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Abstrakt 

Tato práce se věnuje analýze společnosti Kolumbus PM. Podrobně byl zkoumán zejména 

informační systém společnosti. Záměrem bylo odhalit slabá místa informačního systému 

a navrhnout změny vedoucí ke zlepšení současné situace. Výsledkem práce je 

vypracovaný návrh změn informačního systému, který řeší potřeby podniku a zlepšuje 

současný stav informačního systému. 
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Abstract 

This paper is focusing on the company analysis of Kolumbus PM. Moreover, the 

information system has been faced with deeper analysis. Finding the weaknesses of the 

information system and improvement suggestions was a major purpose. Prepared concept 

of changes leading to information system improvements is the result of this thesis. 
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ÚVOD 

Dnešní doba je charakteristická velkým množstvím příležitostí, které různým subjektům 

přináší. Tyto příležitosti se do značné míry otevírají právě kvůli novým technologiím, 

které se neustále vyvíjí a zasahují tak náš každodenní život čím dál více, a proto pokud je 

chceme náležitě využívat, nezbývá nám nic jiného než tento vstup přijmout a přizpůsobit 

se mu. Tento pohled lze jednoduše převést do světa konkurenčního boje mezi obchodními 

společnostmi, kde je aktivní přístup k novým technologiím pro některé typy společností 

dokonce otázkou přežití, neboť zde je (i v obecné rovině) obvykle vítězem ten, kdo se 

novým podmínkám stihl rychleji přizpůsobit. 

Tato práce si klade za cíl analyzovat stávající stav společnosti Kolumbus PM, s.r.o. a jeho 

efektivnosti, posoudit ho a navrhnout změny, které povedou nejen k jeho zlepšení, ale též 

ke snížení identifikovaných rizik. Tuto společnost jsem si vybral, protože je mi její 

prostředí důvěrně známé z pohledu externího konzultanta, kdy jsem měl jedinečnou 

příležitost se podrobně seznámit s informačním systémem a interními procesy, které se 

ve společnosti používají. Z mého pozorování vychází, že společnosti s podobnou 

charakteristikou se potýkají se značnými obtížemi při novelizaci informačních systémů, 

proto chci formou této práce poukázat na to, jak by společnosti měly tuto situaci řešit. 

Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část je zaměřena zejména na teoretická 

východiska práce, jsou zde podrobně představeny základní pojmy, analytické metodiky a 

technologie použité při implementaci navrhovaného řešení. Druhá část je část analytická, 

kde je podrobně zkoumán současný stav společnosti, její interní procesy, a v neposlední 

řadě je analyzován informační systém. Část třetí se věnuje vlastnímu návrhu řešení, kde 

byl pro změnu použit známý Lewinův model. Součástí řešení je také podrobná analýza 

rizik a na závěr je analyzováno ekonomické zhodnocení navrhovaných změn. 

Teoretická část práce vychází zejména ze sekundárních zdrojů odborné literatury věnující 

se problematice informačních systémů. Částečně pracuji i s cizojazyčnými zdroji, které 

byly podkladem zejména pro kapitolu implementačních technologií. Pro část analytickou 
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a vlastního řešení mi jako zdroj posloužily z velké části osobní schůzky s představiteli 

společnosti.  
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Cílem této diplomové práce je analýza stávajícího stavu informačního systému 

společnosti Kolumbus PM a jeho efektivnosti, posouzení tohoto stavu a navržení změn 

směřujících ke zlepšení stávajícího stavu a eliminaci nalezených rizik. Na základě 

provedeného zkoumání informačního systému bude vyhotoven návrh vedoucí ke zlepšení 

informačního systému. Navrhované změny budou zaměřené na určité části systému, tak 

aby jejich následné provedení přineslo pro analyzovanou společnost maximální přidanou 

hodnotu. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato úvodní část práce je zaměřena výhradně na teoretický základ, ze kterého celá práce 

jistým způsobem vychází. V následujících kapitolách budou nejprve rozebrány základní 

pojmy týkající se datových operací a informačních systémů jako celku. Dále budou v 

teoretické rovině popsány techniky použité v části věnující se analýze současného stavu 

systému společnosti. V neposlední řadě budou podrobně popsány technologie použité v 

části zaměřené na vlastní řešení zkoumaného problému. 

1.1 Přehled základních pojmů 

1.1.1 Pojem Informace 

Každý z nás ví, co si přibližně představit pod pojmem informace. Dokonce je to do jisté 

míry mezinárodní slovo, které minimálně v těch nejrozšířenějších jazycích zní 

přinejmenším podobně, a proto mu všichni rozumíme. Takto o informaci hovoří 

terminologický slovník: 

„Informace je obsah jakéhokoli oznámení, údaje o čemkoli, s určením pro přenos v 

prostoru a čase. V nejširším slova smyslu je to obsah vztahů mezi materiálními objekty, 

projevující se změnami těchto objektů“ [1]. 

