering). Najdeme zde zaměstnance technických rolí, a tedy 

inženýrů software, QA, technických spisovatelů a datových inženýrů. Velký důraz se 

klade na procesy automatizace, které jsou nedílnou součástí zdravého rozvoje firmy a 

jejího produktu. Celou skupinu zastřešuje CTO. Pod pojmem (Product) si lze představit 

 
14 Firmy, které nakupují u leteckých společností pravidelně velké objemy přepravních kapacit a ty pak dále 
přeprodávají konečným zákazníkům. 
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veškeré produktové role, tzn. manažery produktů a projektů, analytiky a UX designéry. 

Činnosti členů těchto týmů plynou již z jejich názvu. Dalo by se říct, že produkt Kiwi.com 

nebude nikdy dokončen, jelikož vždy budou existovat nové způsoby, kam produkt 

směřovat a na jaká místa ho integrovat. Veškeré aktivity týkající se produktu zastřešuje 

samotný CPO. Neméně podstatnou částí společnosti je péče o zákazníka (Customer 

Support). Zaměstnává v pobočkách po celém světě největší podíl zaměstnanců Kiwi.com. 

Mezi procesy oddělení patří zákaznická asistence při bookingu itineráře ve více jak 12 

světových jazycích, refundace, řešení problémů se zrušenými spoji a mnoho dalších 

aktivit. 

Mezi segmenty Core a Support nalezneme právní oddělení (Legal) a taktéž rozsáhle 

finanční oddělení (Finance). Firma zaměstnává několik svých právníků, kteří řeší 

případné právní spory se zákazníky, partnery či jinými subjekty. Finanční oddělení má na 

starost veškeré operace s peněžními toky v rámci i vně firmy. Mezi jejich nejčastější 

procesy lze považovat proplácení faktur, mezd, účetnictví a plánování ekonomických 

projektů. Celé oddělení má na starost CFO. 

V posledním segmentu podpůrných týmů (Support) najdeme tři celky. Pro záměry této 

práce je stěžejní oddělení správy a řízení lidských zdrojů (HR), kterému je zde věnována 

největší pozornost. Informační a komunikační technologie ve firmě (ICT) řídí pracovníci 

informační bezpečnosti a také end-user podpory zaměstnanců. Mezi procesy lze zařadit 

testování a implementaci nových technologií v oblasti zabezpečení dat, vydávání 

hardware zaměstnancům, objednávky příslušenství, řešení ad-hoc problémů na 

pracovišti, technickou podporu zařízení meetingových místností a rovněž live prezentací 

managementu firmy. 

2.1.8 Současná finanční situace stručně 

Výkon firmy byl až do března roku 2020 ve znamení vysokých tržeb a pozitivních 

událostí. V roce 2017 firma zdvojnásobila svoje tržby oproti minulému roku, a to na 18,2 

mld. Kč. O rok později to bylo již 31 mld. Kč. I přes rostoucí tržby ovšem výnosy firmy 

meziročně klesly o celých 14 % na 78 mil. Kč (118). Velký výpadek a zastavení businessu 

zaznamenala až pandemie Covid-19, která globálně paralyzovala cestovní průmysl na 

základně vládních intervencí a dalších opatření. V důsledků situace tržby prudce klesly a 

Kiwi.com tak momentálně čelí jedné ze svých největších výzev od svého založení (42). 
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2.2 Systémy a aplikace ve firmě 

Společnost nedisponuje komplexním ERP systémem, ke kterému by přistupovaly 

jednotlivé úseky firmy individuálně a z hlediska svých potřeb. Díky povaze podnikání a 

způsobu práce byl již prvoplánovým záměrem firmy využívat naprostou většinu 

technologií, aplikací a informačních systémů moderní metodou SaaS15. 

Tento cloudový model se mezi firmami hojně využívá již řadu let. Společnost Kiwi.com 

není žádnou výjimkou. Na grafické interpretaci níže můžeme vidět současný poměr 

používání aplikací, služeb a systémů napříč celou organizací. 

 

Obr. 25: Poměr používaných technologií ve firmě (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Jak je již z grafu patrné, drtivá většina technologií není nasazena a provozována na 

firemních serverech. Zaměstnanci přistupují ve valné většině prostřednictvím svých 

webových prohlížečů ke službám, které jejich provozovatelé udržují aktuální, a 

především neustále dostupné. Výpadky jednotlivých služeb se dějí zřídkakdy, avšak 

zpravidla netrvají dlouho. Většinou se jedná o krátké časové okno údržby, nebo 

synchronizace databází. Kiwi.com v brněnském Campusu má od svého ISP k dispozici 

rychlé 1Gbit symetrické připojení k internetu. Zánovní síťová infrastruktura společně 

s dostatečným množstvím Wi-Fi AP ve všech patrech organizace zajišťuje nepřetržitou 

dostupnost připojení ke všem službám a aplikacím online. Naprostá většina zaměstnanců 

využívá firemních laptopů, se kterými se připojují k podnikové síti bezdrátově. Moderní 

 
15 Software as a Service – způsob nasazení softwaru, který je hostován u jejího provozovatele a poté nabízen 
prostřednictvím internetu zákazníkovi. 
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vybavení ve firmě umožňuje využívat pásma 5 GHz, které zajišťuje vysokou rychlost 

přenosu dat a rovněž jeho stabilitu.  

Co se četnosti používání aplikací a služeb týče, v zásadě lze říct, že v organizaci převládá 

práce s podnikovými nástroji G Suite, se kterými zaměstnanci dennodenně přicházejí do 

styku. Jedná se především o služby Gmail a Drive, které nabízí díky business 

předplatnému neomezené úložiště jak poštovní schránky, tak i veškerých uživatelských 

dat. Několik hlavních aplikací a služeb, se kterými zaměstnanci přicházejí do styku, si 

ukážeme v následujících podkapitolách. 

2.2.1 Služby a software On-Premise16 

Několik služeb hostovaných klasickým způsobem na lokálních serverech přeci jen ve 

firmě najdeme. Jedná se především o nástroje, které hojně využívají oddělení se 

specialisty spadajícími pod ICT. Úsek zahrnuje týmy systémové integrace a nasazování 

(SIT), informační bezpečnosti (InfoSec) a podpory pro zaměstnance (EUS). 

Nejzásadnější lokálně hostované služby a nástroje si nyní ukážeme. 

Active Directory 

Pro řízení vnitřní síťové infrastruktury, autorizaci uživatelů v rámci firemní domény, 

tvorbu skupin a přidělování práv k řadě aplikací, funkcím a nástrojům byla kolem roku 

2015 implementována technologie adresářových služeb Active Directory (AD) od 

společnosti Microsoft. Služba nyní v organizaci zastřešuje pouze všechna zařízení s OS 

Windows. Rostoucí záliba zaměstnanců pracovat spíše s MacBooky značky Apple, které 

pohání operační systém macOS, žene firmu ke změně za modernější nástroje správy, které 

celé prostředí v ideálním případě unifikuje. Konektor pro macOS je v AD k dispozici, 

nicméně se nyní nepoužívá. V současnosti je správa a dohled nad všemi Apple zařízeními 

řešena prostřednictvím jiného online nástroje, který bude zmíněn v kapitole 2.2.3. 

Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) 

S nástrojem SCCM pracuje výhradně tým EUS. Nově příchozí laptopy určené pro práci 

s Windows za pomocí této služby chystá pro další firemní používání. Využívá tak vlastní 

firemní sestavy OS Windows 10 Pro, tzv. image, který prostřednictvím sítě praktickým 

 
16 Podnikový software instalovaný a provozovaný lokálně na firemních serverech, v rámci své vlastní 
infrastruktury. 
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způsobem instaluje do počítačů. Tyto prostředky EUS tým udržuje aktualizované, neboť 

se postupem času objevují potenciální bezpečnostní hrozby, které mohou ohrozit data 

uživatelů. Nástroj SCCM se používá jak na inicializaci nových zařízení, tak i na 

reinstalaci vrácených laptopů určených pro další použití ve firmě. 

SafeQ 

Pro řízení provozu a optimalizaci tiskového prostředí multifunkčních tiskáren firma 

využívá řešení SafeQ od společnosti Y Soft. Až na několik málo výjimek mají všechny 

tiskárny ve firmě svůj vlastní terminál, ke kterému každý ze zaměstnanců přistupuje svoji 

ID kartičkou. Díky ní se ve službě autentizuje a je mu tak umožněn zabezpečený přístup 

k osobní tiskové frontě, do které si dříve zaslal své dokumenty. Na stejném principu 

funguje i skenování, kde se využívá propojení s pracovním emailem zaměstnance, na 

který jsou soubory bezpečným způsobem odeslány. 

Zabbix 

Lokálně na serveru běží i výkonný nástroj pro sledování veškerého síťového provozu 

Zabbix. Administrátorům tak umožňuje komplexní monitoring aktivních síťových prvků, 

počínaje laptopy, tiskárnami, switchi, konče samotnými servery. Donedávna s ním 

pracoval pouze jeden správce sítě, který z firmy po několika letech odešel. Nyní se o 

síťovou infrastrukturu stará externí firma formou outsourcingu. 

Antivirový zabezpečovací software17 

Kvalitní zabezpečení dat ve všech firemních počítačích je nedílnou součástí všech 

dnešních podniků. Ztráta či nechtěný únik know-how může způsobit fatální, až nevratné 

následky. Obzvlášť v technologicky orientovaném prostředí. Kiwi.com disponuje svým 

vlastním alokovaným serverem provozujícím antivirové řešení. Správu a dohled nad ním 

drží tým bezpečnostní specialistů InfoSec úseku. Skrze SCCM je od prvopočátku 

nasazený klient stejnojmenného software, jenž je součástí instalačního procesu a 

inicializace laptopů realizovaných EUS týmem. 

  

 
17 Z bezpečnostních důvodů byl přesný název antivirového softwaru pozměněn. 
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2.2.2 Informační systém MyKiwi18 

Chceme-li vybrat jeden centrální informační systém v podniku, se kterým všichni 

Kiwi’s19 přicházejí do styku, pak to bude nástroj MyKiwi. Jedná se o interně vyvinutý 

software, který byl nasazený v průběhu roku 2015 zaměstnanci tehdejšího SkyPicker 

s.r.o. Zprvopočátku bylo řešení nasazeno v cloudu AWS20 Rancher, později se však 

přešlo skrze výhodnější licenci pod GCP21. Firma rovněž svůj systém nabízí na trhu 

formou licencování. Mladý podnik, či start-up, disponující menším kapitálem, tak může 

za nízké počáteční náklady získat přehledný a intuitivní nástroj pro řízení základních 

firemních procesů. Předmětem návrhu této práce bude výběr vhodného nástupce MyKiwi. 

 
Obr. 26: Dashboard interního IS MyKiwi (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
18 Z důvodu speciální firemní licence a smluvních podmínek interního charakteru bylo skutečné 
pojmenování současného informačního systému fiktivně pozměněno na MyKiwi. 
19 Hovorové pojmenování všech zaměstnanců Kiwi.com. 
20 Amazon Web Services – cloud platforma firmy Amazon. 
21 Google Cloud Platform 
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Jak je již z obrázku výše patrné, do informačního systému nepřistupují pouze jednotliví 

zaměstnanci, ale také hned několik departmentů v rámci celé organizace. Jedná se o úseky 

HR, ICT, Facilities a Payroll22. Každý z nich má na starost jiný soubor činností a aktivit. 

Vzhledem k cílovým záměrům této práce se zaměříme výhradně na úsek HR, tedy na 

procesy a zaměstnance, kteří mají na starost řízení lidských zdrojů ve firmě. 

 

Obr. 27: Fronta s tickety v IS MyKiwi (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Má-li nastoupit nový člověk do firmy, náborář zadá požadavek na vytvoření nového 

uživatele. Ticket pracovník HR zpracuje a zadá do IS MyKiwi. Vytvoří se tak nový 

záznam s informacemi putujícími díky synchronizačním procesům dál mezi další systémy 

a služby. Řada činností není v současnosti zautomatizována, což by se po nasazení 

nového HRIS mohlo změnit. Vylepšený onboarding proces můžeme vidět v příloze č. 2. 

MyKiwi disponuje i dalšími funkcemi, které využívají jak HR, tak i další zaměstnanci. 

Jedná se o moduly zaměstnanci (Employees), hmotná aktiva (Assets), lístky s požadavky 

(Tickets) a evidence docházky (Attendance). 

Employees 

Po rozkliknutí lze otevřít modul zobrazující organizační strukturu firmy. Klikáním na 

jednotlivé prvky s jmény zaměstnanců dochází k rozbalování dalších prvků pod nimi. 

Tímto způsobem se uživatel dokáže dostat až na samotnou spodní linii a zobrazit si tak 

všechny pracovníky konkrétní struktury. K dispozici je i zjednodušený seznam 

zaměstnanců neobsahující žádné osobní údaje, kromě jména a pracovního emailu. 

 
22 Payroll (mzdy) nyní spadají již pod HR – nástroj MyKiwi byl integrován v době, kdy měl úsek 
personalistiky jiné členění. 
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Assets 

S funkcí assets přichází do styku pouze pracovníci EUS oddělení. Eviduje se zde veškeré 

technické vybavení nacházející se ve firmě. Funkcionalita tohoto modulu je v současnosti 

již nevyhovující a je zapotřebí zavést nový systém, který bude pro uživatele přehlednější 

a z hlediska funkcionality bohatší. Více se k problematice evidence assets budeme 

věnovat v třetí kapitole v části s dodatečnými návrhy změn informačních systémů. 

 

Obr. 28: Současná podobna správy technického vybavení (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Tickets23 

MyKiwi má integrovaný ticket systém, který pracovníci využívají dle svých 

individuálních potřeb. Při zadávání ticketu lze definovat typ žádosti, do které z kategorií 

požadavek spadá, dále je možné nastavit prioritu a požadovaný termín k jeho vyřešení. 

Schvalovací proces ticketů probíhá na základě odsouhlasení konkrétního požadavku 

přímým nadřízeným24 skrze odkaz, který se odešle na mail. Každý z požadavků má svůj 

status, takže je vždy zřejmé, v jakém stavu se nachází. Mezi tickety lze full-textově 

vyhledávat, libovolně je filtrovat a exportovat do tabulek formátu CSV pro další práci. 

 
23 Minulý rok firma dokončila transformaci na Atlasian JIRA, který nahrazuje ticket systém IS MyKiwi. 
24 Výjimku má CEO a členové nejvyššího managementu, kde schvalovací proces proběhne automaticky. 
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Attendance 

Integrovaný modul řešící docházku zaměstnanců. Každý zaměstnanec má povinnost si 

koncem pracovního týdne překontrolovat svůj výkaz docházky. Existuje celkem 30 

možností, jak si daný den v týdnu vykázat. Např. pokud běžným způsobem pracoval na 

firmě, ponechá typ na „Office“. Pokud zůstal doma, vykáže si „Home Office“ a podobně. 

 

Z hlediska funkcí toho modul moc neumí. Je zde přítomna historie docházky, kde je 

možné sledovat a kontrolovat starší týdenní výkazy. Plánovač docházky sice sporadicky 

funguje, nicméně má pouze interní informativní charakter pro zaměstnance, který je 

momentálně přihlášený. Neexistují tu komplexnější vazby na HR oddělení ve formě 

reportingu, vše musí kontrolovat a odesílat manuálně manažer, pod kterého daný 
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zaměstnanec spadá. Do návrhu změn se problematika docházky rovněž promítne, jelikož 

přestává společnosti vyhovovat. 

V informačním systému MyKiwi dále najdeme přístup k vizuálnímu půdorysu firmy 

prostřednictvím aplikace Visual Directory. Ta je již nyní přístupná skrze portál OKTA, o 

kterém je řeč v navazující kapitole. O aktuální schéma všech firemních úseků, rozložení 

pracovních stolů, meetingových místností, dashboardů a dalších prvků se stará tým 

provozu a údržby s názvem Facility. Nástroj je užitečný rovněž pro pracovníky týmu 

EUS, neboť ti do něj vstupují z pohledu umístění svého technického vybavení, jako jsou 

počítače, monitory, televize s dashboardy, případně technikou meetingových místností. 

Zaměstnanci dalších poboček, případně další návštěvy ve firmě si mohou přes systém 

zarezervovat svůj vlastní hotdesk, což je místo, které mohou daný den dočasně okupovat. 

 

Obr. 29: Schéma pracovních prostor v aplikaci Visual Directory (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Poslední funkcí systému MyKiwi je sekce Ideas25. Jedná se o místo, ve kterém mohou 

zaměstnanci libovolně přijít se svým vlastním nápadem na dílčí vylepšení systému, 

 
25 Funkce Ideas byla již nahrazena novým, interně vytvořeným idea portálem s názvem Vox Populi. 



57 

nějakého procesu, funkcionality či komponenty. Management firmy do této sekce může 

kdykoli nahlédnou a zhodnotit tak, zda některý z nápadů nestojí ke zvážení a realizaci. 