Pokud bychom se vydali více technickým směrem, mohli bychom informaci brát jako 

určité shromáždění dat, které samo o sobě může být do značné míry nepodstatné, ale 

jakmile k těmto datům přiřadíme kontext, stávají se z těchto dat hodnotné informace. 

Proto nemohou být tyto obohacené informace skladovány jednoduše jako data samotná. 

Informace mohou nabývat různých druhů a kategorií, příkladem může být uvedena 

kategorie obrazová, zvuková nebo textová [2]. 
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V kontextu informace jsou známé 3 základní požadavky: 

● Syntaxe – jedná se o vnitřní strukturu informace, pro kterou je klíčová 

srozumitelnost pro příjemce 

● Sémantika – jedná se o samotný obsah dané informace, kde je podstatné, aby 

příjemce dobře porozuměl nejen vnitřnímu obsahu informace, ale také jejímu 

přímému okolí 

● Relevance – jak už z významu slova vyplývá, klade důraz na praktičnost a 

využitelnost informace, tak aby daná informace přinášela přidanou hodnotu pro 

jejího příjemce [2] 

Informace, tak jak je výše popsána, musí dodržovat určitý standard srozumitelnosti, kde 

je důležitá i jistá přiměřenost a cit k okolnímu kontextu. Do tohoto kontextu spadají i 

poziční a časové proměnné, které přidávají určité informaci tu správnou hodnotu. Pokud 

je informace mylná včetně její vazby na okolnosti, přestává tato informace být hodnotnou 

a v daný moment se z informace stane pouhý shluk dat. Závěrem je možné výše uvedené 

poznatky vyjádřit následujícími větami. Informace si můžeme vyložit jako data, která 

spotřebiteli přinášejí určitý užitek. Jinými slovy se pro daného uživatele může jednat o 

jistý druh poznání, u kterého dojde k uspokojení potřeb uživatele. Toto uspokojení vzniká 

ve chvíli, kdy zmíněné informace uživatel náležitě využije [3]. 

1.1.2 Data 

Dalším základním pojmem v oblasti informačních systémů je pojem data. Ačkoli by se 

mohlo leckomu zdát, že informace a data mají mnoho společného, opak je pravdou. Jak 

již předchozí podkapitola naznačila, data a informace mezi sebou mají určité 

odlišnosti [4].  

Jedná se zejména o fakt, že data sama o sobě nedodávají téměř žádnou přidanou hodnotu. 

Tedy data, která nemají potřebné kontextové informace - jako je časový údaj, lokalizační 

údaj apod. - v určitý moment nedodávají žádnou přidanou hodnotu pro jejich uživatele a 

jsou tedy jistým způsobem bezvýznamné. Na druhou stranu je nutné podotknout, že 

pokud mluvíme o datech, mluvíme o formě, ve které jsou uchovány informace [4].  
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Velice jednoduchým příkladem pak může být prostá SQL databáze, která zajišťuje určitý 

standard, jakým způsobem data uchováváme. Jakmile k takto standardizovaně 

uchovaným datům přidáme jistý kontext, z dat se rázem stávají informace, které pro jejich 

spotřebitele přinášejí přidanou hodnotu [4]. 

1.1.3 Znalosti 

Pokud mluvíme o znalostech, mluvíme o další prerekvizitní hodnotě, která nás posouvá 

směrem k hodnotné informaci. Další způsob, jak si vyložit pojem znalost, je jeho 

souvislost mezi informací a jistými vjemy, které pomáhají jejímu konzumentovi v 

rozhodování a chápání daného problému. Tento proces rozhodování je dále ovlivněn 

vědomostmi a zkušenostmi nabytými během studií, pracovní praxí, a jistě také sociálním 

životem daného jedince [5]. 

Při formování nové informace jsou znalost a data v naprosto stejné rovině. Tato rovnost 

pak znamená, že znalost bez příslušných dat je do jisté míry bezvýznamná a stejně tak to 

platí i naopak, tedy data bez znalostí nemají žádnou přidanou hodnotu a zůstávají pouze 

jako směsice nějakých údajů. Stejně tak jako je znalost důležitá pro tvorbu hodnot, i 

požadavky na vyšší rychlost tohoto procesu rozhodování narůstají přímo úměrně. Často 

se tedy můžeme setkat se situací, kde je rychlost těchto procesů důležitější než kvalita 

jeho výstupu [4]. 
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Obrázek č. 1: Cesta k informaci [Zdroj: Vlastní zpracování dle: 5] 

1.2 Systém a informační systém  

Jeden ze základních pojmů je systém samotný, potažmo informační systém. Tyto pojmy 

popisuje ve své knize pan Dominik Vymětal, na jeho výklad určený definování těchto 

pojmů je možné nahlédnou níže [6]. 