2.2.3 Cloud SaaS 

V současné době firma funguje na bázi pravidelných měsíčních či ročních plateb 

k licencování systémů, služeb a aplikací, které lidé v rámci celé organizace využívají. 

S technologiemi SaaS jsou tradičně spojeny obavy o bezpečnost dat a plynulost provozu. 

Díky mnohem lepší dostupnosti rychlého internetu, než tomu bylo v dřívějších letech, se 

nicméně tento online způsob práce organizaci osvědčil jakožto ideální. Diverzita týmů a 

jejich pracovních náplní doposud u nejvyššího managementu nevyvolala potřebu 

nasazovat komplexnější ERP systém řízení napříč odděleními. Pro firmu Kiwi.com tak 

zůstává práce se SaaS středobodem pracovní náplně a činností. 

K dnešnímu dni firma registruje něco přes stovku online prostředků, které jsou na denní 

bázi používány. Ty hlavní z nich si nyní krátce představíme. 

OKTA Identity Cloud  

Vzhledem k rozmanitosti a množství SaaS technologií v organizaci bylo časem nutné 

zamyslet se nad problémem, jak tyto služby v ideálním slova smyslu sjednotit a umožnit 

k nim zabezpečený přistup pouze pod jediným uživatelským účtem. Pro tyto účely byla 

nasazena unikátní platforma OKTA, jenž slouží ke správě identit zaměstnanců, partnerů, 

ale také i dodavatelů Kiwi.com, kteří hodlají do některé z technologií přistupovat. 

 

Obr. 30: Uživatelský pohled správce identit OKTA (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Dalo by se konstatovat, že jde o tzv. ekosystém integrovaných aplikací a služeb v 

organizaci, který dává administrátorům naprostou svobodu k řízení pravomocí přístupu 

k jednotlivým aplikacím, nastavení práv, skupin, politik, hesel a mnoho dalších funkcí. 

Dovoluje jim rovněž nepřetržitý monitoring a logování aktivit veškerých účtů. 

Samozřejmostí je moderní MFA26, které je ve firmě řešeno rovnou na několika úrovních, 

a to buď softwarově (aplikace pro telefony Android / iOs – OKTA Verify, nebo Google 

Authenticator), nebo hardwarově fyzickým USB klíčem. Ty byly postupně všem 

zaměstnancům koncem roku 2019 v několika vlnách vydány. Jejich využití ve smyslu 

vícefázové autorizace je pro většinu zaměstnanců ve firmě vynuceným pravidlem 

bezpečností politiky, neboť je kladen vysoký důraz na zabezpečení dat. Do budoucna 

tvoří tato platforma ideální zázemí pro rychlé nasazování a integraci nových služeb či 

aplikací.  

Google G Suite 

Světově známá a hojně využívaná sada online nástrojů od Googlu. Zaměstnanci s ní 

přicházejí do styku každý den. Kolaborují v týmech, vytváří dokumenty, sdílené tabulky, 

využívají svých virtuálních disků, které díky G Suite Business licenci disponují 

neomezenou kapacitou. Řada zaměstnanců se s funkcionalitou těchto online nástrojů 

spokojí natolik, že dále nevyžaduje dražší a výkonnější alternativu v podobě 

kancelářského balíku MS Office 365, který je ve firmě rovněž přítomen formou 

měsíčního předplatného. 

 

Obr. 31: Průběh tvorby uživatelských účtů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
26 Multifaktorové ověřování – přidaná vrstva zabezpečení používaná k ověření identity koncového uživateli 
při přihlašování. 
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Jak je již na Obr. 31: Životní cyklus tvorby uživatelských účtů (Zdroj: Vlastní 

zpracování)patrné, z pohledu administrátora zde najdeme úzké vazby mezi HR 

oddělením, Active Directory, platformou správy identit OKTA a aplikací G Suite. Vše je 

integrované a automatizované mezi sebou, data se synchronizují automaticky v předem 

stanovených intervalech. Lidský faktor prozatím vstupuje pouze na samém začátku. HR 

admin do systému vloží údaje o zaměstnanci, respektive partnerovi, kterého chce firma 

evidovat. Systém Active Directory tento záznam bezpečně převezme a předá ho přes 

zavedené konektory službě OKTA. Ta automaticky vytvoří uživatelský účet ve všech 

přidružených aplikacích, které se doposud v platformě nachází.  

Řešení tohoto typu firma zavedla teprve nedávno a výrazně si tak zlepšila práci s daty a 

uživatelskými profily celé organizace. Změna výrazně zvedla produktivitu a z pohledu 

zaměstnanců přispěla k vytvoření konsolidovaného prostoru, který centralizuje všechny 

účty na jediné místo. Pracovník si tak nemusí pamatovat několik složitých hesel ke všem 

možným aplikacím. Stačí mu jedno, dostatečně komplexní na to, aby se připojil všude 

tam, kam zrovna potřebuje.  

Ostatní využívané technologie 

Detailní výčet aplikací by byl pro potřeby této práce značně vyčerpávající a zdlouhavý, 

tudíž zbylé služby a aplikace, které jsou napříč organizací notně používané představí 

zjednodušený seznam závěrem této podkapitoly. Mezi další technologie patří zejména: 

• Confluence – rozsáhlá interní znalostní báze s informacemi týkajících se firmy; 

• Jira – komplexní software pro sledování požadavků a projektů; 

• Slack – profesionální týmová komunikační platforma pro celou organizaci; 

• Microsoft 365 – kompletní řešení office aplikací Word, Excel, PowerPoint, aj.; 

• OfficeSpace – vizualizace a management firemních půdorysů; 

• Zoom – řešení a služba videokonferencí, meetingů a online schůzek; 

• PagerDuty – platforma zajišťující včasné upozornění na poruchy a výpadky; 

• Jamf – management a správa veškerých firemních Apple zařízení s macOS a iOS; 

• Slido – platforma umožňující řešit otázky a názory publika eventů v reálném čase.  
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2.2.4 Výhody a nevýhody stávajícího řešení 

Jako každé jiné řešení, i cloudové technologie SaaS mají své pro a proti. Jejich užití není 

vhodné u některých forem podnikání, např. u takové, kde se pracuje s citlivými osobními 

údaji, nebo daty podléhajícím vysokému stupni utajení. Na první pohled se tento způsob 

může jevit jako naprosto dokonalý, nicméně je důležité si uvědomit, že skýtá i svá 

bezprostřední omezení a rizika. Tabulka níže popisuje některé z klíčových pozitivních a 

negativních sil technologií SaaS. 

Tab. 3: Výhody a nevýhody cloud SaaS řešení (Zdroj: Vlastní zpracování) 

VÝHODY A BENEFITY  NEVÝHODY A RIZIKA 

Nízké počáteční náklady Riziko kompromitace a zneužití dat 

Globální dostupnost ke službě Možnost napadení při přenosu z internetu 

Minimální doba implementace V některých případech komplikovaná integrace 

Kompatibilita – stejná verze klientského SW Nutnost online připojení 

Absence nákladu na pořizování hardwaru Potřeba důvěřovat dodavateli software 

Kontrola nad licencováním  

Vždy nejnovější verze software  

 

Jednoznačným benefitem řešení SaaS ve firmě je bezesporu jejich finanční stránka. 

Vstupní náklady jsou oproti variantám on-premise minimální. Organizace nemusí 

nakupovat drahý hardware, na kterém by spustila server, případně složitým způsobem 

budovat a udržovat vyhovující infrastrukturu. Vždy má odpovědná osoba za správu 

aplikace nebo systému přehled za jaké množství licencí firma platí, takže nedochází 

k nadbytečným nákladům navíc. Implementace bývá zpravidla okamžitá, poněvadž je 

řešení hostované vždy na straně dodavatele SaaS.  

Mezi dodavatelem a firmou musí existovat maximální důvěra, pokud jde o otázku 

bezpečnosti dat a jejich případné zneužití. Je zde i šance na odposlechy při přenosu dat 

po internetu, mezi servery dodavatelů a počítači zaměstnanců Kiwi.com. Není vždy 

podmínkou, že je přenos dostatečně šifrovaný, spíše naopak.  

Služby jsou dostupné odkudkoli, avšak jen za podmínky, má-li uživatel plný přístup 

k internetu. Přítomnost již zavedeného SSO řešení OKTA v podniku značně přispívá ke 
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zmírnění případných problémů s integrací budoucích aplikací. Sama platforma nabízí 

několik stovek již předem připravených konektorů jak pro cloudové, tak i pro on-premise 

aplikace. Rovněž, pokud zdánlivě nekompatibilní služba nemá vytvořený konektor, ale 

jsme schopní získat a načíst její API27, pak nebývá problém integraci realizovat a 

příslušné propojení doprogramovat. V oblasti výběru, zavádění a testování nových 

systémů a služeb má organizace svůj vlastní dedikovaný tým specialistů úseku System 

Integration (SIT). 

2.3 Současný stav na HR oddělení 

Dlouhou dobu ve společnosti chyběly kompetentní osoby, které by se staraly o nábor 

nováčků a posléze i o komplexní řízení lidských zdrojů. Od založení roku 2012 narostl 

počet pracovníků ze 2 na 2500 v prvním kvartálu roku 2020 (43). Tento rapidní nárust 

znamenal jen jedno – co nejrychleji vytvořit kvalitní a funkční zázemí pro náboráře, 

personalisty, odpovědné osoby zpracovávání mezd a další členy, kteří by dokázali 

efektivně a systematicky řídit neustále se zvětšující množství procesů a práce s daty. 

Vzniklo tím tedy jasně definované a strukturované oddělení, jehož detailní rozbor bude 

předmětem této kapitoly. 

2.3.1 HR Director 

Personální ředitel, potažmo ředitelka zastřešuje celý department ve firmě. Formuluje a 

řídí personální politiku celé organizace. Rovněž rozhoduje o strategickém plánování 

v oblasti řízení lidských zdrojů. Dále definuje metodiky náboru, školení a odměňování 

zaměstnanců, schvaluje motivační program a další pracovněprávní vztahy. 

Od podzimu roku 2019 společnost aktivně na tento post hledá vhodné zastoupení, neboť 

se původní paní ředitelka rozhodla dobrovolně odstoupit ze své funkce a změnit tak své 

pole působnosti. Během svých třech let činnosti ve firmě nastavila řadu nových procesů 

a standardů, které společnosti výrazně dopomohly k organizačním změnám, především 

v oblasti náboru kvalitních a talentovaných lidí. Kromě toho rozvíjela například programy 

pro zapojení rodičů na rodičovské dovolené k pracovním aktivitám, což si klade za cíl 

zamezit přetrhání již vybudovaných vazeb mezi nimi a firmou. 

 
27 Application Programming Interface – rozhraní pro software a jeho programování za účelem vzájemné 
komunikace aplikací, služeb, nebo systémů (46). 
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2.3.2 Recruitment 

V první větvi pod názvem recruitment si můžeme představit zaměstnance firmy, kteří 

jsou zodpovědní za nábor nových uchazečů o práci. Členové tohoto týmu musí rovněž 

disponovat znalostmi potřebnými pro specializaci, do kterého uchazeče přijímají. 

V průběhu přijímacích pohovorů je příslušnému oddělení potřeba dostatečně porozumět, 

aby byl průběh náborů co nejvíce profesionální a srozumitelný. Osoba, co zastává pozici 

náboráře, musí vynikat vynikajícími komunikačními dovednostmi, příjemným 

vystupováním a absencí strachu k oslovování nových uchazečů po telefonu. 

Vykonávané činnosti a aktivity týmu Recruitment: 

• Provádění zprvu telefonických, poté i osobních rozhovorů s uchazeči, 

• práce s platformou Jobvite pro sledování a management průběhu náborů, 

• screening, resp. ověřování a zjišťování požadovaných skutečností u uchazeče, 

• komunikace obsahu pracovní náplně, podmínkách a benefitech s uchazečem, 

• koordinace příjímacích pohovorů s manažery úseku, do kterého se uchazeč hlásí, 

• vytváření reportů a monitoring aktuální zaměstnanosti ve firmě i mimo ni; 

2.3.3 HR Business Partner 

Jak už název vypovídá, jedná se o členy týmu zodpovědné za vztahy s externími 

partnerskými společnostmi. Na pozici business partnera je ovšem důležité umět zastřešit 

většinu HR procesů, jejich nastavování, koncepcí a souvisejících interních aktivit. 

Členové týmu spolupracují na projektech napříč oddělením, včetně HR marketingových 

kampaní. 

Vykonávané činnosti a aktivity týmu HR Business Partner: 

• Vytváření a implementace nových procesů týkajících se řízení lidských zdrojů, 

• realizace nových HR projektů, 

• zajišťování školení a dodržování českého zákoníku práce, 

• koordinace a vedení procesů souvisejících s pracovní náplní zaměstnanců, 

• podílení se na vytváření a rozvíjení Kiwi.com kultury. 
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2.3.4 Payroll 

Další součástí HR oddělení je tým lidí, zodpovědný za mzdy, tzv. Payroll. Momentálně 

zde najdeme jednoho vedoucího pracovníka, kterému se zodpovídá trojice přímých 

podřízených.  

Vykonávané činnosti a aktivity týmu Payroll: 

• Evidence docházky o všech zaměstnancích na základě dostupných podkladů, 

• shromažďování potřebných dokumentů k efektivnímu zpracování mezd, 

• komunikace se zaměstnanci v otázce mezd, daní, odpočtů, dovolené, aj., 

• udržování mzdových operací podle správných zásad a postupů. 

2.3.5 HR Admin & Generalist 

V poslední části celé struktury oddělení najdeme tým HR Admin & Generalist. Tuto větší 

větev řídí jeden leader, resp. administrátor, kterému se zodpovídají všichni personalisti a 

taktéž jeden člen týmu, který se stará o provoz a údržbu systémového řešení v HR 

oddělení. V úzké kooperaci byla s tímto zaměstnancem vedena spolupráce, která výrazně 

přispěla k vytvoření této práce, jelikož je kompetentní osobou za budoucí možné aktivity, 

jako je nasazení nového IS, jeho správy, údržby a konfigurace. Převážná aktivita členů 

personálního týmu spočívá v každodenní administrativní činnosti v oblasti řízení 

lidských zdrojů. 

Vykonávané činnosti a aktivity týmu HR Admin & Generalist: 

• Zastřešení procesů onboardingu a offboardingu zaměstnanců, 

• organizační plánování s identifikací náborových potřeb, 

• rozvoj a tréning zaměstnanců, 

• příprava správy dokumentace pro nováčky, 

• ukončovací rozhovory se zaměstnanci, kteří odchází z firmy, 

• školení BOZP, lékařské kontroly, reporting a benefity Multisport a Sodexo. 

  



64 

2.3.6 Hlavní procesy na HR 

Nejčastěji se vyskytující procesy a aktivity v rámci oddělení HR popisuje infografika této 

podkapitoly. Lze je dělit celkem do pěti dílčích částí.  

 

Obr. 32: Procesy v rámci HR úseku (Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.3.7 Aktuální situace na HR z pohledu IS 

Celé HR oddělení v současnosti zpracovává svoje data skrze aplikace Tabulky a 

Dokumenty nástrojové sady G Suite, případně ekvivalentních Microsoft 365 aplikací 

Word a Excel. Rovněž na denní bázi přistupuje do on-premise interního systému MyKiwi, 
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a to na úrovni jeho administrátorů. Pracovníci zde zpracovávají požadavky přicházející 

od náborářů, případně samotných zaměstnanců. Jejich typ se různí, od zakládání nových 

uživatelských účtu, přes korekci jejich údajů až po mazání záznamů. 

Práce s daty v rámci HR přestává být vhledem k pět let starému řešení MyKiwi efektivní. 

Firma v roce 2015 zaměstnávala na 153 zaměstnanců. Nyní jich je přes 2500. Tak prudký 

skok směřuje k výměně zaostávajícího systému za modernější, a především více 

škálovatelný. Databáze s tolika záznamy začíná být velice pomalá a nestabilní. Značně 

tak klesá produktivita pracovníků HR úsek. Personální systém by mělo vedení považovat 

za srdce organizace, neboť je zapotřebí ho udržovat v dobré kondici. 

Hlavní důvody k výměně IS MyKiwi za nové řešení jsou následující: 

• Absence reportingu a analytických funkcí, 

• stávající systém neukládá historické záznamy zaměstnanců, 

• absence modulů s procesy onboarding, training, development, compensation, aj., 

• chybějící funkcionalita z hlediska zabezpečení dat a podpory GDPR, 

• nevyhovující management docházky zaměstnanců, 

• mnohdy nepředvídatelné a nestabilní chování sytému. 