“Obecně přijatá definice charakterizuje systém jako množinu prvků a vazeb. Prvky 

systémů na dané úrovní rozlišení chápeme jako nedělitelné. Vazby mezi prvky představují 

jedno – směrné nebo obousměrné spojení mezi nimi. Systém se vyznačuje vstupními a 

výstupními vazbami, pomocí kterých získává informace z okolí a jiné informace do okolí 

předává. Na systémy, které zkoumáme, nahlížíme zpravidla z hlediska toho, jak 

komunikují se svým podstatným okolím, jaké tedy mají cílové chování” [6, s. 13]. 

Na informační systém v dnešní době můžeme nahlížet z mnoha pohledů. Historicky se 

informační systémy užívaly zejména pro práci s financemi, skladovými zásobami apod. 

Aktuálně informační systémy najdeme i tam kde by je málokdo čekal. Informační 

systémy podnikům přináší zejména větší efektivitu, spolu s ní přináší i větší bezpečnost 

a konzistentnost, přičemž konzistentnost dat je jednou z podmínek úspěšné správy dat v 

dlouhodobém i krátkodobém horizontu [6]. 
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Pojem systém je možné popsat také jako skupinu uchovávaných znalostí, které jsou v 

přímé souvislosti s určitým zápisem, a tento zápis je formován jistým jazykem. Systém 

se zpravidla skládá z několika prvků, které jsou vzájemně provázané. Dále systém 

můžeme dělit podle různých kritérií. První zvolené dělení systém rozděluje na otevřený 

a zavřený. V otevřené kategorii systému jde o vnější vlivy, které mohou určitý systém 

ovlivnit do jisté míry. Druhou variantou je systém uzavřený. Jak už z názvu vyplývá, 

jedná se o variantu, kde okolní vjemy nemají dopad na daný systém [7].  

Pro pojem informační systém jsou nejdůležitější jeho tři kategorie vstupů. Jedná se o 

procesy, se kterými systém pracuje. Dále jde o lidskou složku, zde hrají klíčovou roli lidé, 

kteří systém využívají. Třetím vstupem jsou informační technologie. Tyto segmenty je 

nutné řídit jako jeden celek a stejně tak s nimi nakládat. Navzájem se totiž nevylučují, ale 

naopak podporují. Avšak pouze za předpokladu, že jsou společně řízeny, vznikají 

informační systémy kvalitní. Obecně jsou tyto vstupy známé z grafů a ilustračních 

obrázků jako trojúhelník informačního systému. Pro tento účel je pod tímto odstavcem 

přidána vlastní tvorba s náznakem na zmíněný trojúhelník [6]. 

 

Obrázek č. 2: Trojúhelník informačního systému [Zdroj: Vlastní zpracování dle: 8] 
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1.2.1 Dělení informačních systémů 

Na rozdělení systémů lze nahlížet z několika různých úhlů pohledu. Jedním z těchto 

pohledů je rozdělení informačních systémů z pohledu úrovně řízení. Toto rozdělení bude 

níže vypsané spolu s anglickými názvy a zkratkami, které se v praxi pro jejich označení 

používají. K některým typů bude také představeno jejich podmnožinové dělení [9]. 

CIM (Computer Integrated Manufacturing) - procesní řízení a jejich optimalizace pomocí 

informačních systémů [9]. 

TPS (Transaction Processing Systems) - novodobé řízení klasických transakčních 

systémů [9]. 

MIS (Management Information Systems) - manažerské informační systémy přímo 

ovlivňující fungování dané společnosti, do této kategorie patří 3 typy systémů, které 

budou podrobněji popsány níže. MIS systémy pomáhají v rozhodovacích procesech ve 

všech úrovních společnosti, jeden ze známých nástrojů potažmo metodologií se nazývá 

Business Intelligence. Nákres její architektury je možné nalézt pod tímto odstavcem [9]. 
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Obrázek č. 3: Business Intelligence architektura [Zdroj: 10] 

CRM (Customer Relationship Management) - tento typ informačního systému má 

hlavní cíl, a to starat se o vazbu se zákazníkem. Do těchto kompetencí spadají 

servisní služby (záruční služby), řízení marketingu (management, vývoj, 

plánování a realizace marketingových kampaní), obchodní sekce (kontrola 

obchodní činnosti a objednávkový management). Toto jsou hlavní kompetence 

systému typu CRM a konkrétních příkladů užití v praxi [9]. 

SCM (Supply Chain Management) - systémy tohoto typu pomáhají společnostem 

s řízením obchodu s dodavateli. Dodavatelské subjekty jsou často velmi důležité 

pro udržení plynulého chodu firmy, a právě pro předcházení nežádoucích situací 

v podobě zastavení výroby existují systémy typu SCM, které pomáhají celý proces 

komunikace s dodavateli do značné míry automatizovat [9]. 

ERP (Enterprise Resource Planning) - plánování a koordinace vnitropodnikových 

procesů je hlavním cílem systému typu ERP. Společnostem tento typ systému 

pomáhá s automatizací a integrací podnikových procesů, dále se využívá také pro 

sdílení interních dokumentů, jejich správu, zálohování a ostatní potřebné operace 
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spojené s běžným přístupem k datům. V návaznosti na zaměření společnosti lze 

ERP systémy rozdělit do tří skupin. První z těchto podkategorií je kategorie JIT 

(Just In Time). Tento segment je zaměřen zejména na včasné dodání. Obvykle se 

tento druh systému používá ve společnostech, kde je časový rozvrh vždy na 

prvním místě. Další ze zmíněných podkategorií je MRP (Manufacturing Resource 

Planning). V tomto případě je systém orientován na optimalizaci objednávek 

skladových zásob.  podkategorií je TOC (Theory of Contrains), která obě výše 

uvedené kategorie spojuje [9] 

DSS (Decision Support Systems) - jedná se o systémy, které pomáhají analytikům 

sledovat potřebné metriky a na základě výstupů z těchto systémů pak společně činí 

důležitá manažerská rozhodnutí. 

EIS (Executive Information Systems) - systémy určené pro nejvyšší vedení společnosti, 

které z pravidla agregují veškerá přístupná data, tak aby exekutivní vedení mělo možnost 

na problémy nahlížet z vyšší perspektivy. 

EDI (Electronic Data Interchange) - systémy tohoto typu pomáhají společnostem se 

vzájemnou komunikací, přičemž se ale nejedná pouze o dopisování, ale spíše o sdílení 

potřebných dokumentů umožňující plynulou obchodní činnost mezi danými dvěma 

subjekty. Zajišťuje se tak nejen plynulost, ale hlavně také jistá úroveň bezpečnosti. 

OA (Office Automation) - v tomto případě se jedná o standardní systémy umožňující 

jednoduchou operativu v rámci společnosti. Tento typ systému je možné najít na všech 

úrovních společnosti [9]. 
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1.3 Životní cyklus informačního systému 

Životní cyklus informačního systému je vcelku komplexní záležitostí. V této kapitole 

bude postupně popsána každá důležitá část životního cyklu informačního systému. 

Cyklus informačního systému může začít iniciativou individuálního zaměstnance 

společnosti. Od momentu této počáteční iniciativy začíná často dlouhá exekuce dané 

iniciativy, kde na konci vzniká informační systém, který společnosti přináší značnou 

přidanou hodnotu. Je nesmírně důležité, aby společnost tento proces a celý životní cyklus 

informačního systému brala dostatečně seriózně, jelikož je do značné míry jednoduché 

dostat se do situace, kdy se celý projekt nese v negativním duchu a hlavně v negativních 

číslech. Pro společnost to pak může znamenat značné finanční ztráty nebo velké zpoždění 

dodávek systému a celé implementace [10]. 

Pro správné řízení a implementaci existují všeobecně známé metodiky, které obvykle 

zajišťuje strana zhotovitele. Jednotlivé metodiky obsahují množství společných nebo také 

velmi podobných postupů. Zpravidla se tyto postupy liší zejména ve specifických 

činnostech, v rozložení harmonogramu implementace či časově optimalizačních operací, 

tak aby průběh byl co nejhladší a zároveň dostatečně rychlý [10]. 

Projekty v oblasti informačních systémů jsou lehce rozdílné od klasické exekutivní 

činnosti vedení nebo vedení standardních projektů. Cíle projektů obsahují pokaždé tři 

variabilní hodnoty, které projekt zásadně ovlivňují. První proměnnou jsou náklady 

projektu - čili cena - obvykle vyjádřena v jednotkách měny, která projekt oceňuje. Druhou 

položkou ze tří je cíl práce. Cíl práce musí být jasně definovaný, tak aby nemohlo dojít k 

nesprávné interpretaci daného cíle. Cíl nám také udává, jaké jsou na projektovaný 

informační systém požadavky a jaká jsou očekávání ze strany zákazníka. Posledním 

bodem je časový harmonogram, který plní funkci časového plánu, dle kterého se celý 

projekt řídí. Tato trojice parametrů je nedílnou součástí celého životního cyklu 

informačního systému a objevuje se téměř ve všech etapách projektového vývoje. V 

následujících podkapitolách budou vypsány jednotlivé etapy životního cyklu 

informačního systému [10]. 