2.4 Provedené analytické metody 

Pro potřeby analýz byly zvoleny celkem tři analytické metody. SWOT analýza, jenž byla 

provedena jak z pohledu celopodnikového, tak i s užším zaměřením na HR oddělení. Dále 

v kapitole najdeme výsledky dotazníkového průzkumu portálu ZEFIS, které nám odhalí 

případné nedostatky v systémovém řešení celého HR úseku. Závěrem si odvodíme síly a 

vlivy dodavatelů, odběratelů, společně s analýzou konkurence a eventuální hrozby 

substitutů, to celé v rámci Porterovi analýzy pěti sil. 

2.4.1 SWOT analýza z pohledu celé společnosti 

Na základě několika konzultací s managementem, řadovými zaměstnanci firmy a dalšími 

osobními průzkumy byla adekvátně sestavena celopodniková analýza SWOT, jenž si 

klade za cíl poskytnout pohled na vnitřní část společnosti, tedy její silné a slabé stránky. 

Druhá část se zaměřuje na případné hrozby a příležitosti zkoumaného podniku. 
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Obr. 33: SWOT analýza z pohledu celé firmy (Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.4.2 Shrnutí celopodnikové SWOT analýzy 

Společnost vyniká výkonným vyhledávacím portálem ve 47 světových jazycích, což si 

klade za cíl přilákat co nejvíce potenciálních zákazníků. Díky podpoře velkého investora 

již nemá svázané ruce a dokáže tak přemýšlet ve velkém. Je zde stále obrovský a doposud 

nevyužitý prostor pro další integrace služeb dopravních poskytovatelů. Mezi odděleními 

je zapotřebí zapracovat na lepší komunikaci, aby nevznikal komunikační šum a práce se 

zbytečně neduplikovala. Uvalení restrikcí a omezení aktivit spojených s cestováním je 

rovněž velkým rizikem, neboť způsobí rapidní pokles tržeb, a tedy i výnosů (42)28. 

Delší trvání omezení a státních regulací může vyvolat zásadní existenční problém celé 

organizace. Příchod potenciálního konkurenta je sice možný, nicméně Kiwi.com 

 
28 Zdárným příkladem jsou události roku 2020 a uvalení globálních restrikcí nejen na cestovní průmysl. 
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technologie jsou již nyní značně vyspělé a nadčasové. Dalším velkým krokem vpřed bude 

vstup na burzu a nabídka IPO29. Je zde stále velký prostor pro vstup na další trhy, které 

Kiwi.com doposud nemá pokrytá. V přímé návaznosti lze navázat nová přátelství 

s firmami, které budou buď rozšiřovat již stávající nabídku produktu Kiwi.com, nebo 

poskytnout řadu komplementárních služeb, které lze v rámci zákaznických itinerářů 

nabízet. 

2.4.3 SWOT analýza z pohledu HR oddělení 

Po celopodnikové analýze následuje analýza SWOT, a to pouze HR úseku, který je 

předmětem zájmu této práce. 

 

Obr. 34: SWOT analýza z pohledu HR úseku (Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.4.4 Shrnutí SWOT analýzy HR úseku 

Pozitivní síla HR oddělení tkví v silném kolektivu, kde se všichni mezi sebou dobře znají 

a jak se hovorově říká, kopou za celý tým. Odráží se to na produktivitě a výkonu 

departmentu, čehož si nejvyšší management jistě všímá. Zhoršení komunikace mezi 

pracovníky ovšem může nastat díky náboru nové, doposud nepoznané posily do týmu. 

Největším rizikem aktivit v oblasti personálního řízení je zákonitě únik, ztráta, nebo 

odcizení citlivých soukromých dat o zaměstnancích. Svoji image je možné v rámci 

podniku lépe budovat a propagovat díky informačním plakátům vyvěšeným v prostorech 

 
29 Initial Public Offering – první veřejná nabídka akcií společnosti na burze. 
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firmy. Lze tak poukazovat na aktuální dění, změny či novinky v HR oblasti. Nasazení 

nového informačního systému je na spadnutí, jelikož ten stávající se již nějakou dobu jeví 

jako nedostatečný a nevyhovující. Souvisí s tím i automatizace klíčových HR procesů, 

jako je onboarding a offboarding. Je zde taktéž prostor pro zlepšení organizace svých 

pracovních povinností. 

2.4.5 Porterova analýza 5S 

Pro určení konkurenčních tlaků a rivality na trhu s cestovním ruchem nám pomůže 

Porterova analýza pěti sil. Model využijeme pro stručné zmapování situace 

podnikatelského prostředí Kiwi.com. Cílem je zjistit, zda má firma stále své podstatné 

místo na trhu, nebo se již od tohoto místa začíná vzdalovat. 

Riziko vstupu potenciálních konkurentů 

Mantinely vstupu na trh, na kterém Kiwi.com vykazuje svoji aktivitu, lze považovat za 

zúžené. Je to především díky vysoké technologické úrovni svého hlavního produktu 

pracujícího formou metasearch engine30. Organizace tedy nemusí čelit větším obavám 

pro vstup nového konkurenta, neboť i kdyby se jiné společnosti podařilo vymyslet 

komplexnější algoritmus, trvalo by ji velice dlouho se na trhu s OTA31 prosadit. 

Rivalita mezi stávajícími konkurenty 

Kiwi.com působí na trhu a v oblasti, kde již řadu let existuje silná konkurence. Je však ve 

valné většině často zaměňována za portály, které služby dopravních společností pouze 

vyhledají, nicméně je formou nákupu oproti Kiwi.com nenabízí. Tyto společnosti 

vydělávají především na reklamě, nebo velmi malé marži prostřednictvím provizního 

marketingu. Společnost Kiwi.com roste velkou rychlostí a ukrajuje si každým rokem větší 

podíl trhu s cestovním ruchem. Důvodem je stále se rozpínající nabídka jejich produktu, 

integrace dalších dopravců, především pak těch s pozemním způsobem dopravy. 

  

 
30 Jedná se o tzv. Meta vyhledávací systém, který nemá svoji vlastní databázi, ani data. Vyhledává současně 
ve více vyhledávacích nástrojích a adresářích formou dotazování jednotlivými uživateli (44). 
31 Online Travel Agency – druh společností, které nabízí svým spotřebitelům rezervaci různých cestovních 
služeb online, prostřednictvím internetu (44). 
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Vliv a síla dodavatelů 

Kiwi.com na základě poptávky spotřebitele nakupuje letenky, místenky a další transportní 

služby u svých partnerských dodavatelů. Jedná se tak o aerolinie, vlakové dopravce, 

taxislužby, ride-hailing služby, půjčovny aut, hotely a další. Tito dodavatelé zpravidla 

nabízí svoje služby za stejnou cenu i podmínek, jako by tomu bylo v případě přímého 

nákupu bez prostředníka. Kiwi.com si tak svoji marži opodstatňuje poskytnutým servisem 

ve smyslu komplexní péče o zákazníka, převzetí veškerých administrativních úkonů za 

zákazníka, zárukou Kiwi.com Guarantee programu a značné časové úspory. 

Vliv a síla odběratelů 

Distribuce svého produktu Kiwi.com řídí obchodními vztahy B2B, B2C, ale také B2B2C. 

Metavyhledávání nyní zabírá kolem 60 % aktivit, B2C část poté 18 % a zbytek 

představuje B2B. V současném průběhu roku 2020 by se firma ráda více zaměřila na 

distribuci B2C, což znamená posílení své vlastní značky a jeho propagace na vybraných 

trzích (39). Kiwi.com nic nevyrábí, nýbrž za svůj produkt považuje zprostředkování 

služby v podobě kompletního servisu o individuální itinerář zákazníka. Odběratel si tak 

doslova předplácí svůj volný čas, neboť by ho v opačném případě musel vložit do 

činností, jako je vyhledávání vhodných cestovních spojení, porovnávání cen nabídek, 

výběru a nákupu komplementárních služeb typu ubytování, půjčovny a jiných aktivit 

spojených se záměrem uskutečnění cesty. 

Hrozba substitutů 

Společnost v průběhu tvorby této práce nedisponuje vlastními výrobky, ani hmotnými 

produkty. Nevlastní žádná letadla, vlaky nebo automobily pro transport svých zákazníků. 

Pouze umožňuje online vyhledání obrovského množství cestovních tras po celém světě, 

celou tuto cestu optimalizovat a nabídnout tak svým spotřebitelům přesun z bodu A do 

bodu B za co nejlepších možných podmínek. 

  



70 

2.4.6 Analýza efektivnosti IS MyKiwi  

Vedoucímu pracovníkovi úseku HR byl zaslán k vyplnění dotazník pocházející z portálu 

ZEFIS. Analýza uskutečněná prostřednictvím vyhotovených dotazníků pomáhá 

identifikovat klíčové nedostatky ve firmě, jejich informačních systémech a dílčích 

procesech. Dotazník byl zaměřen na organizaci jako takovou, především pak na interní 

podnikový systém MyKiwi, který z administrátorského hlediska využívají především 

pracovníci HR úseku. Efektivnost užití MyKiwi vidíme na pavučinovém grafu níže. 

 

Obr. 35: Současná efektivnost firmy Kiwi.com v % (Zdroj: Vlastní zpracování, dle 19) 

Jak můžeme na pavučinovém grafu výše vidět, celkovou efektivnost systému lze 

uvažovat právě z takové oblasti, která vyšla procentuálně jako nejslabší. Abychom 

dospěli do stavu, kdy vynaložíme co nejméně nákladů k provedení dílčích změn systému 

a dosáhneme jejich co největší účinnosti, je třeba usilovat o vyváženém řešení, ve kterém 

mají všechny tyto oblasti přibližně stejnou hodnotu efektivnosti. Nejslabší oblastí je 

v našem případě oblast Zákazníci s výsledkem 73 %. Lze tedy konstatovat, že současná 

efektivnost firmy je rovna právě této hodnotě. Vzhledem k tomu, že celý model situujeme 
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do prostředí HR, je třeba tyto „zákazníky“ chápat jako zaměstnance firmy, případně 

partnery, kterým se vytváří systémový záznam. Zaměstnance berme zároveň jako 

uživatele IS MyKiwi. Procentuální formulaci výsledku nám odhaluje následující tabulka. 

Tab. 4: Výsledky jednotlivých oblastí analýzy v % (Zdroj: Vlastní zpracování, dle 19) 

OBLAST KIWI.COM OSTATNÍ FIRMY 

Technika 95 % 90 % 
Programy 83 % 73 % 
Pravidla 78 % 79 % 
Pracovníci 88 % 82 % 
Data 76 % 75 % 
Zákazníci 73 % 76 % 
Provoz 85 % 93 % 
Celkem 73 % 62 % 

 

Technika na HR 

Oblast po technické stránce dopadla nejlépe. Je to způsobené především tím, že Kiwi.com 

disponuje aktuálním a moderním technickým vybavením. Laptopy, monitory, mobilní 

telefony, tiskárny a některé dalších technické vybavení si firma pronajímá od 

leasingových společností na základě nasmlouvaných měsíčních plateb. Leasing laptopů 

je nastavený na 3letý životní cyklus, na mobilní telefony poté 2letý. Firmě se vzhledem 

k velkému množství pracovníků nevyplatí technické vybavení nakupovat do svého 

dlouhodobého majetku, ať už z hlediska udržování vždy nejmodernějších modelových 

řad zařízení, tak i ke zlepšení svého cashflow. 

Každý z pracovníků HR disponuje právě jedním firemním laptopem. Jejich modelová 

odlišnost se odvíjí podle aktuální pracovní pozice, nebo náročnosti pracovní náplně. Na 

HR dále najdeme jednu multifunkční tiskárnu se scannerem a kolem 25 monitorů. 

Technickou oblast s výsledkem 95 % lze považovat za téměř dokonale bezproblémovou. 

Kiwi.com si zároveň procentuálně vede lépe oproti ostatním firmám o velikosti nad 1000 

pracovníků v odvětví služeb. 

Programy na HR 

Zaměstnanci na oddělení pracují především se systémem MyKiwi, kde řídí každodenní 

personální operativu. Dále využívají online kancelářské nástroje G Suite, případně po 
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vyžádání výkonnější a komplexnější Microsoft 365 Office. Úsek EUS implementuje do 

všech Windows instancí v laptopech nástroj Software Center, který umožňuje rychlé 

nasazení a instalaci povoleného firemního software, a to bez nutnosti zadávat 

administrátorské heslo. Pracovníci HR dále na denní bázi používají firemní komunikátor 

Slack pro rychlou výměnu informací s ostatními týmy. Samozřejmostí je předinstalovaný 

antivirový program v každém z firemních počítačů. 

Programová oblast dopadla s výsledkem 83 %, což lze považovat za více než uspokojivé. 

Jediným nedostatkem střední významnosti je z této oblasti hraniční účelnost 

informačního systému. Doporučení je interpretováno formou refaktoringu32 stávající IS 

MyKiwi, případně samotnou výměnu za kvalitnější a výkonnější řešení. V návrhové části 

této práce se této problematice budeme více věnovat. 

Pravidla na HR 

Oblast s pravidly dopadla již hůře. Nižší procentuální výsledek zapříčinila absence 

pracovních postupů a rovněž bezpečnostních pravidel pro práci s informačním systémem. 

Na firemní Confluence33 jsou sice nějaké postupy sepsány, nicméně nejsou přehledně 

dostupné z jednoho místa. Při vzniku havarijní situace neexistuje žádná směrnice, jakým 

způsobem postupovat. V minulosti se již několikrát stalo, že MyKiwi přestalo být 

dostupné. Zamezení přístupu do systému značně zkomplikuje práci HR oddělení, ti si 

musí dočasně vše zaznamenávat do tabulek Google Sheets nebo MS Excel. Sníží se tak 

rapidně produktivita a efektivita celého oddělení. V návrhové části se na tuto oblast více 

zaměříme. 

Pracovníci na HR 

S výsledkem 88 % dopadla oblast pracovníků, kteří se systémem MyKiwi přicházejí do 

styku. Oblast se týká především dostatečného proškolení uživatelů systému. Periodická 

bezpečnostní školení momentálně neprobíhají, což není v oblasti personálního řízení 

žádoucím stavem. MyKiwi je sice v provozu již pátým rokem, nicméně to automaticky 

neznamená, že všichni jeho uživatelé disponují dostatečným bezpečnostním povědomím. 

Oddělení InfoSec propaguje prostřednictvím svých letáků vylepených na chodbách firmy 

 
32 Jedná se o proces provádění změn v kódu softwaru (IS) a jeho vylepšení. Cílem je vytvoření čistějšího a 
srozumitelnějšího kódu tak, aby byla snazší jeho údržba, případně budoucí rozšiřování funkcionality (45). 
33 Interní znalostní báze s různými informacemi pro zaměstnance. 
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soubor zásad o chování se na internetu, nakládání s osobními informacemi a apeluje 

k zadávání komplexnějších hesel k uživatelským účtům.  

Data na HR 

Datová oblast dopadla jako druhá nejhorší, a to se 76 %. Je tomu tak především díky 

zvolenému úseku personalistiky. Odcizení, ztráta, či zneužití dat o zaměstnancích a 

partnerech firmy by z největší pravděpodobnosti vedla k fatálním následkům. Pracovníci 

úseku HR ukládají svá data na cloudové firemní úložiště platformy Google Drive, 

kolaborují mezi sebou v rámci týmových virtuálních disků a rovněž pracují 

s informacemi systému MyKiwi, ke kterému přistupují přes internetový prohlížeč skrze 

autentizační platformu OKTA. V návrhové části si uvedeme několik doporučení, jak tuto 

oblast zlepšit a více zefektivnit. 

Zákazníci na HR 

Zákazníky se v této oblasti myslí samotní uživatelé, kteří přistupují do systému. Jedná se 

tak o všechny zaměstnance firmy a rovněž i o partnery, kterým byl vytvořený uživatelský 

přístup. Oblast dopadla nejhůře se 73 %, poněvadž v současnosti ve firmě neprobíhají 

žádná bezpečností školení uživatelů IS MyKiwi pracujících s jeho daty. Kritickým 

faktorem je rovněž absence GDPR pravidel, což v případě jejich nedodržení může vést 

k vysokým pokutám. V návrhové části se na tuto oblast více zaměříme. 

Provoz na HR 

V poslední provozní oblasti nebyly zjištěny žádné významné nedostatky. Management 

firmy je nakloněn k případným dílčím změnám systému, či jeho rozšíření. Interně 

vyvinuté řešení MyKiwi je staré již 5 let, nicméně stále je tu možnost provést důkladné 

refaktorování celého kódu a vytvořit si tak modernější strukturu pro jeho další škálování. 

Další z variant, pro kterou je vedení společnosti rovněž nakloněno, je možnost 

implementace zcela nového řešení a náhrady za informační systém MyKiwi. Změny 

větších rozsahů je zapotřebí adekvátním způsobem zvážit, k čemuž jistě ve formě 

podkladu poslouží tato diplomová práce. 
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2.5 Shrnutí celé analytické části 

V průběhu druhé kapitoly, zaměřující se na analýzu problému a současné situace ve 

firmě, jsme si dostatečným způsobem přiblížili všechny aspekty organizace Kiwi.com, 

její historii, předměty činností a v neposlední řadě zvolenou vizi a směr, jakým by se ráda 

firma chtěla do budoucna uchylovat. 