  



22 

 

1.3.1 Specifikace problému 

Specifikace problému vyjadřuje náročnost projektového zadání a detailní popis úkolu, 

který musí informační systém řešit. Mezi další části specifikačních dokumentů patří 

zejména návrh odhadovaných nákladů vedoucích k tížené přidané hodnotě, kterou 

informačním systémem dosahujeme. Kvalita zpracování těchto dokumentů je velmi 

důležitá pro následující etapy, jelikož následující část ze specifikace problému určitým 

způsobem vycházejí [11]. 

1.1.1 Analýza 

Analytická část projektu patří vždy mezi ty nejdůležitější, to je nutné deklarovat hned v 

úvodu. Tato fáze by měla analyzovat vytvořenou specifikaci a zhodnotit ji z různých 

pohledů. Dále by měly být analyzovány veškeré dopady a přínosy, které nový systém pro 

danou společnost může přinést. Součástí těchto kroků je analýza současného stavu 

informačního systému. K těmto krokům je nutné naplánovat způsob realizace, a také 

zmíněné dopady na již zaběhnuté procesy [11]. 

1.1.2 Vývoj 

Třetí částí životního cyklu je fáze samotného vývoje. Konkrétně se jedná o situaci, kdy 

vývojář zahájí vlastní vývoj systému včetně potřebných konfigurací pracovních prostředí, 

databází apod. Pro organizační účely se v této fázi používají tzv. tiketovací systémy, které 

se používají pro definování rozdělané práce vývojáře včetně té, která se teprve má začít 

zpracovávat, dále práce aktuálně probíhající, a v neposlední řadě se jedná o sledování 

práce již hotové. Během této fáze dochází k první produkční funkcionalitě v celém 

životním cyklu informačního systému. Velkou výhodou bývá, pokud se během etapy 

vývoje vedení soustředí rovnou i na školení, díky čemuž mají budoucí uživatelé možnost 

vyzkoušet si práci s novým systémem již ve fázi prototypu [11]. 
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1.3.2 Implementace 

Implementační fáze patří mezi kriticky důležité v rámci všech etap životního cyklu 

informačního systému. Během implementačního procesu se nový systém nebo jeho části 

zapojují do celého ekosystému. Tento proces je značně náchylný na časové prodlevy, je 

všeobecně známým faktem, že právě v těchto fázích projektu je důležitá vysoká 

soustředěnost a dostatečně velké časové rezervy. Touto etapou se projekt dostává do 

produkční fáze, migrují nebo importují se data a komponenty ze starého systému do nově 

příchozího informačního systému. Dík vysoké rizikovosti a náročnosti této etapy, 

většinou se tato implementační část provádí mimo pracovní hodiny, případně mimo 

pracovní týden za účelem minimalizování případných nežádoucích dopadů na chod 

společnosti [11]. 

1.3.3 Údržba 

Etapa zaměřená na údržbu patří mezi poslední fáze životního cyklu informačního 

systému. Tato fáze má na starosti zajištění bezproblémového a bezchybného fungování 

systému. Mimo zmíněné základní obstarání chodu systému do této části patří také 

požadavky zákazníka na zvyšování výkonnosti systému, nebo případné úpravy 

konkrétních funkcionálních částí informačního systému [11]. 

1.4 SWOT Analýza 

SWOT analýza je metodika zaměřená pro analýzu společnosti nebo i analýzu konkrétního 

informačního systému. Zkratka SWOT vychází z anglických slov Strength (Síla), 

Weakness (Slabiny), Opportunity (Příležitost), a Threat (Hrozby). SWOT analýzu je 

možné rozdělit podle zaměření na vnitřní a vnější část. Vnitřní část se zaměřuje na 

analýzu silných a slabých stránek podniku nebo informačního systému, tím pádem se 

jedná hlavně o interní záležitosti, zatímco příležitosti a hrozby jsou zaměřeny zejména na 

vnější okolí informačního systému nebo dané společnosti [12]. 