Dále byly v této kapitole odhaleny klíčové procesy a jednotlivé úseky firmy. Díky 

rozmanitému členění a organizační struktuře byl poskytnut náhled pouze na ty 

nejdůležitější z nich, a to zejména v rámci oddělení HR, kolem kterého se záměry této 

práce koncentrují. Byla objasněna aktuální situace úseku personalistiky, jeho dosavadní 

členění, souběžně s detailním popisem kompetencí jednotlivých pracovníků. Nahlédly 

jsme do současného stavu nasazeného informačního systému MyKiwi, který 

z administrátorského hlediska zaměstnanci na HR spravují a každodenně ho používají 

k plnění svých pracovní povinností. 

Na základě zpracování zvolených analytických metod, včetně výpočtu celkové 

efektivnosti prostřednictvím dotazníku skrze portál ZEFIS, jsme došli k závěru, že by 

bylo vhodné vzít do úvahy současný stav informačního systému, který byl zprvu vyvinut 

interně a nyní je již považován spíše za prozatímní podnikové řešení s blížícím se koncem 

svého životního cyklu. MyKiwi přestává stačit z důvodu neustále se zvedajících nároků 

dílčích personálních aktivit a činností. Důvodem je především velmi rychlá transformace 

podniku, a to z malého podnikání o několika jednotkách pracovníků na mnohem větší, 

v řádu dvou a více tisíc lidí. 

Záměrem práce a obsahovou náplní třetí kapitoly bude poskytnutí vhodných variant 

budoucího informačního rozvoje společnosti Kiwi.com. V návrhové části budeme 

vycházet z poznatků a výsledků již provedených analýz, neboť právě z jejich výstupů lze 

usoudit nemalé množství nedostatků, které firmě, především úseku HR, momentálně 

snižují celkový výkon a zaměstnancům jejich pracovní produktivitu. Pro vedení a vyšší 

management společnosti by výstupy a závěry této práce měly posloužit jako motivace ke 

změnám ve svém podnikovém informačním řízení, přičemž v konečném důsledku lze 

počítat i se samotným provedením a realizací těchto dílčích změn.  
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ A JEJICH PŘÍNOS 

Dnešní personální systémy ve firmách pracují s jedním z nejcennějších aktiv každé 

moderní společnosti – s lidskými zdroji. Kiwi.com nyní zaměstnává přes tisíc kmenových 

zaměstnanců na území Evropy34, přičemž každým rokem toto číslo exponenciálně roste. 

Pracovníky společnosti je zapotřebí adekvátním, a především funkčním způsobem zapojit 

prostřednictvím moderních informačních technologií do procesních přístupů a 

elektronických administrativních procesů. 

Z výstupů uskutečněných analýz druhé kapitoly lze nyní bezpečně usoudit, že již nadešel 

vhodný čas ke změně spojené s modernizací stávajícího řešení ve firmě. Jak 

z administrátorského pohledu HR, tak i ze strany ostatních zaměstnanců, coby uživatelů 

podnikového informačního systému MyKiwi, přestává stávající řešení vyhovovat. 

V průběhu závěrečné třetí kapitoly bude pozornost věnována samotnému návrhu 

vlastního řešení budoucího informačního rozvoje společnosti Kiwi.com se zaměřením na 

úsek HR a interní systém MyKiwi, se kterým toto pracoviště přichází primárně do 

každodenního styku. Dojde zde k jasnému vymezení aktuálních požadavků, které by měla 

současná podoba moderního systému řízení a plánování lidských zdrojů splňovat. Na 

základě zvolené varianty budoucí informační strategie dojde k interpretaci dílčích kroků 

vedoucích k úspěšné realizaci celého projektu. 

V neposlední řadě bude rovněž brána v potaz související problematika, jenž rázem 

vyplyne díky provedení dílčích systémových změn v organizaci. Na samotný závěr si 

ukážeme eventuální ekonomickou zátěž společně s možnými přínosy, v případě reálného 

uskutečnění celého projektu. 

  

 
34 Zaměstnanci v České republice, Slovenské republice a Španělsku. Dalších, přibližně 1500 zaměstnanců, 
Kiwi.com využívá prostřednictvím outsourcingu partnerských call-center po celém světě. Bližší detail 
najdeme v analytické části, kapitola 2.1.6. Tyto pracovníky je třeba považovat za kontingentní, poněvadž 
tvoří sekundární kategorii z personálního úhlu pohledu. 
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3.1 Formulace požadavků na HRIS35 

S rostoucími nároky pro komplexní správu a efektivní řízení lidských zdrojů je v prvé 

řadě zapotřebí zamyslet se nad samotným vymezením očekávaných vlastností a 

funkcionalit celého systému. Současné řešení MyKiwi nyní již nestačí z těchto důvodů: 

• Absence reportingu a analytických funkcí; 

• Systém si neuchovává historická data o zaměstnancích; 

• Chybějící workflow a automatizace procesů onboarding, offboarding a dalších; 

• Nekvalitní docházkový systém; 

• Nesplňuje podmínky právního rámce GDPR a jeho legislativy; 

• Zastaralé uživatelské prostředí; 

• Nestabilní díky častým problémům s neoptimalizovaným zdrojovým kódem. 

Jak tedy můžeme vidět, výčet nežádoucích faktorů není nejmenší. U stávajícího řešení 

najdeme nedostatků více, uvedený seznam zahrnuje pouze ty nejzásadnější. Veškeré 

oblasti je zapotřebí odpovídajícím způsobem pokrýt a nedostatky tak eliminovat. K tomu 

nám pomůže stanovení požadované modelové architektury pro snadnější identifikaci. 

 

Obr. 36: Stanovení požadované architektury HRIS (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
35 Human Resource Information Systems – označení pro informační systém podpory personalistiky.  
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Na základě konzultací s pracovníky HR úseku a vyšším managementem společnosti 

Kiwi.com byla jednohlasně stanovena představa o tom, jak by měla současná podoba 

řešení HRIS vypadat.  Navrhovanou architekturu vidíme na Obr. 36 u konce předchozího 

listu. Základem by bylo tělo, respektive jádro celého systému, které je zapotřebí 

inicializovat jako první. V jeho rámci by fungovaly čtyři primární moduly. Ty sekundární 

by na ně navazovaly buď přímo, či nepřímo. K celému ekosystému by zaměstnanci firmy 

přistupovali skrze dva portály. Jeden by byl specificky určený pro uživatele 

s administrátorskými právy, v našem případě pracovníky celého HR oddělení. Druhý 

portál by adekvátním způsobem nabízel skutečný a aktuální zdroj informací pro každého 

ve firmě, s ohledem na jeho pozici. K dispozici by v tomto portálu měla být funkce 

formou „samoobsluhy“, která by sloužila na základní správu dat z pohledu běžného 

uživatele. Do jisté míry by portál rovněž měl umožňovat personalizaci dle přidělených 

rolí uživatelů a přehlednou palubní desku se všemi funkcemi, upozorněními apod. 

Tab. 5: Stanovená kritéria nového HRIS36 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

# NÁZEV KRITÉRIA POPIS KRITÉRIA 

1 Cena řešení V ideálním případě na bázi měsíčních, nebo ročních plateb za 
licence uživatelů v rámci systému (limit do 5 mil. za nasazení). 

2 Počet uživatelů Momentálně je vhodné brát v úvahu alespoň 1100 
uživatelských účtů. 

3 Škálovatelnost Moderní modulární systém, který umožní architekturu 
přebudovat, rozšířit funkcionalitu, nebo naopak zeštíhlit. 

4 Integrace s OKTA Kompatibilita řešení pro snadný přístup a autentizaci skrze již 
nasazenou SSO platformu OKTA. 

5 Reporting Vykazování pravidelných reportů o zaměstnanosti ve firmě, 
stavu databáze, tvorbu sestav, aj. 

6 Intuitivnost Přehledný přístup do HRIS (z pohledu HR i zaměstnance), 
jednoduché ovládání s funkčními prvky, moderní vzhled. 

7 Reference Kvalitní a kladné reference na systém, ideálně však od 
technologických gigantů a velkých vlivných firem. 

8 Bezpečnost S ohledem na citlivá data zaměstnanců (GDPR) je zapotřebí 
certifikace bezpečnosti (ISO/SOC/SSAE/aj.) 

9 Jazyk Kiwi.com prostředí je situované díky mezinárodnímu personálu 
do angličtiny. Čeština navíc je vítanou výhodou. 

10 Podpora Dostupnost na telefonu a e-mailu alespoň v pracovních dnech a 
hodinách. Pokrytí podpory o svátcích a víkendech výhodou. 

 
36 Kritéria jsou v pořadí od nejvíce důležitého po nejméně důležité. Pro potřeby a záměry této práce je 
specifikováno 10 kritérií, které lze brát za klíčové. 
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V předchozí tabulce vidíme ty nejzásadnější stanovená kritéria hlavních požadavků 

v plánované šíři funkcionality nového HRIS. Všech deset požadavků je stěžejních pro 

ranou fázi provozu a nasazení nového systému ve firmě. Ranou fází se myslí uvedení do 

provozu základních funkcí a modulů systému. Za vedlejší kritérium lze považovat vlastní 

uživatelskou konfiguraci systému, která bude rovněž důležitá, a to hned z několika 

důvodů. Tím hlavním jsou rozdílné právní předpisy zemí, ve kterých se zaměstnanci 

nachází. Nový HRIS nebude spravovat data jen o českých zaměstnancích. Mezi kmenové 

pracovníky zahrnujeme i osoby pracující v dceřiných pobočkách na Slovensku a ve 

Španělsku. Je třeba tedy na tyto zaměstnance myslet a brát je v rámci konfigurace 

v úvahu. Pobočky ostatních zemí řídí tamní pracovní sílu skrze své vlastní systémy, 

přičemž svoji uskutečněnou práci vykazují Kiwi.com formou periodických faktur. 

Formulace požadavků na budoucí podobu HRIS byla pečlivě zvážena v průběhu několika 

meetingů a konzultací s pracovníky HR oddělení, týmem systémové integrace SIT a 

některých vedoucích vyššího managementu. 

3.2 Varianty budoucího informačního rozvoje Kiwi.com 

V prvním kroku jsme si pečlivě ujasnili, co vlastně hledáme a jaké jsou naše požadavky. 

Další naše rozhodnutí spočívá v nastavení směru a způsobu této změny v samotné 

společnosti. Naskýtá se nám relativně velké množství způsobů, jak se s danou 

problematikou vypořádat. Pro potřeby této diplomové práce si uvedeme čtveřici variant. 

3.2.1 Vývoj vlastního řešení 

Tímto směrem se již firma jednou vydala, a to v roce 2015, kdy ukončila svůj interní 

vývoj a nasazení aktuálního IS MyKiwi. Hlavním důvodem, proč se tehdy firma rozhodla 

ke tvorbě vlastního řešení, byla absence klíčových procesů v řízení a rozhodování. 

Zjednodušeně řečeno, firma si nedokázala jednoznačně vydefinovat své potřeby a rozsah 

používání v akceptovatelném časovém horizontu. Už tehdy disponovala zkušenými 

developery, kteří se s vedením dohodli k uskutečnění vlastní realizace. Přesvědčila je 

navíc možnost pružné reakce svých vlastních developerů a náklonost k ad-hoc úpravám 

systému, což by v případě zakoupeného řešení bylo zcela závislé na jejím dodavateli a 

rámcové smlouvě. Vývoj trval kolem 3 let, nasazení proběhlo mimo firemní 

infrastrukturu na externí hosting, přičemž dílčí změny, ladění a úpravy dle aktuálních 

potřeb probíhají dodnes.  
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Momentálně není tato varianta přípustná, neboť je potřeba nasadit opravdu komplexní 

software, který bude stavěný na výkonné modulární infrastruktuře. Firma nemá zaměření, 

ani specializaci pro tvorbu IS. Softwaroví inženýři nedisponují dostatkem technických 

znalostí v této oblasti, ani úseku personalistiky, museli by všichni pečlivě nastudovat 

související metodologii, postupy, literaturu a mnoho dalších aspektů, aby dokázaly 

sestavit flexibilní a vyhovující řešení. Volba této cesty by pro firmu znamenala ohromnou 

finanční i časovou zátěž, proto tuto variantu rovnou zavrhujeme. 

3.2.2 Refaktorování stávajícího řešení 

Druhou variantou by byla radikální proměna dosavadního systému MyKiwi, jeho kódu a 

celkové oživení, metodou tzv. refaktoringu. Šlo by o disciplinovaný zákrok, který by 

obnášel vytvoření projektového týmu vývojářů, ideálně však z řad těch, kteří se podíleli 

na tvorbě původního řešení. Tady by firma narazila na problém, poněvadž těchto 

zaměstnanců již v Kiwi.com moc není. Refaktorování by tak z největší pravděpodobnosti 

probíhalo s obtížemi, ať už s potenciálně velkou časovou náročností, tak i díky 

skutečnosti, že se až do poloviny roku 2019 k MyKiwi nevedl changelog37. Díky všem 

těmto faktorům druhou variantu nepřipouštíme a zvažujeme další možnosti. 

3.2.3 Nasazení nového řešení způsobem On-Premise 

Varianta obnášející zakoupení produktu a jeho implementaci do stávající firemní 

infrastruktury s následným lokálním provozem a údržbou. Volba on-premise řešení by 

pro realizaci tohoto typu obnášela rozsáhlou investici do technických prostředků, jakou 

je nákup výkonného serveru, společně s posílením stávající sítě a infrastruktury. Taktéž 

je velkou vstupní investicí jednorázový nákup licence. Jak již vyplynulo z analýzy, 

společnost využívá v naprosté většině cloudové služby. Lokálně na serveru běží jen 

několik málo nástrojů a aplikací, které nepředstavují zvýšenou zátěž provozu sítě, ani 

systémových prostředků. Výhodou tohoto řešení by byla kompletní kontrola nad 

vlastními daty, což lze považovat z hlediska bezpečnosti a požadovaného IS za výhodu. 

Samotný proces implementace by však trval příliš dlouho, což i ve spojení 

s nevyhnutelnou a rozsáhlou investicí do nových technických prostředků firmu z největší 

pravděpodobnosti nepřesvědčilo. Variantu č.3 tedy rovněž zamítáme.  

 
37 Informace, respektive soubor, který obsahuje organizovaný, chronologicky seřazený seznam podstatných 
změn pro každou verzi daného projektu (47). 
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3.2.4 Nasazení nového řešení formou SaaS 

Realizace projektu zavedení způsobem SaaS je v našem případě nejvíce realistický směr, 

kterým se lze dále uchylovat. Ke zvolení poslední z vybraných variant existuje celá řada 

důvodů, které značně převyšují argumenty proti zavedení touto formou. 

Tab. 6: Důvody implementace způsobem SaaS (Zdroj: Vlastní zpracování) 

PROČ ANO PROČ NE 

Nulové počáteční náklady na vybudování 
infrastruktury Závislost na dostupnosti vzdáleného serveru 

Přístup odkudkoli a kdekoli (internet je dnes 
dostupný defacto všude) 

Obavy o bezpečnost citlivých dat o 
zaměstnancích 

Méně problematické nasazení Omezené možnosti vlastní konfigurace 

Modulárně konfigurovatelné, podpora 
bohatého škálování 

V některých případech vyjde per-user38 
licencování draho 

Za údržbu a provoz ručí poskytovatel  
(značné přenesení zodpovědnosti) 

U komplexnějších řešení mnohdy 
nedostatečná či neúplná dokumentace  

Stále aktualizovaný systém (průběžně 
aktualizuje dodavatel) 

 

Není nutnost instalace tenkého klienta v 
počítačích zaměstnanců 

 

Lepší kontrola nákladů (přesně víme, kolik 
platíme za licence) 

 

Poskytovatel dokáže kdykoli navýšit 
konfiguraci, zpravidla velmi rychle 

 

V Kiwi.com nyní běží 97 % technologií v 
cloudu (SaaS) 

 

 
Jak můžeme v Tab. 6 vidět, argumentů, proč nový HRIS nasadit způsobem cloud SaaS 

existuje celá řada. V dnešní době je tento způsob nasazování software mezi firmami stále 

oblíbenější, poněvadž poskytuje řadu výhod. Pět nalezených nedostatků a eventuálně 

problémových oblastí lze úplně až částečně eliminovat.  

Vůči závislosti na dostupnosti vzdálených služeb se bránit lze, jen velice omezeným 

způsobem. Můžeme si definovat v rámci odsouhlasených SLA jasné podmínky a postihy 

za nedodržení dostupnosti dodané služby, což nám ale neřeší problém, pokud v časovém 

okně výpadku potřebujeme pracovat se systémem, a tedy i s našimi daty. Na základě 

 
38 Myšleno zakoupením 1 licence pro 1 uživatele. 
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pravidelného zálohování jsme si schopni pro tyto případy zajistit záložní zdroj dat, který 

můžeme v krajních nouzových případech využít. Díky tomu zamezíme úplné 

nedostupnosti a přístupu k důležitým informacím. 