Jak již z anglické zkratky vyplývá, SWOT analýza se zaměřuje na identifikaci silných a 

slabých stránek sledovaného subjektu a zároveň sleduje i případné potenciální hrozby 
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plynoucí pro analyzovanou společnost. V neposlední řadě je tu kategorie příležitostí, 

která hledá např. možnosti expanze analyzované společnosti. SWOT analýza je známá 

zejména ve spojitosti s marketingovými analýzami, kde je využívána velmi hojně. 

Autorem této metodiky je Albert Humphrey, který dal vzniknout výše popisované 

anglické zkratce. Obecně platí, že využití SWOT analýzy je velmi univerzální, a lze ji 

využít napříč různými odvětvími [12]. 

Zpracování analýzy SWOT začíná u vytvoření jednoduché tabulky s dvěma sloupci a 

dvěma řádky, čímž vzniknou čtyři buňky, z nichž každá má své specifické místo určení a 

svůj specifický význam. Proces, při kterém dochází k naplňování těchto buněk může 

nabývat různých forem - např. je možné k tomuto naplňování přistoupit kolektivně a 

společnými silami hledat ty správné silné a slabé stránky, případně hrozby a příležitosti. 

Pro zpřehlednění výše popsaného rozvržení je možné pod tímto odstavcem nalézt 

přehlednou mapu SWOT analýzy [12]. 

 

Obrázek č. 4: SWOT Analýza – rozdělení [Zdroj: 13]  
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1.5 Analytický model 7S 

Model 7S je jedním z dalších analytických nástrojů určených pro analýzu společnosti. Jak 

už může být z názvu patrné, model 7S je zaměřen na 7 klíčových elementů: strategii, 

strukturu společnosti, systémy, styl řízení, spolupracovníky, sdílené hodnoty, a 

schopnosti. Pro větší přehlednost je pod tímto odstavcem umístěn grafický náhled se 

všemi elementy, který je převzatý z anglicky psaného článku. Pro větší srozumitelnost 

byly nápisy přeloženy do češtiny, avšak originální názvy byly ponechány [14]. 
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Obrázek č. 5: 7S Model [Zdroj: Vlastní zpracování dle: 15] 

Model 7S byl vyvíjen konzultační firmou McKinsey v 80. letech 20. století, v důsledku 

čehož bývá v odborné literatuře označován též jako McKinsey 7S. Mezi hlavní 

přispěvatele patřili Tom Peters, Robert Waterman, Julien Philips, Richard Pascale a 

Anthony G. Athos. McKinsey 7S model začal být velmi rozsáhle používán záhy po jeho 

představení, a to jak na akademické půdě, tak i mezi odborníky z praxe, jelikož byl 

považován za velice efektivní strategický nástroj pro plánování a analytické účely. Cílem 
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modelu 7S je ukázat, jak může být sedm výše zmíněných segmentů společně provázáno, 

a jakým způsobem může být zaručeno zvýšení efektivity zkoumané společnosti. Tento 

model najde své uplatnění v rozličných situacích, kdy bude stále hodnotným analyzačním 

nástrojem pro podnikové plánování [14]. 

Nejčastěji se model 7S používá za účelem dosažení následujících cílů: 

• Efektivní změna v organizaci. 

• Implementace nové strategie. 

• Analýza potenciálních změn v rámci společnosti. 

• Efektivní fúze společností.  

Elementy obsažené v modelu 7S jsou logicky rozděleny do dvou skupin. Do první z nich 

patří styl řízení, spolupracovníci, schopnosti a sdílené hodnoty. Tato skupina je 

označována jako skupina měkkých elementů. Do druhé skupiny patří elementy strategie, 

struktura a systémy. Tato skupina je označována jako skupina tvrdých elementů. Důležitá 

je právě provázanost těchto tzv. tvrdých a měkkých elementů [14]. 

1.6 Implementační technologie 

V následujících podkapitolách jsou v teoretické rovině představeny hlavní technologie, 

které jsou nezbytně nutné pro exekuci navrhovaných úprav informačního systému. V 

rámci této kapitoly implementačních technologií je také popsán informační systém, na 

kterém je založen zpracovaný návrh, který je posléze podrobně představen v části 

věnované návrhu vlastního řešení. 

1.6.1 Node.js 

Node.js je server určený pro aplikace psané v programovacím jazyku Javascript. 

Javascript je v dnešní době velice populární programovací jazyk, který se používá 

zejména ve spojitosti s webovými technologiemi. Právě díky narůstající popularitě 

Javascriptu se vytvořila potřeba pro serverové řešení, které by dokázalo běžet mimo 

webový prohlížeč a bylo by schopné provozovat svoji činnost na serverových zařízeních 
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dedikovaných pouze pro tento účel. Před nástupem serveru Node.js bylo možné aplikace 

psané v jazyku Javascript provozovat a spouštět pouze v rámci webového prohlížeče. 