Obavy o zabezpečení citlivých dat, především pak těch personálních, jsou na místě. 

Výtku tohoto typu lze řešit správným výběrem dodavatele řešení a produktu. Je třeba 

vybrat takový, který poskytuje patřičné záruky a certifikace. V oblasti HRIS jsou stěžejní 

především standardy a normy ISO/IEC 2700239 a BS 1001240. 

Kiwi.com by mohla mít poněkud svázané ruce co se vlastní konfigurace týče. Do určité 

míry jde uživatelsky řada věcí přizpůsobit, jako je např. vzhled aplikace, nebo umístění 

ovládacích prvků. Jsme každopádně stále omezování centrálním nasazením SaaS 

v datacentru provozovatele. O aktualizacích rozhoduje on sám, nikoli zákazník. 

Pokud zákazník zakupuje produkt způsobem zavedení on-premise, obvykle tak platí 

jednu velkou licenci na software a poté se již nestará o individuální licence uživatelů 

systému. U SaaS je tato metoda, dalo by se říct, obráceně. Zákazník nevynaloží velkou 

investici hned na samotném počátku implementace, nýbrž platí měsíční předplatné licencí 

dle počtu uživatelů, tedy všech zaměstnanců. Výhodou je přesná kontrola nad výdaji a 

z toho plynoucí lepší cashflow podniku. Při některých scénářích se ovšem vyplatí 

zakoupit celý produkt jednorázovou platbou za licenci, poněvadž při opravdu velkém 

počtu uživatelů je v delším časovém horizontu náklad na systém o poznání větší. 

Dokumentace u komplexních systémů bývá mnohdy problémovou oblastí. Firma může 

buď svépomocí proces nasazení nechat své specialisty nastudovat, nebo využít externích 

služeb implementačních společností. Ty zároveň figurují jako dodavatelé, resp. prodejci 

SaaS a zároveň zajišťují jejich kompletní nasazení do podniku, včetně školení a 

souvisejícího poradenství. 

Převyšující argumenty k zavedení způsobem SaaS by mělo vedení firmy dostatečně 

přesvědčit a motivovat k samotné realizaci celého projektu. Poslední z vybraných variant 

tedy můžeme akceptovat.  

 
39 Soubor nejlepších praktik v oblasti bezpečnosti, který definuje 114 dílčích opatření ve 14 oblastech (48). 
40 Britská norma pro správu osobních citlivých informací (49). 
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3.3 Výběr vhodného produktu a implementátora 

Když už máme definovaný budoucí informační rozvoj ve firmě, nezbývá nám nic jiného, 

než vybrat ten správný produkt a s ním i partnera, který nám službu dodá a poskytne 

adekvátní servis. Kiwi.com disponuje týmem specialistů na systémové integrace. Rovněž 

i na samotném HR oddělení firma zaměstnává systémového administrátora, který má 

doposud na starost IS MyKiwi. Tito zaměstnanci se orientují především na dílčí projekty 

menších rozměrů. Spravují již nasazené podnikové systémy a aplikace, poskytují jim 

podporu a zároveň řeší případné krizové situace a výpadky. 

Implementace komplexního HRIS si žádá asistenci specializované firmy, která bude celý 

proces nasazení řídit a vykonávat. Kiwi.com do tohoto procesu nebude zasahovat nejen 

z pohledu zákazníka, nýbrž i jako proaktivní podpora a spolupodílník. Pro tyto účely 

budou k dispozici právě pracovníci týmu systémové integrace (SIT) a administrátor 

systému na HR. 

3.3.1 Hrubý výběr kandidáta 

Než započneme výběrové řízení na vhodného implementačního partnera a rovněž i 

samotný produkt, musíme si v prvním kroku obšírně vymezit naše možnosti, které 

technologický trh nabízí. Dle webu systemonline.cz vidíme přibližně 40 možností 

nabízejících se na českém trhu41(50). Pro potřeby diplomové práce vybereme 15 z nich, 

které zařadíme do našeho hrubého výběru42. 

Uvažujeme především následující parametry: 

• Celková cena řešení; 

• Budoucí škálovatelnost (modularita); 

• HRIS pro velký podnik na bázi cloud SaaS (1000 a více uživatelů); 

• Propojeni a integrace s SSO platformou OKTA; 

• Důraz na zabezpečení dat; 

• Prostředí demo učtu (k vyzkoušení a otestování prostředí).  

 
41 Vedení společnosti trvá na dodavateli, který má české zastoupení i podporu. Z hlediska personálního 
řízení jde především o důvody spojené s českou legislativou. 
42 K adekvátnímu porovnáni bylo rovněž využito webového srovnávače www.softwareadvice.com/hr/. 
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Tab. 7: Hrubý výběr kandidáta na nový HRIS (Zdroj: Vlastní zpracování) 

NÁZEV ŘEŠENÍ KLADY A ZÁPORY 

 

(+) s nativní podporou integrace do OKTA 
(-) slabší reporting a analytické funkce 
(-) složité na nastavování 

 

(+) podpora české legislativy 
(-) k naprogramování mnoho funkcí (onboarding, nemocenská) 
(-) nemá zaměstnaneckého portálu) 

 

(+) komplexní HRIS pro velké firmy 
(+) podpora OKTA (s menšími úpravami) 
(+) vysoce škálovatelné a modulární řešení 

 

(-) velmi drahý systém 
(-) chybí integrace OKTA 
(-) nevyhovující funkcionalita 

 

(+) systém vyvinutý v ČR 
(+) z pohledu funkcionality a norem vyhovující (GDPR)  
(-) pouze česká a slovenská lokalizace rozhraní 

 

(-) zaměřená více na Payroll, než na komplexní HR 
(-) zpravidla dlouhá doba zavedení 
(-) není nativní podpora pro OKTA 

 

(+) srozumitelný a solidní portál samoobsluhy pro zaměstnance 
(-) složité administrátorské nastavování 
(-) pomalé, až archaické rozhraní 

 

(-) velmi drahý software (5 mil. + Kč / rok) 
(-) hodně administrátorské práce navíc 
(-) nedoladěné HR procesy 

 

(+) zajímavá cena za rozsáhlý a slušně konfigurovatelný HRIS 
(+) podpora a integrace s OKTA 
(+) přehledný a funkční zaměstnanecký portál 

 

(-) nevyhovující z hlediska legislativy (GDPR) 
(-) postrádá modul pro vzdělávání a vývoj zaměstnanců 
(-) chybějící správa lékařských kontrol a dokumentace 

 

(-) produkt zaměřený na trh USA 
(-) vhodný pro malé a střední podniky 
(-) nelze ho provázat se systémem řízení benefitů Sodexo 

 

(-) nedostatek reportovacích a analytických funkcí 
(-) dle recenzí relativně pomalý systém 
(-) určený spíše do menších podniků 

 

(+) jednoduchá implementace, přehledné uživatelské prostředí 
(-) vhodné především do menších a středně velkých podniků 
(-) vývoj je lokalizován do češtiny, podpora jen pro USA 

 

(+) otevřený software, transparentní a modifikovatelný kód 
(-) nedostatečná dokumentace ke konfiguraci a implementaci 
(-) částečně nevyhovující z hlediska požadavků na nový HRIS 

 

(+) splňuje všechna hlavní kritéria hrubého výběru systému 
(+) robustní analytické a reporting funkce, OKTA integrace 
(+) vyhovuje z hlediska bezpečnosti, standardů a CZ legislativy 
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Na základě pečlivého průzkumu trhu jsme celkovou nabídku dostupných řešení zúžili na 

přijatelných 15 možných kandidátů. Výběr můžeme sledovat v Tab. 7 na předchozím 

listu. Každý z produktů byl pečlivě zvážen na základě dostupných recenzí. Pokud to bylo 

jen možné, ověřila se rovněž dostupná funkcionalita prostřednictvím demo účtu a 

testovacího prostředí. 

Každá z variant má svá pro a proti. Pro řešení naší problematiky a úspešnost celého 

projektu je stěžejní pokrytí veškerých požadovaných kritérií, které byly již stanoveny, 

společně pak s nenáročnou OKTA integrací. Vzhledem k tomu, že se orientujeme na 

personální prostředí, je pro nás velmi důležitá podpora české legislativy. Pro úspěšnou 

realizaci a schválení celého projektu nelze opomínat celkové finanční zatížení. 

Z dostupných výstupů průzkumu lze usuzovat celkem tři systémy, které splňují všechna 

vymezená kritéria, která jsme si uvedli na straně 82. Zbylým dvanácti řešení chybí vždy 

některý ze základních aspektů, nebo funkcí, bez kterých je nelze brát do nadcházející 

úvahy jemného výběru. 

3.3.2 Jemný výběr kandidáta 

Jak už bylo řečeno v předchozí podkapitole, do užšího výběru nového HRIS postoupili 

celkem tři systémy. Jejich detail vidíme v následující tabulce. 

Tab. 8: Společnosti postupující do užšího výběru (Zdroj: Vlastní zpracování) 

NÁZEV HRIS DODAVATEL WEBOVÉ STRÁNKY 

Cornerstone HR Cornerstone 
OnDemand, Inc. https://www.cornerstoneondemand.com/ 

Sage PEOPLE The Sage Group plc. https://www.sagepeople.com/ 

SAP SuccessFactors SAP SE https://www.sap.com/ 

 
Nyní je zapotřebí nahlédnout více do hloubky, abychom učinili správné rozhodnutí a tím 

tak vybrali k realizaci takový systém, který bude splňovat veškerá očekávání firmy. 

Vybraná trojice produktů si je v mnoha ohledech podobná. Na dalším listě následuje 

krátký popis kandidátů, kteří prošlo do užšího kola jemného výběru na nový HRIS. 

  

https://www.cornerstoneondemand.com/
https://www.sagepeople.com/
https://www.sap.com/
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Produkt Cornerstone HR spadá do komplexního ERP systému 

společnosti Cornerstone. Organizace jej nabízí v rámci 

měsíčních, nebo ročních plateb za licence dle požadovaného počtu uživatelských účtů. 

Na svých webových stránkách poskytují demo prostředí zdarma k vyzkoušení systému, 

jeho funkcí a rovněž celého prostředí portálu. Zákaznickou instanci instalace svého HRIS 

firma nabízí prostřednictvím veřejného cloudu. Rovněž je pro zákazníka k dispozici smart 

tenký klient, který má využití z administrátorského pohledu. Platformu OKTA systém 

podporuje, jen ne nativně. Je zapotřebí doprogramování speciálního můstku, což by ve 

firmě Kiwi.com dokázal zajistit tým SIT, případně InfoSec. Produkt se vyznačuje 

vylepšenými funkcemi auditu uživatelských dat, efektivní správou formulářů, solidní 

zaměstnaneckou samoobsluhou, podporou šifrování a reportovacích nástrojů (51). 

 

Sage People je komplexní cloudová platforma HR pro správu 

talentů – od jejich akvizice, až po školení a udržení zaměstnanců. 

Poskytuje personalistům jednoduché, ale flexibilní řešení, které je škálovatelné na mnoha 

úrovních. S růstem firmy se adekvátně zvyšuje potřeba využívat složitější nástroje a 

budovat komplexnější procesy, proto je modularita HRIS více než vítanou záležitostí. 

Řešení poskytuje funkce potřebné k provádění hlubokých analýz, vykazování reportů a s 

globální přístupností dat umožňuje náborářům získat plný přehled a kontrolu nad 

procesem náboru do firmy. The Sage Group plc. je od roku 2017 největší technologickou 

firmou ve Velké Británii a po společnostech Oracle a SAP třetí největším dodavatel 

softwaru pro plánování podnikových zdrojů (52). 

 

SAP SF je přední software pro správu lidských zdrojů a talentů 

založený na cloudu. Nabízí mnoho bohatých a flexibilních funkcí, které společnostem po 

celém světě umožní maximalizovat svoji pracovní sílu a připravit je na zítřek. Produkt 

SAP SF je dnešním středem technologické revoluce. Tato platforma je dnešním lídrem 

na trhu, pokud jde o podnikový aplikační software, pomáhá společnostem objevovat nové 

příležitosti pro vývoj a inovace a zůstat tak vždy na vrcholu své konkurence. SAP využívá 

techniku odhadovaných nákladů za implementaci od svých partnerů, díky čemuž se může 

cena mnohdy radikálně lišit dle individuálních podmínek a situaci (53).  
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Tab. 9: Stanovení kritérií jemného výběru (Zdroj: Vlastní zpracování) 

# FUNKČNÍ KRITÉRIUM SAGE CORN SAP 

1 Moduly a procesy Onboarding a Offboarding ✔ ✔ ✔ 
2 Organizační struktura ✔ ✔ ✔ 
3 Odměny a benefity ✔ ✔ ✔ 
4 Mzdové lístky ✔ ✔ ✔ 
5 Evidence docházky ✔ ✔ ✔ 
6 Podpora české legislativy ve smyslu GDPR ✔ ✔ ✔ 
7 Samoobsluha pro zaměstnance ✔ ✔ ✔ 
8 Admin portál pro pracovníky HR oddělení ✔ ✔ ✔ 
9 Mobilní platforma ✔ ✔ ✔ 
10 Vzdělávací kurzy pro zaměstnance ✔ ✔ ✔ 
11 Odměňovací systém za doporučení ✔ ✔ ✔ 
12 Kompenzace ✔ ✔ ✔ 
13 Historie o zaměstnání ✔ ✔ ✔ 
14 Lékařské kontroly a evidence ✔ ✔ ✔ 
15 Export uživatelských dat ✔ ✔ ✔ 
16 Demografická data ✔ ✔ ✔ 
17 Změna manažera ✔ ✔ ✔ 
18 Kompetence a dovednosti ✘ ✔ ✔ 
19 Export mzdových lístků ✔ ✔ ✔ 
20 Sledování výkonu zaměstnanců ✔ ✔ ✔ 
21 Změna pracovních hodin ✔ ✔ ✔ 
22 Odchod na mateřskou nebo rodičovskou ✔ ✔ ✔ 
23 Monitoring zkušebního pracovního poměru ✔ ✔ ✔ 
24 Změny ve mzdách ✔ ✔ ✔ 
25 Sebevzdělávání ✘ ✔ ✔ 
26 Systém školení na BOZP ✔ ✘ ✔ 
27 Integrace s Google kalendářem ✘ ✘ ✔ 
28 Modul Paperless ✔ ✔ ✔ 
29 Manuální přiřazování bonusů ✔ ✔ ✔ 
30 Management nepřítomnosti ✔ ✘ ✔ 
31 Certifikace z tréningů a školení ✘ ✔ ✔ 
32 Zamluvení tréninkových místností ✘ ✘ ✔ 
33 Integrace s platformou Slack ✘ ✘ ✔ 
34 Kolaborované školení ✘ ✔ ✔ 
35 Management rolí ✘ ✔ ✔ 
∑ Celkem 27 30 35 
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V Tab. 9 na předchozím listu vidíme vyspecifikovaná kritéria v užším slova smyslu. Pro 

naše potřeby jsme vybrali celkem 35 jemnějších kritérií43. V seznamu nalezneme 

parametry, které jsou z hlediska funkčního rozsahu nového HRIS nejvíce podstatné. 

Poslední řádek nám ukazuje jejich vyhodnocení, ze kterého plyne, že absolutním vítězem 

našeho výběru je produkt SuccessFactors od společnosti SAP. Ze všech tří kandidátů 

dopadl nejlépe, poněvadž splnil veškerá důležitá kritéria stanovená firmou Kiwi.com. 

V dalších kapitolách této práce tedy uvažujeme výherního kandidáta SAP SF, přičemž 

posledním před-implementačním krokem je zvolení správného partnera pro dodání a 

rovněž i nasazení vybraného systému. 

3.3.3 Volba implementačního partnera 

Když nyní známe vhodné řešení, které chceme do firmy zavést, je třeba zvážit samotného 

dodavatele, resp. prodejce námi zvoleného produktu. Samotný SAP poskytuje své 

portfolio prostřednictvím svých B2B partnerů a výhradních zastupitelů, přičemž pro 

Českou republiku má na základě krátkého průzkumu výhradní zastoupení v oblasti 

implementace, školení a poradenství, společnost Success Solutions a AKT Global. 

Lze tak Kiwi.com doporučit poptat samotný produkt a služby s ním spojené přímo u 

těchto partnerů, srovnat celkovou cenu, nastavit si vhodné obchodní podmínky a ověřit si 

dostupné reference. Po krátkém průzkumu a srovnání lze upřednostnit a doporučit 

společnost Success Solutions, která má silné reference mezi firmami, jako je ČSOB, 

Karlovarské Minerální Vody, KBC, T-Mobile, Avast a O2 Telefonica (54). 

 

 

Obr. 37: Implementační společnost Success Solutions (Zdroj: 54) 

  

 
43 V případě skutečné realizace tohoto projektu by bylo vhodné vymezit si užších kritérií o poznání více. 
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3.4 Proces implementace nového HRIS 

V následující kapitole si uvedeme potřebné kroky pro úspěšnou realizaci celého projektu. 

3.4.1 Časová analýza metodou PERT 

Nasazování komplexních informačních systémů může mít mnohdy vágní průběh. 

Nejednou se stává, že se v určitém bodě nad nějakou nečekanou okolností implementační 

tým zastaví a tím se celý proces prodlouží. Proto při našem návrhu využijeme nástroj 

časové analýzy PERT. Tati metoda pracuje s pravděpodobností, oproti lineární metodě 

CPM, která využívá jen jednoho odhadu délky, což v našem případě nemá až takovou 

použitelnost. 

V následující tabulce můžeme vidět dílčí činnosti celého projektu nasazení SAP SF do 

podniku. Číselné hodnoty jsou v jednotkách dní. Po zpracování celé časové analýzy by 

nám mělo být zřejmé, jak dlouho bude celý projekt trvat a které z činností patří do kritické  

Tab. 10: Harmonogram dílčích činností projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

ID ČINNOST NÁSLEDNÍK aij mij bij tij yij σ2
ij 

ROZMRAZENÍ 

A Analýza požadavků na nový 
HRIS B, C 1 2 3 2 0,33 0,11 

B Vydefinování požadavků D 2 3,5 5 3,5 0,50 0,25 

C Konzultace mezi Kiwi.com a 
dodavatelem Success Solutions D 1 2 3 2 0,33 0,11 

VLASTNÍ ZMĚNA 

D Implementace HRIS E 20 26 35 26,5 2,50 6,25 
E Post-implementační fáze F, G 1 2 3 2 0,33 0,11 

F Školení personálu na nový 
HRIS J 1 2 3 2 0,33 0,11 

G Testování funkcionality H, I 2 3 4 3 0,33 0,11 
H Eliminace nedostatků, odladění J 1 2,5 4 2,5 0,50 0,25 

I Vytvoření uživatelských rolí, 
nastavení práv a odpovědnosti  J 1 1,5 2 1,5 0,17 0,03 

J Migrace ostrých dat K 3 5 7 5 0,667 0,444 
ZAMRAZENÍ 

K Získání zpětné vazby od HR 
pracovníků a dalších uživatelů L 1 1,5 2 1,5 0,17 0,03 

L Go-live provoz nového HRIS - 1 3 5 3 0,67 0,44 
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Obr. 38: Síťový graf PERT (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Obr. 39: Ganttův diagram projektu implementace (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Na předchozím listu a Obr. 37 je k vidění síťový graf PERT. Kritická cesta byla 

zaznačena tučnými okénky pro lepší přehlednost. Pořadí dílčích činností kritické cesty 

vyšlo následovně: 

A → B → D → E → G → H → J → K → L 

Tuto cestu považujeme za nejdelší možnou v grafu. Označuje nám zároveň i nejkratší 

možný termín dokončení zamýšlené změny v rámci celého projektu, který v našem 

případě je 49 dní, respektive dokončení celého projektu za 7 týdnů. Dílčí činnosti 

nacházející se na kritické cestě disponují nulovými časovými rezervami, lze je tedy 

považovat za kritické. Lze doporučit pohlídání si činností, které jsou považovány za 

kritické. Pokud by došlo k prodlení, byť jen jedné z nich, automaticky se tím prodlouží 

doba trvání celého projektu. 

3.4.2 Vhodná strategie zavedení 

Nový HRIS je velmi komplexním řešením, které si žádá značný podíl času, energie a 

trpělivosti všech involvovaných týmů. Ne vždy se vše podaří provést bezchybně a na 

první pokus. Pro náš případ lze doporučit využití pilotní strategie zavádění. 

 

Obr. 40: Zvolená pilotní strategie pro zavedení (Zdroj: Vlastní zpracování, dle 10, s. 145) 

Je to především z důvodu ověření kompatibility a provozuschopnosti zaváděného HRIS 

do podniku. V mezičase je vhodné proškolit pracovníky HR oddělení, které lze považovat 

za budoucí administrátory provozu tohoto systému. Pilotní strategie se rovněž hodí i 

z důvodu vícefázové migrace dat, jelikož je jejich množství velice rozměrné a je třeba 

transferovat data po částech, ne všechna zaráz. 

3.4.3 Role uživatelů 

Správné definování rolí je klíčovou činností pro adekvátní nastavení práv jednotlivých 

uživatelů, kteří budou k systému přistupovat. Správu těchto rolí by bylo vhodné přenechat 

systémovému administrátorovi za HR úsek. Ten tak bude mít plnou kontrolu nad všemi 
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operacemi v rámci nové platformy, dokáže jasně definovat pravidla, komu a jaké 

informace se zpřístupní, což zamezí nechtěnému zneužití citlivých údajů a vynášení dat 

ze společnosti. Sady oprávnění můžeme přiřazovat jednomu, nebo více uživatelům. 

Základní role by měly být následující: 

• Super Administrátor – nejvyšší forma oprávnění, kdy super správce dokáže 

ovládat a řídit všechny části nového HRIS. Tuto roli musí mít jen jeden uživatel, 

v našem případě je ideálním kandidátem systémový administrátor HR úseku. 

• Administrátor – disponuje většinovými právy k novému HRIS, rovněž dokáže 

zastoupit super správce v případě jeho indispozice. 

• CHRO – rozšířená práva pro ředitele(ku) úseku HR, zpřístupnění analytického 

modulu a kompletního reportingu. 

• Generalist user – veškerá práva související s pracovní náplní personalisty, 

vkládání nových záznamů, editace, export, mazání apod. 

• Payroll user – zpřístupnění všech funkcí a práv spjatých s vykazováním 

mzdových lístků. 

• Recruting user – stejná práva, jako má Generalist, jen s rozšířeným přístupem 

k funkcím řízení náboru, exportům a monitoringu. 

• Business partner – přístup k nástrojům a modulům pro tvorbu projektu a 

procesního řízení. 

• Employee – standardní práva pro všechny ostatní zaměstnance s přístupem na 

portál samoobsluhy. 

3.4.4 Migrace dat z původního MyKiwi 

Při migraci je velkým rizikem ztráta integrity dat, nebo jejich nenávratné poškození. Sama 

nadcházející kapitola 3.6 na možná úskalí problematiky poukazuje. Samotný přesun dat 

je vhodný dělat po částech a současné struktuře dat v rámci MyKiwi dostatečně 

porozumět. Před zahájením samotné migrace je vhodné data očistit od chyb a veškerých 

nedostatků, odstranit jejich duplicity a zbavit se nekonzistence. Každá nadcházející 

oprava v novém HRIS může být velice komplikovaná a časově náročná. V příloze č. 1 je 

přiložený náhled skriptu, kterého je možné k migraci dat mezi oběma systémy využít. 
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3.4.5 SLA 

Uzavření dohody o poskytování služby a její úrovni je nedílnou součástí každého projektu 

implementace systému. S dodavatelem řešení Success Solutions si především 

vydefinujeme parametry, jako je termín dodání nového HRIS, ceny za implementaci a 

dobu reakce k řešení incidentu. Ty se reportují přes samotného dodavatele řešení, nikoli 

napřímo vývojářské společnosti SAP. Ta pracuje s modelem B2B, proto komunikujeme 

výhradně s implementačním partnerem Success Solutions. Je vhodné zakomponovat i 

druhou smlouvu SLA, a to výhradně na provoz SaaS v rámci cloudu. Zde je vhodné 

uvažovat parametry, jako je celkový uptime systému, který se specifikuje buď na týdenní, 

nebo měsíční bázi. SAP zpravidla nabízí 99% dostupnost svých služeb. Za každý půl 

procentní úbytek bývá sankce. Ta je zákazníkovi vykazována formou kreditu, za který 

lze ponížit vystavené faktury, a tak si další provoz v určitém období výrazným způsobem 

zlevnit. SAP má zpravidla pevně stanovené mantinely SLA, tak zde není příliš velký 

prostor pro vyjednávání. U Success Solutions vše záleží na komunikaci a proaktivitě 

celého týmu, který bude za Kiwi.com lobbovat a snažit se tak sjednat co nejlepší 

podmínky realizace nového řešení (55). 

3.4.6 Vizuální koncepce nového portálu MyKiwi 

Díky technologii SAP SF můžeme zaměstnanecký portál flexibilně upravit dle svých 

vlastních požadavků. Elektronizace jednotlivých personálních dokumentů a formulářů 

s poskytnutím jednoduchého a intuitivního přístupu zaměstnancům je v dnešní době 

velmi vítanou funkcionalitou. Nikdo tak nemusí vyžadovat své soukromé informace od 

HR oddělení, vytvářet si na tyto specifické žádosti ticket v systému starého MyKiwi, nebo 

dokonce psát email. Momentálně sice existuje možnost, jak si svoje základní informace 

zobrazit, nicméně je nelze žádným způsobem editovat. Stávající řešení postrádá funkce 

samoobsluhy, čímž odlehčí od pracovní zátěže a administrativy pracovníky HR úseku. 

Rovněž se přes MyKiwi nelze dostat k jednotlivým aplikacím, jako je například 

VisualDirectory, nebo benefitům Cafeteria & Sodexo. Částečný přístup nyní zajišťuje 

platforma OKTA, nicméně tyto funkce jsou přímo spjaté s lidskými zdroji, tudíž by k nim 

měl být v ideálním případě zajištěný přístup skrze zaměstnanecký portál. 

Na následující straně můžeme nahlédnout na konceptuální návrh nového 

zaměstnaneckého portálu MyKiwi, společně s pohledem na platformu pro administrátory. 
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Obr. 41: Vizuální koncept nového portálu MyKiwi44 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Obr. 42:Vizuální koncept admin portálu MyKiwi44 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
44 Jedná se o koncepty možného nasazení zaměstnaneckého a administrátorského portálu, které byly 
vytvořeny v testovacím demo prostředí SAP SF. 
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3.5 Lewinův model změn 

Musíme si uvědomit, že se samotnou implementací a provozem nových systémů přichází 

i možná rizika, kterým je potřeba v co největší možné míře předcházet. Právě k tomu nám 

má posloužit Lewinův model, který můžeme rozdělit do tří fází: 

Fáze 1: Rozmražení, resp. příprava ke změně; 

Fáze 2: Fáze změny, resp. její průběh; 

Fáze 3: Zamrazení, resp. ukončení probíhající změny. 

Je rovněž zapotřebí si jasně definovat jednotlivé síly, působící ve prospěch změny, ale 

také i v její neprospěch. V rámci vykonání změny v podnikovém systému Kiwi.com byly 

vymezeny síly, které najdeme v Tab. 12 níže. 

3.5.1 Identifikace a kvantifikace sil 

Organickou součástí plánování změn v projektech je ohodnocení působících sil a jejich 

kvantifikace. Jedná se o rychlý a přehledný ukazatel toho, jaká změna má pro společnost 

pozitivní význam, nebo zdali převládají síly negativní. Použijeme stupnici, u pozitivních 

od 1 do 5 a u negativních od -1 do -5. Celkový součet nám pak snadno idenfitikuje, která 

ze sil převládá. 

Tab. 11: Kvantifikace sil (Zdroj: Vlastní zpracování) 

SÍLY PŮSOBÍCÍ PRO ZMĚNU VÁHA SÍLY PŮSOBÍCÍ PROTI ZMĚNĚ VÁHA 

Zefektivnění firemních procesů 4 Riziko problémové migrace dat -4 

Lepší integrita dat díky 
unifikovanému systému 5 Nutnost zaškolit zaměstnance na nový 

systém -5 

Efektivnější práce se systémem 4 Dodatečné náklady spjaté se zavedením 
nového HRIS -5 

Ochota vedení přistoupit ke změně 4 Bojkot zaměstnanců a neochota 
pracovat s novým systémem -2 

Větší zamezení lidských chyb 3 Vznik problémů spjatých se samotným 
návrhem nového řešení -3 

Dlouhodobě vymezený rozpočet k 
provedení změny 4 - - 

Celkem 24 Celkem -19 
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Z tabulky výše je zřejmé, že bodově převažují síly působící pro změnu a samotnou 

realizaci projektu, a to celkem o 5 bodů. Nejvyšší bodové hodnocení dostalo zlepšení 

integrity dat, díky čemuž firma získá na konzistenci svých informačních prostředků a 

bude mít vše přehledně na jednom místě. Samotné vedení je nakloněno ke změně, kterou 

náležitě vítá. Z určitého hlediska se polo automatizací některých z procesů eliminuje 

případná chybovost zaviněná lidským faktorem. 

Z opačného pohledu lze konstatovat, že bude velmi důležité zaškolit veškerý personál, 

který přijde s novým systémem do styku, což s sebou jistě ponese další dodatečné 

náklady. Jedná se tak především o pracovníky HR úseku a rovněž i ostatní zaměstnance, 

kterým by stačilo systém odprezentovat prostřednictvím krátkého instruktážního videa, 

které by se po zdařilém nasazení systému umístilo na firemní Confluence.  

Při úkonech tohoto typu často nastávají problémy se samotnou migrací dat ze starého 

systému do nového. Je proto vhodné včasně a dopředu zvolit vhodnou strategii jeho 

zavádění. Této konkrétní problematice se v krátkosti věnuje kapitola 3.4.2 na předchozích 

listech. 

3.5.2 Agent změny 

Agentem změny se myslí všichni zainteresovaní lidé do projektu implementace. Mohou 

to být buď interní zaměstnanci Kiwi.com, nebo implementační partner. V našem případě 

by to byla firma Success Solutions, kterou jsme si zvolili prostřednictvím výběrového 

řízení. Za firmu Kiwi.com by bylo vhodné přiřadit HR systémové administrátora a 

jednoho projektového manažera, který má alespoň sporadické podvědomí o fungování 

informačních systémů. Firma jedním takovým člověkem v současnosti disponuje. 

3.5.3 Sponzor změny 

Sponzorem změny se myslí fyzický, či právnický subjekt, který pro dosažení a 

uskutečnění změny poskytne svoje finance. V našem případě je to samotná společnost 

Kiwi.com, která s odsouhlasením CFO a podpisy potřebných smluv tyto finanční 

prostředky na celý projekt uvolní. 

3.5.4 Intervenční oblasti 

Zavedení nového HRIS do společnosti působí ve více intervenčních oblastech. Těmi 

hlavními jsou oblast řízení lidských zdrojů a kapitálu a rovněž oblast firemních procesů. 
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Lidské zdroje a kapitál 

Oblast řízení lidských zdrojů a kapitálu bude zcela ovlivněna. Dojde ke změně toku dat, 

jejich zpracovávání a ukládání. Do největší míry bude ovlivněno oddělení HR, které se 

systémem přijde každodenně do styku. Prováděná změna by měla přinést jednodušší 

komunikaci mezi členy týmu, vyšší integritu dat a taktéž vyšší pracovní efektivitu. 

Procesy 

Změna zasáhne celou společnost a ovlivní zaměstnance, kteří každý pracovní den přichází 

se stávajícím IS MyKiwi do styku. Pracovníci HR oddělení si budou muset nový systém 

osvojit a přizpůsobit se vykonané změně. Modernizace systému ovlivní procesy 

onboardingu, offboardingu, náboru nových zájemců o práci a dá prostor vzniku nových 

příležitostí, principů a procesů v rámci fungování nového sytému. 

3.5.5 Fáze intervence 

Jednotlivé fáze probíhají dle předem stanoveného harmonogramu. Jednotlivé činnosti na 

sebe patřičně navazují. Harmonogram je zpracován pomocí metody kritické cesty, kterou 

najdeme v podkapitole 3.4.1. 

A. Rozmrazení 

Rozmrazení je první fází procesu změny. Tato fáze je určena především na zpracování 

počátečních analýz, které jsou na změnu potřeba. Dá se také říct, že tato fáze slouží k 

přípravě prostředí pro zavedení změny. V této fázi je také třeba informovat všechny 

zainteresované strany o plánované změně a seznámit je se všemi náležitostmi, které s 

nastávající změnou souvisí. Pro tuto konkrétní změnu se jedná o veškerý involvovaný 

personál, kterého se bude změna systému týkat. Do této části lze zařadit zahajovací 

činnosti A, B a C první etapy z časové analýzy PERT.  

B. Vlastní změna 

Tato fáze se zaměřuje na samotné zavedení nového HRIS namísto stávajícího IS MyKiwi 

do společnosti. Vlastní změna započíná systémovou implementací smluveným 

dodavatelem. Při zavádění systému je vhodné si vytvořit tři odlišná prostředí, a to 

prostředí developmentu, testování a rovněž i produkce.  Během procesu testování může 

Kiwi.com využít času a mezitím provést zaškolení odpovědných zaměstnanců s novými 

mechanismy a prostředím informačního systému.  