Popularita zmíněného programovacího jazyka zapříčinila nejen velký vzestup webových 

technologií, ale také potřebu nového serverového řešení, jakým je právě Node.js [16]. 

 

Obrázek č. 6: Logo Node.js [Zdroj: 17] 

Server Node.js je založen na klíčově službě prohlížeče Google Chrome s označením V8. 

Tato služba v prohlížeči slouží pro hostování aplikací vyvinutých programovacím 

jazykem Javascript. Vývojáři Node.js tuto službu vyjmuli a postavili na ní celé své řešení. 

Toto vlastní řešení je psáno hlavně ve zmíněném jazyce Javascript s drobnými 

podpůrnými služby, které jsou psané v jazyce C++. Jednoznačnou výhodou serveru 

Node.js je jeho rychlost a efektivnost. Aplikace v dnešní době využívají tzv. HTTP 

protokol, přes který komunikují, vyměňují data, ukládají je a posílají. Tyto operace 

obsluhuje server Node.js velice sofistikovaně s důrazem na optimalizaci veškerých 

procesů [16].  

Node.js ale není jen o provozu aplikací psaných v Javascriptu. Node.js je jistým 

ekosystémem, který propojuje vývojářskou komunitu, což se děje zejména 

prostřednictvím správce balíčků a knihoven. V angličtině je tato služba známá pod 

označením NPM (Node Package Manager), která funguje jako obrovská knihovna, kde 

lze najít spoustu užitečných “knížek” k dalšímu vzdělávání. Zmíněné knížky jsou 

metaforou pro balíčky již hotových částí programu, které jsou volně využitelné, a které 

přes určité rozhraní komunikují jak s běžící aplikací, tak se serverem Node.js. Těchto 

balíčků je velké množství a jsou spravovány různými autoritami, které jsou v komunitě 

vývojářů známé [16].  
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1.6.2 Express.js 

Express.js je knihovna, která využívá výše popsaný server Node.js. Ačkoli je jejím 

základním jazykem Javascript, má knihovna Express má své vlastní části syntaxe. 

Express byla vytvořena pro rychlé a jednoduché vytváření aplikací běžících na serveru 

Node.js, které slouží zejména pro obsluhování HTTP dotazů a jejich následnému 

zpracování [18].  

Tyto dotazy přichází na Express aplikace z klientské strany (klientská strana může být 

vytvořena například pomocí knihovny React.js, která bude popsána níže). Express 

aplikace pak převezme dotaz od klienta a reaguje na dotaz podle definovaných pravidel. 

Jedná se zejména o databázové operace. Může to být aktualizace údajů, jejich mazání 

nebo vytváření záznamů nových [18].  

Express aplikace obvykle vykoná definované akce a poté odpoví zpět klientské straně s 

informací, že požadovaná operace byla provedena. Knihovna Express patří mezi ty 

nejvíce rozšířené pro aplikace běžící na serveru Node.js, nicméně nabídka je v tomto 

ohledu celkem široká, a na trhu se v dnešní době objevují různé modifikace a hlavně 

vylepšení, které vycházejí právě z knihovny Express.js [18]. 

1.6.3 React.js 

React.js je Javascriptová knihovna určená pro vývoj uživatelského rozhraní. Samotnou 

knihovnu React.js vyvíjí společnost Facebook a pro širokou veřejnost začala být tato 

knihovna volně dostupná od roku 2013. Od této doby React prošel spoustou změn a 

hlavně vylepšení, na kterých se stále pracuje. Díky tomu se React stává stále silnější 

knihovnou pro jazyk Javascript [19].  

React se stal velmi populárním nástrojem pro vývoj uživatelských rozhraní a dostal se na 

první příčku četnosti použití. Toto umístění dokazuje graf zobrazený pod tímto 

odstavcem, kde jsou k vidění statistiky spojené s četností i nejbližších konkurentů, 

kterými je knihovna Angular a také knihovna Vue.js. React kombinuje vlastnosti 
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objektově orientovaných programovacích jazyků a vlastnosti funkcionálně zaměřených 

jazyků [19].  

Přestože tato kombinace přináší pro vývojáře spoustu výhod, jedna z jeho kontroverzních 

vlastností - kombinatorika s HTML prvky, byla Reactu vyčítána hned od počátku jeho 

existence, v důsledku čehož ho část vývojářské komunity vůbec neoznačovala jako 

programovací jazyk. Tato situace se však zanedlouho objasnila a React začal velmi rychle 

stoupat na své popularitě [19]. 