98 

C. Zamrazení 

Zamrazení je konečnou fází implementace řízené změny. Smyslem poslední fáze je 

ověření, zda provedená změna naplnila očekávání a zda zaznamenala požadovaný přínos 

pro společnost. Nastává adopce nového řešení, které by mělo vykazovat známky 

účinnosti a funkčnosti, a to nejlépe již krátce po jeho zavedení. Lze samozřejmě počítat 

s tím, že zaměstnancům bude chvíli trvat, než si na nové prostředí zvyknou a poskytnou 

tak vedení firmy svoji dostatečně relevantní zpětnou vazbu. Provedenou změnu lze 

považovat za úspěšnou, pokud bude nový informační systém již nějaký čas v provozu, 

bude plně využíván všemi jeho uživateli a bude fungovat téměř bezchybně. To se může 

zhodnotit až po určitém čase jeho používání. 

3.6 Analýza rizik implementace 

S každým projektem přicházejí možná rizika. Pomocí analýzy rizik je lze snadno 

identifikovat a ohodnotit. Můžeme díky tomu předcházet možným ztrátám a dopadům 

v budoucnu. Pro potřeby této diplomové práce byla analýza rizik celého projektu 

implementace rozdělena do čtyř částí. První se zaobírá identifikací hrozeb a scénářů, poté 

je třeba potenciální rizika ohodnotit, dále bude vytvořena ze vzniklých dat mapa rizik a 

v poslední části budou rizika slovně v krátkosti formulována. 

3.6.1 Identifikace hrozeb a scénářů 

Identifikace potenciálních rizik je klíčovým faktorem pro každý projekt jakéhokoli 

rozsahu. Pokud se před samotným spuštěním možné hrozby včas odhalí a identifikují, 

adekvátně se ohodnotí a vytvoří se opatření pro jejich eliminaci, úspěch projektu je poté 

mnohem pravděpodobněji dosažitelný. 

Když se společnosti podaří odhalit natolik závažné riziko s velkou pravděpodobností 

výskytu, které bude mít zásadní dopad na úspěch projektu a nebude existovat způsob, jak 

ho eliminovat, tak poté může sama společnost přistoupit k rozhodnutí celý projekt 

zastavit a posléze i zrušit. Lze se tak účinným způsobem vyhnout ztrátám cenného času 

a lidského úsilí. 

Pro přehlednost byly definovány čtyři skupiny. Představují nám rizika povahy lidských 

zdrojů, technická a informační rizika, provozních a organizačních a taktéž rozpočtu a 

financování. Eventuální hrozby a scénáře nám představuje tabulka na dalším listu. 
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Tab. 12: Analýza rizik projektu implementace (Zdroj: Vlastní zpracování) 

SKUPINA HROZBA SCÉNÁŘ 

Lidské 
zdroje 

Špatně provedena před-implementační 
analýza 

Nevyhovující HRIS ve firmě, který 
nebude splňovat stanovené požadavky 

Nevhodně složený tým ze strany 
dodavatele řešení 

Nízká efektivita spolupracujících 
členů v týmu 

Nedostatečná komunikace mezi členy 
projektového týmu 

Chybovost dílčích činností 
jednotlivých členů týmu 

Technické a 
informační 

Úplná nedostupnost a časté výpadky 
nového systému  

Neschopnost prohlížet, zapisovat a 
jinak manipulovat s daty v systému 

Ztráta dat při importu "live" databáze Způsobení škod velkého rozsahu, 
prodloužení projektu 

Nedostatečné otestování funkcionality 
po zavedení 

Neochota pracovníků s novým 
systémem pracovat 

Provozní a 
organizační 

Příliš složitý informační systém pro 
uživatele na operativní úrovni 

Případné anomálie v systému, 
neochota s ním pracovat 

Nedostatečné proškolení uživatelů na 
systém 

Chybovost a špatná konzistence dat v 
systému 

Vedení společnosti zruší celý projekt 
implementace 

Neúspěch zavedení, tedy i celého 
projektu 

Rozpočet a 
financování 

Nedodržení rozpočtu na projekt 
dodavatelem Odmítnutí při předání zakázky 

Neplánované náklady navíc Navýšení původní ceny za projekt 

Nedostatek finančních prostředků pro 
realizaci projektu 

Vznik utopených nákladu na realizaci 
projektu 
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3.6.2 Ohodnocení rizik 

Jakmile máme případná rizika identifikována, je důležité je rovněž náležitě ohodnotit. 

Definujeme si proto pravděpodobnost s možnou velikostí dopadu rizika na organizaci. 

Díky těmto hodnotám posléze určím celkovou hodnotu rizika. 

Tab. 13: Matice rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

PRAVDĚPODOBNOST \ DOPAD Velmi 
nízký Nízký Střední Vysoký Velmi 

vysoký 
Velmi nízká 1 2 3 4 5 
Nízká 2 4 6 8 10 
Střední  3 6 9 12 15 
Vysoká 4 8 12 16 20 
Velmi vysoká 5 10 15 20 25 

 

Každá z číselných hodnot vyjadřuje pravděpodobnost a dopad rizika ve škále od 1 do 5 

kde 1 vyjadřuje velmi nízký dopad nebo pravděpodobnost, zatímco číslo 5 představuje 

velmi vysoký dopad, resp. pravděpodobnost. Jedná se tedy o kvantitativní vyjádření na 

základě tabulky pod tímto odstavcem. 

Tab. 14: Kvantitativní vyjádření rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

PRAVDĚ 
PODOBNOST V % DOPAD PENĚŽNĚ / CZK VYJÁDŘENÍ 

Velmi nízká 0–20 % Velmi nízký 0 - 10.000, - 1 
Nízká 21–40 % Nízký 10.001 - 20.000, - 2 

Střední 41–60 % Střední 20.001 - 30.000, - 3 
Vysoká 61–80 % Vysoký 30.001 - 50.000, - 4 

Velmi vysoká 81–100 % Velmi vysoký 50.001 - více, - 5 
 

Jakmile byla stanovena kvantitativní vyjádření možných rizik i s možnými hodnotami 

jejich vyjádření, jsme schopni tato zjištění přetransformovat do samotné kvantifikace 

rizik, jež byla identifikována v Tab. 13. 

V tabulce, která následuje na dalším listu, lze zleva najít číslo rizika, popis rizika, sloupec 

P nám definuje pravděpodobnost výskytu daného rizika, dále sloupec D jeho dopad na 

celou společnost. Ve sloupci H nalezneme celkovou hodnotu rizika na základě matice z 

Tab. 14. 
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Tabulka č. 1: Analýza rizik (Zdroj: Vlastní) 

ID HROZBA P D H OPATŘENÍ 

1 Špatně provedena před-
implementační analýza 2 4 8 

Ujistit se, že je odpovědná osoba úseku 
HR dostatečně znalá v problematice a 
umí si jasně definovat své požadavky a 
očekávání 

2 Nevhodně složený tým ze 
strany dodavatele řešení 1 2 2 

Ověřit reference implementátora a v 
ideálním případě obvolat některé ze 
zastoupení firem, se kterými v minulosti 
dodavatel již spolupracoval 

3 Nedostatečná komunikace 
mezi členy projektového týmu 2 3 6 

Stimulace zainteresovaných osob již od 
počátku realizace prostřednictvím 
meetingů na denní bázi (ranní sync, 
využití brainstorming, otevřená diskuse, 
aj.) 

4 Úplná nedostupnost a časté 
výpadky nového systému 3 4 12 

Vytvořit s lokálně v podniku záložní 
zdroj dat, minimálně však se zálohou ne 
starší více jak 24 hodin 

5 Ztráta dat při importu "live" 
databáze 3 4 12 

Průběžné zálohování dat v každém 
kroku importu. Validace těchto dat v 
pravidelných cyklech 

6 Nedostatečné otestování 
funkcionality po zavedení 2 3 6 

Zapojit do testování dílčích částí nového 
HRIS více uživatelů, ideálně však zvlášť 
za každé oddělení pro identifikaci 
možných nedostatků 

7 
Příliš složitý informační 
systém pro uživatele na 
operativní úrovni 

3 3 9 
Připravit na firemní Confluence 
znalostní bázi pro tyto uživatele, ve 
formě přehledných návodů a postupů, 
jak nakládat s novým systémem  

8 Nedostatečné proškolení 
uživatelů na systém 3 3 9 

Nechat si od implementátora vyhotovit 
nabídku školení a posléze je pro své 
zaměstnance ve firmě realizovat 

9 Vedení společnosti zruší celý 
projekt implementace 1 5 5 

Ujistit se před samotnou realizací 
projektu, zda celé vedení jednotně 
souhlasí s implementací nového HRIS 

10 Nedodržení rozpočtu na 
projekt dodavatelem 3 4 12 

Ošetřit si ve smlouvě s dodavatelem 
jasné podmínky realizace včetně 
případných sankcí za jejich nedodržení 
(SLA, metodika ITIL, aj.) 

11 Neplánované náklady navíc 3 3 9 
Vytvoření dodatečných finančních 
rezerv pro případ neočekávaných 
nákladů 

12 
Nedostatek finančních 
prostředků pro realizaci 
projektu 

1 5 5 
Před započetím realizace projektu 
ověřit, zda na něj vyhrazené finančních 
prostředky budou pro celou šíři projektu 
skutečně stačit  
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Pro snadnější formulaci a určení závažnosti rizik z analýzy, kde sledujeme výstupní 

hodnoty ze sloupce H, byla sestavena následující tabulka v pěti rizikových stupních. 

Tab. 15: Rizikové stupně závažnosti rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

RIZIKOVÝ 
STUPEŇ 

HODNOTA 
RIZIKA MÍRA RIZIKA 

I. 1–5 Bezvýznamné riziko 

II. 6–10 Akceptovatelné riziko 

III. 11–15 Mírné riziko 

IV. 16–20 Nežádoucí riziko 

V. 21–25 Nepřijatelné riziko 
 

3.6.3 Mapa rizik 

Pro grafickou interpretaci lze taktéž možná rizika znázornit pomocí mapy rizik, kterou 

lze vidět na nadcházejícím obrázku. 

 

Obr. 43: Mapa rizik projektu implementace (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.6.4 Zhodnocení analýzy rizik 

V podkapitole 3.6 byla pozornost věnována analýze rizik projektu implementace, kde 

bylo identifikováno 12 reálných hrozeb, scénářů a možných opatření, přičemž ani jedna 

z nich nepřekročila hodnotu 12, která spadá do rizikového stupně III., tedy středního 

mírného rizika. Absence rizik s nežádoucí, či dokonce nepřijatelnou mírou lze považovat 

za pozitivní jev uskutečněné analýzy. 

Společnost by si měla především zajistit vhodný záložní zdroj svých podnikových dat pro 

případ krizové situace, která může kdykoli a bez předchozího upozornění nastat. Ze strany 

provozovatele není nikdy zaručena 100% dostupnost sjednaných a zavedených služeb. 

Jedná se o typické úskalí moderní cloud problematiky a řešení SaaS skrze sítě internetu. 

Ze strany dodavatele rovněž hrozí nedodržení sjednaného rozpočtu za projekt, což se dá 

poměrně snadným způsobem ošetřit správně definovanými smluvními podmínkami SLA 

v rámci metodiky ITIL. Zdánlivá složitost systému, jeho uživatelského prostředí a 

fungování úzce souvisí s novými principy, které si budou muset všichni jeho uživatelé 

osvojit. Nelze tedy nedoporučit alespoň jedno hlavní systémové zaškolení od 

implementačního partnera Success Solutions a s ním i sérii menších školení, diskusí a 

konzultací praktikovaných zvlášť, dle konkrétního způsobu užívání nového HRIS. 

V neposlední řadě by mělo vedení prodiskutovat se systémovým administrátorem za HR 

úsek požadavky a náležitosti s tím spjaté, aby se tak vyhnula špatnému provedení před-

implementační analýzy, což by jinak jistým způsobem narušilo všechny ostatní a 

navazující dílčí části projektu. Společnost se nemusí zatěžovat možným problémem 

s bezvýznamnou mírou rizika, kterým je především špatně složený implementační tým ze 

strany dodavatele řešení Success Solutions. Tato firma má již nyní velmi solidní reference 

a upevněné postavení na trhu, v důsledku čehož ji lze akceptovat jakožto spolehlivého 

dodavatele, který dodrží svého slibu pro zhotovení zadaného díla. 
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3.7 Související problematika a další návrhy 

Předposlední podkapitola se zaměřuje na problematiku spjatou s nasazením nového HRIS 

do organizace a rovněž na okolnosti způsobené zánikem původního sytému MyKiwi. 

V podkapitole se seznámíme s dodatečnými návrhy, které by bylo vhodné v případě 

realizace projektu brát v úvahu. 

3.7.1 Návrh dílčích změn oblastí průzkumu ZEFIS 

Jak již z provedené analýzy dotazníkového průzkumu ZEFIS vyplynulo, trojice oblastí 

dopadla s méně než 80 % dílčí efektivností. Těchto oblastí průzkum zahrnoval celkem 7. 

Jedná se o oblasti Zákazníci (73 %), rovněž Data (76 %) a nakonec Pravidla (78 %). 

V této části práce se na problematická místa více zaměříme a navrhneme jejich zlepšení 

formou vhodného doporučení. Optimalizací nalezených nedostatků těchto oblastí 

docílíme lepší efektivity a zároveň tak zvýšíme celkovou efektivnost podnikového 

systému i procesů. 

Zákazníci 

Zákazníkem je z našeho úhlu pohledu právě zaměstnanec firmy. Dokáže si přes webový 

prohlížeč zobrazit svůj firemní profil, kde najde veškeré své osobní údaje a relevantní 

informace ke své pracovní pozici. Hlavním nedostatkem této oblasti je neshoda 

s doporučeným stavem a vysokou významností. Jedná se o bezpečnostní školení uživatelů 

IS, kteří pracují s daty zaměstnanců. Tento nedostatek lze chápat jak z pohledu 

administrátorů, tedy HR oddělení, tak i z pohledu řadového zaměstnance. U firem, které 

shromažďují data o svých pracovnících ve velkém, je zapotřebí realizovat pravidelná 

školení na bezpečnost a ochranu těchto osobních dat, a to i s ohledem na GDPR. Tato 

školení musí pracovníkům připomínat, jaká pravidla a zásady je potřeba dodržovat, aby 

nedocházelo k únikům a zneužití chráněných informací. Lze tak doporučit jejich realizaci 

alespoň čtyřikrát do roka, ideálně však formou online školení se závěrečným 

vyhodnocením otázek a odpovědí. 

Data 

V oblasti firemních dat byl vytknut závažný nedostatek v podobě absence metodiky jejich 

zálohování. Zaměstnanci si nyní svá data zálohují pouze dle vlastního uvážení, což může 

být do jisté míry dostatečné, nikoli však ideální. Doposud jsou osobní data stávajícího 
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podnikového systému ukládána na virtuální disky provozovatele hostingu, na kterém je 

nasazený interní IS MyKiwi. Firma Kiwi.com je tak na tomto provozovateli zcela závislá. 

Neexistuje žádná další instance, která by v krizových situacích posloužila k obnově dat, 

nebo celé databáze. V oblasti zálohování platí, že rozdíl mezi zálohou a skutečným 

stavem by neměl být větší než množství práce, které lze dohnat jednou mimořádnou 

pracovní směnou. Blíže se tomuto problému budeme věnovat v zazší části této práce, 

v podkapitole 3.7.3. 

Pravidla 

V oblasti pravidel analýza odhalila hned několik významných nedostatků. Jedná se 

především o absenci pracovních postupů a pravidel pro práci s informačním systémem. 

Momentálně jsou některé návody, metodika a postupy sepsány na firemní Confluence. 

Informace jsou však roztroušené, mnohdy nepřístupné pro většinu zaměstnanců. Tento 

stav je způsoben především fluktuací zaměstnanců, kteří mají sepisování těchto pravidel 

na starost. V mnoha případech se práva k editaci interních záznamů zapomenou převést 

na nového zaměstnance, což vede k eskalaci na administrátora Confluence. S nasazením 

nového HRIS by tedy bylo vhodné centralizovat znalostní bázi pravidel pro práci s tímto 

systémem na jedno místo. Za HR oddělení by tuto sekci spravoval pracovník s rolí super 

správce, v našem případě systémový administrátor personálního oddělení. Totéž platí i 

pro bezpečností pravidla, která určují, kdo a k jakým datům smí mít přistup, jak se těmito 

daty lze nakládat a jak a kde jsou tato data zálohována. 

3.7.2 Substituce za Assets management 

Tím, že ukončujeme životní cyklus původního IS MyKiwi, nám zaniká modul pro správu 

hmotných aktiv. Mezi ně patří kompletní evidence hardwaru ve firmě, tzn. laptopy, 

monitory, televize, příslušenství se sériovými čísly apod. Pro zaměstnance neexistuje 

žádné uživatelské rozhrání, skrze které by se dalo zjistit, jaké technické vybavení na sebe 

mají přiřazené. Evidence má nyní pouze interní charakter, přičemž její databázi spravuje 

tým End-User-Support (EUS). Jak můžeme sledovat v kapitole 2.2.2 analýzy systému 

MyKiwi, modul Assets nyní poskytuje pouze elementární funkce. Lze zde vytvořit nový 

záznam, upravovat pole jako je název položky, její lokace a na koho je přiřazena. 

Prostředí je nepřehledné a funkcionalita systému je již delší dobu nedostatečná. Největším 

nedostatkem je absence reportingu a analytických funkcí. S přibývajícími technickými 



106 

prostředky ve společnosti by bylo nasazené nového managementu hmotných aktiv 

otázkou času. Implementaci systému je vhodné vést opět projektově, byť se nebude jednat 

o tak rozměrný proces, jako tomu bylo u návrhu HRIS. Kiwi.com disponuje projektovým 

týmem, ze kterého by se vybral jeden pracovník, co bude mít implementaci na starost. 

 

Obr. 44: Ceník a funkcionality Assets managementu Snipe-IT (Zdroj: 57) 

Během krátkého průzkumu dostupných produktů na internetu byl vybrán jeden konkrétní, 

který se jeví jako ideální kandidát pro nasazení. Za relativně nízkou cenu je nabízen 

rovněž způsobem cloud SaaS. Jak můžeme vidět na Obr. 44, dodavatel tuto službu nabízí 

za roční poplatek 400 USD, přičemž je v ceně zahrnuto automatické zálohování databáze, 

zabezpečená komunikace přenosu dat, pravidelné údržby a aktualizace celé platformy. 

Produkt Snipe-IT společnosti Grokability Inc. využívá již přes 2240 zákazníků po celém 

světě a na trhu je více než 7 let. V ceně hostingu je rovněž zahrnuto SLA, které garantuje 

99.99% dostupnost služby. Vyniká open-source transparentním kódem a přístupem se 

snadnou OKTA integrací, což je v našem případě více než žádoucí funkcionalita. Řešení 

je rovněž možné provozovat způsobem On-Premise, které nám dává naprostou svobodu 

k modifikacím a úpravám dle vlastních požadavků a individuálních potřeb (57). 
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Obr. 45: Koncept evidence HW v systému Snipe-IT (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Platforma má své vlastní online testovací prostředí, ve kterém dokážeme simulovat 

uspořádání prvků, potřebná pole k zobrazení a uživatelský vzhled. Na Obr. 45 můžeme 

vidět konceptuální zobrazení konkrétní evidované položky pro členy EUS týmu.  

Mezi další zajímavé funkcionality lze považovat: 

• Dashboard – zobrazení dle aktuálních statusů, nedávná aktivita a změny; 

• Skupiny – jejich tvorba, třídění dle dodavatelů, výrobce, značek apod.; 

• Licence – správa licencí k softwaru, přiřazování na zaměstnance ve firmě; 

• Reporting – funkce auditu položek, tvorba reportů, export do CSV, XML, PDF; 

• Depreciace – sledování znehodnocení technického vybavení, konec životnosti; 

• Uživatelský přístup – možnost přihlášení a kontroly přiřazených položek. 
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3.7.3 Vlastní zálohování dat aplikací SaaS 

Ve společnosti Kiwi.com se využívá velké množství cloudových SaaS platforem, aplikací 

a systémů. Z dotazníkové analýzy ZEFIS bylo ve výsledcích vytýkáno nedostatečné 

zálohování dat a chybějící metodika. Technologické a renomované kolosy, jakými jsou 

Google, Microsoft, nebo SAP sice data svých zákazníků patřičnými způsoby chrání proti 

krádeži, nežádoucím únikům a jinými způsoby napadení, nicméně je vhodné nespoléhat 

pouze na tyto poskytovatele cloudových služeb.  

Předmětem této dílčí návrhové části bude komplexní on-premise řešení záloh firemních 

dat. K ošetření nedostatku v oblasti zálohování by bylo vhodné zakoupit zařízení 

Synology NAS, které podporuje službu Active Backup Suite. Jedná se o integrované 

řešení pro zálohování firemních dat, ať už typu SaaS, jako je G Suite, Microsoft 365, 

SuccessFactors (naše MyKiwi), tak i lokálních datových zdrojů Active Directory a SafeQ. 

Samotné zařízení lze umístit do serverovny, kde se připojí do firemní sítě. Konfigurace 

probíhá prostřednictví jednoduché konzole, skrze kterou je možné centralizovat všechny 

zálohy na jedno místo, vymezit jejich rozsah a nastavit četnost zálohovacích procesů. 

Optimálním východiskem by bylo uskutečnění záloh vždy v nočních hodinách, jednou za 

24 hodin. Do zálohy by byly zahrnuty především podstatné části platformy G Suite, 

vybrané virtuální disky obsahující důležitá, pro Kiwi.com cenná data, organizační 

systémové nastavení a v neposlední řadě celý adresář Active Directory. Je vhodné do této 

pravidelné lokální zálohy zahrnout i digitalizované dokumenty, smlouvy a kontrakty 

z platformy Legito, u kterých by jejich ztráta mohla zapříčinit existenční problém firmy. 

 

Obr. 46: Zařízení a konzole Synology – Active Backup Suite (Zdroj: 58) 
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3.8 Závěrečné zhodnocení 

V poslední kapitole této diplomové práce je pozornost věnována ekonomickým aspektům 

a očekávaným přínosům celého projektu implementace nového HRIS do organizace. 

V první části poukážeme na eventuální náklady této změny s provedením výpočtu TCO. 

Závěrem je stručné pojednání o očekávaných přínosech pro případ samotné realizace. 

3.8.1 Náklady implementace a TCO 

Poněvadž pracujeme s variantou cloudového řešení SaaS, nevznikají nám žádné 

dodatečné náklady z hlediska investic do firemní infrastruktury. Dostupnost, stabilita i 

rychlost podnikové sítě je v současnosti pro práci s novým HRIS více než vyhovující. 

Z pohledu ekonomického zhodnocení je vhodné náklady rozprostřít do tří fází ve dvou 

skupinách. První skupina zahrnuje jednorázové platby za implementaci řešení. V druhé 

skupině jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s ročním předplatným konkrétní služby. 

Tab. 16: Jednorázové náklady implementace HRIS (Zdroj: Vlastní zpracování) 

# NÁZEV POLOŽKY CENA45 

1. FÁ
Z

E
 

Jádro HRIS – Employee Central 3.480.000, - 
Modul – onboarding a offboarding 2.180.000, - 
OKTA integrace 280.000, - 
Jednorázové zaškolení na systém46 150.000, - 

2. FÁ
Z

E
 

Modul – Paperless HR 1.180.000, - 
Modul – Hodnocení 1.170.000, - 
Modul – Vzdělávání a vývoj 1.570.000, - 

3. FÁ
Z

E
 

Modul – Odměňování a benefity 1.070.000, - 
Modul – Kariéra a nástupnictví 950.000, - 
Modul – Kompenzace 1.320.000, - 

∑ Celkem 13.350.000, - 
  
Vzhledem k povaze produktu, který je nasazovaný distribuční cestou B2B, je obtížné 

přesně určit konečné náklady za implementaci. Vycházíme tak z předběžné nezávislé 

poptávky od společnosti Success Solutions.  

 
45 Uvedené ceny v Kč, orientační, jednorázové a bez 21 % DPH. 
46 Zajistí Success Solutions celkem pro 6 osob z úseku HR, SIT a projektového řízení. 



110 

Tab. 17: Roční náklady jednotlivých modulů HRIS (Zdroj: Vlastní zpracování) 

#  NÁZEV POLOŽKY LICENCÍ47 CENA48 

1. FÁ
Z

E
 

Předplatné – Employee Central (kmenový zam.) 1000 660.700, - 
Předplatné – Employee Central (kontingentní zam.) 1300 520.480, - 
Předplatné – Modul onboarding a offboarding 1000 292.000, - 

2. FÁ
Z

E
 

Předplatné – Modul Paperless HR 1000 420.600, - 
Předplatné – Hodnocení 1000 268.800, - 
Předplatné – Vzdělávání a vývoj (kmenový zam.) 1000 250.400, - 
Předplatné – Vzdělávání a vývoj (kontingentní zam.) 1300 159.800, - 

3. FÁ
Z

E
 

Předplatné – Odměňování a benefity 1000 386.800, - 
Předplatné – Kariéra a nástupnictví 1000 396.800, - 
Předplatné – Kompenzace 1000 268.800, - 

∑ Celkem za roční předplatné 3.625.180, - 
 
K rozdělení do tří fází došlo především ze dvou důvodů. Tím prvním je projektová 

orientace této diplomové práce čistě na výběr a implementaci základnách funkcionalit 

služby. Další rozšiřování je podmíněno ochotou vedení společnosti řešení vhodným 

způsobem škálovat a funkcionalitu rozšiřovat. 

Tab. 18: TCO na nový HRIS (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 ROK NÁKLAD  
NA 5 LET49   1 2 3 4 5 

NÁKLAD 7.563.180, - 6.492.780, - 6.965.180, - 3.625.180, - 3.625.180, - 28.271.500, - 
 
Poslední tabulka nám ukazuje celkové náklady na provoz nového HRIS v průběhu 

následujících pěti let. Ve výpočtech uvažujeme, že celá první fáze, tedy nasazení a platba 

prvního ročního předplatného proběhne v prvním roce od zavedení. V následujícím roce 

započne fáze č.2, ke které je třeba adekvátně připočíst jednorázovou platbu za aktivaci 

licencí dalších modulů, které systém dále rozšiřují. Třetí rok je posledním více nákladným 

obdobím, kdy finalizujeme plánovaná rozšíření komplexního nasazení HRIS v Kiwi.com. 

  

 
47 Počet licencí uvedený v jednotkách ks. 
48 Uvedené ceny v Kč, orientační, s ročním opakováním a bez 21 % DPH. 
49 Celkové náklady v průběhu pěti let se mohou lišit v důsledku mnoha faktorů, jako jsou změny kurzů 
měn, placených zásahů mimo rámec smlouvy s poskytovatelem, dodatečných školení apod. 
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3.8.2 Očekávané přínosy nového řešení 

Implementace nového podnikového řešení musí vyvodit patřičné přínosy, poněvadž by 

se jinak celý proces mohl stát kontraproduktivním. Následuje celkem deset hlavních 

přínosů, které byly identifikovány a lze je tak v případě realizace projektu očekávat. 

1 Zefektivnění práce se systémem 

Navýšení celkové efektivnosti nového systému je úzce spjaté s ušetřeným časem 

pracovníků HR oddělení. Po raném osvojení odlišeného prostředí je očekávaným 

předpokladem usnadnění práce se systémem, efektivnější řízení procesů a zrychlení 

každodenní operativy. 

2 Částečná až úplná automatizace HR procesů 

V současnosti nenajdeme HR proces, který by byl plně zautomatizovaný. Pracovníci při 

své práci mnohdy využívají pomocné Google nebo Excel tabulky, jelikož řada funkcí 

v dosavadním MyKiwi řešení zkrátka chybí, nebo nefunguje správně. Po nasazení nového 

HRIS již tyto nástroje nebudou potřeba. Příkladem může být vylepšení a automatizace 

dílčích činností v procesu onboarding, který nalezneme na straně s přílohou č. II. 

3 Unifikace dat a informací 

Díky častému využívání tabulkových procesorů má nyní každý z pracovníků HR svá data 

na několika místech zároveň. Ať už jsou uložena na virtuálních týmových discích, nebo 

fyzických nosičích v laptopech, lze tento způsob považovat za nevhodný. S nasazením 

přichází jedno centralizované místo, které je zabezpečené a dle rolí každému přístupné. 

4 Pružná a kvalitní podpora od poskytovatele 

Díky smluvní SLA dokážeme proaktivně využít helpdesk SAP dle potřeby. Ať už se jedná 

o výpadek, budoucí škálování systému, nebo dílčí úpravy, máme se vždy na koho obrátit. 

5 Adaptace na měnící se firemní potřeby 

Kompletní digitalizace HR přináší volnost v budoucím rozvoji tohoto úseku i celé 

společnosti. Dílčí funkce nového HRIS lze přidávat, či odebírat dle vlastního uvážení, 

což přináší vysokou rozšiřitelnost a flexibilitu. Samozřejmostí je integrace s dalšími 

systémy a platformami, což firmě poskytuje další možnosti budoucího růstu a adaptace. 

  



112 

6 Robustní administrátorské nástroje  

Reporting a relevantní analýzy dat lidských zdrojů nejsou ve firmě momentálně 

k dispozici. S příchodem nového systému firma získá strukturovaná pracovní data, 

z nichž lze libovolně tvořit sestavy a přehledy na základě individuálních požadavků.  

7 Navýšení bezpečnosti a ochrany dat 

Řešení SAP SuccessFactors je dodávané s vystavěným 256bitovým šifrováním, které 

zajišťuje pseudonymizaci50 osobních údajů pro bezpečný datový přenos. Citlivá osobní 

data jsou tak chráněna vůči odposlechům a útokům ze sítí internetu. 

8 Splnění legislativních požadavků 

Současné MyKiwi nesplňuje všechny požadavky a předpisy pro nařízení GDPR 

stanovené českou legislativou. Po zavedení nového HRIS budou tyto požadavky v plné 

míře zohledněny, takže společnost neriskuje eventuální penalizaci, či jinou formu 

postihu. 

9 Modernizace zaměstnaneckého portálu 

Zaměstnanci, a tedy všichni řadoví uživatelé nového HRIS, získají přístup do nového 

portálu, kde mohou využít samoobsluhy. Vznik této funkce ušetří HR oddělení značné 

množství času od administrativní práce, kterou v současnosti musí se starým systémem 

vynakládat. Mohou se tak více věnovat strategickému rozvoji svého pracoviště a interním 

HR projektům.  

10 Stálá inovace a automatické aktualizace 

Není třeba neustále myslet na aktuálnost zavedeného řešení, jak tomu bývá u on-premise. 

Firma platí měsíční poplatek nejen za využívání služby, jako takové. V ceně jsou rovněž 

zahrnuty všechny budoucí aktualizace celé platformy, které opravují případné nedostatky 

a umožňují okamžitý přístup k nejnovějším inovacím.  

 
50 Pseudonymizace osobních údajů je proces skrytí identity, jehož účelem je mít možnost sbírat další údaje 
týkající se stejného jednotlivce, aniž by bylo nutné znát jeho totožnost (59). 
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ZÁVĚR 

Diplomová práce se zaměřovala na analýzu současného stavu v rychle rostoucí, české a 

technologicky orientované společnosti Kiwi.com s.r.o., která poskytuje unikátní 

cestovatelskou platformu umožňující vyhledání, rezervaci a nákup téměř jakéhokoli 

dopravního spojení na světě. 

První část pojednávala o teoretických východiscích, které byly v dalším průběhu práce 

použity. Definovali jsme si základní pojmy a principy spjaté s problematikou 

podnikových informačních systémů, jejich výběru, životního cyklu a možných strategií 

zavedení do organizace. Vysvětlili jsme si rozdíly, mezi řešením on-premise a SaaS. 

V širším slova smyslu byla objasněna problematika cloud computingu. 

Pozornost v druhé části práce směřovala k samotné firmě Kiwi.com. Společnost byla 

čtenáři blíže představena, počínaje jejími základními údaji, historií, organizačním 

členěním, konče využívanými informačními systémy, principy a procesy. Na základě 

uskutečněných analýz byla identifikována slabá místa napříč celou organizací, zejména 

pak se zaměřením na úsek personalistiky a řízení lidských zdrojů. Pro ten se autor této 

diplomové práce rozhodl vykonat zvlášť analýzu SWOT, která si kladla za cíl více toto 

oddělení prozkoumat a nabídnout tak relevantní výstupy pro poslední část s návrhy. 

Návrhová část je charakterizována nezávislým průzkumem mezi aktuálně dostupnými 

systémy pro řízení lidských zdrojů a personálních činností. Rovněž byly brány v potaz 

možné varianty dalšího informačního rozvoje v rámci zkoumané společnosti. Kandidát 

byl uvažován ve dvou rovinách, a to v hrubém a jemném výběru vhodného řešení. 

Vítězem se stal komplexní informační systém SAP SuccessFactors, který splnil všechny 

požadavky a kritéria stanovená společností Kiwi.com. Pro vykonání projektové 

implementace byl určen český distributor a partner Success Solutions, který má již za 

sebou celou řadu úspěšných realizací. 

Navrženou metodiku a její řešení v rámci této práce lze považovat za vodítko a zdroj 

důležitých informací v případě vykonání vlastní realizace ve firmě Kiwi.com. Společnost 

díky ní může výrazně ušetřit za vypracování jinak nákladných analýz, přičemž ušetřené 

finance lze vynaložit třeba právě k modernizaci svých systémových řešení a souvisejících 

technologií napříč celou organizací. 
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