 

Obrázek č. 7: Google Trendy – Javascript Knihovny [Zdroj: 20] 

1.6.4 Room booking systém 

Room booking system je informační systém postavený na webových technologiích, které 

byly podrobněji představeny v předchozích kapitolách. Konkrétně se jedná o 

Javascriptový server Node.js, knihovnu Express.js a populární knihovnu pro vývoj 

uživatelského rozhraní React.js. Room booking systém je informační systém určený pro 

řešení rezervací místností. Informační systém vykazuje charakteristické vlastnosti 

odpovídající řešenému problému v analyzované společnosti Kolumbus PM. Na základě 

těchto charakteristických vlastností přišlo do úvahy tento systém využít ve prospěch 
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společnosti Kolumbus PM, což by společnosti mohlo přinést  časovou i finanční úsporu 

[21]. 

Jak již bylo zmíněno, informační systém je vlastně aplikace běžící ve webovém 

prohlížeči. Na lokálních stanicích tedy není nutné instalovat žádné doplňkové programy, 

díky čemuž je zajištěno, že systém bude dostupný z jakéhokoliv počítače. Systém 

podporuje základní sadu požadavků na rezervační typy systémů jako je řízení 

uživatelských oprávnění, funkce pro obcházení dvojitých rezervací, nebo spojistosti s 

časovými rozvrhy místnsotí. Bonusovou funkcionalitou je možnost statistického 

sledování vytíženosti přednáškových místností a celkové obsazenosti vzdělávacích akcí. 

Systém je velmi dobře připravený pro potřebné úpravy a doplňování funkcionalit [21]. 

Jedna z očekávaných úprav bude probíhat na úrovni databázové vrstvy. Proto je důležité 

v této části představit, jak je databáze původně navržena. Databáze se skládá z pěti 

hlavních objektů, přičemž objekt Bookings je možné označit jako nejdůležitější z nich. 

Objekt Bookings je propojený s objektem Room. Jednotlivé vazby reprezentuje níže 

připojený náhled. 

 

Obrázek č. 8: Schéma databáze [Zdroj: 21] 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE  

Tato část práce se zabývá základními informacemi o společnosti Kolumbus PM. 

Pozornost bude nejprve krátce věnována její organizační struktuře a operativnímu 

rozdělení zaměstnanců, dále naváže analýza současného stavu informačních systémů 

společnosti, a závěrem bude popsáno, jakým způsobem společnost funguje v oblasti, na 

kterou se tato práce soustředí. 

2.1 Základní údaje o společnosti 

 

Obrázek č. 9: Logo společnosti Kolumbus PM [Zdroj: 22] 

Kolumbus PM je přední poradenská a vzdělávací společnost poskytující služby 

subjektům veřejného i soukromého sektoru. Hlavní aktivity společnosti se zaměřují 

zejména na zefektivněni výkonu státní správy a samosprávy [23]. 

• Název firmy: Kolumbus PM, s.r.o. 

• Sídlo: Hrázka 618/32, Medlánky, 621 00 Brno 

• Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

• IČO: 01733745 

Společnost Kolumbus PM působí na trhu již od roku 2013. Díky bohatým zkušenostem 

společnost každoročně upevňuje své postavení na trhu. Tento vývoj společnosti je 

zásluhou zejména kvalitní exekutivy, kterou zajišťují zakladatelé společnosti Martin 
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Krištof a Radovan Dávid. Unikátní znalostní databáze, kterou firma disponuje, umožňuje 

klientům v každé činnosti nabízet významnou přidanou hodnotu [23]. 

Hlavním obchodním cílem společnosti je realizace kvalitních a cenově dostupných 

vzdělávacích akcí, které sestávají zejména z různorodých školení, kurzů a seminářů. 

Vzdělávací akce společnost zajišťuje vlastními lektory a probíhají ve vlastních 

prostorách. Z těchto důvodů se společnosti daří nabízet svoje služby s velice konkurenční 

cenou ve srovnání s trhem. Samozřejmostí je již zmíněná dlouholetá praxe, působení na 

renomovaných vysokých školách a publikační činnost v oboru. Vedle problematiky 

probrané na vzdělávacích akcích společnost posluchačům garantuje zodpovězení dalších 

dodatečných dotazů a následnou konzultaci [23]. 

Společnost mezi roky 2016 a 2018 realizovala bezmála 500 vzdělávacích akcí, kterých se 

zúčastnilo přes 10 tisíc spokojených zákazníků. V Kolumbus PM velmi dobře pracují se 

zpětnou vazbou, kterou sbírají od svých zákazníků v rámci každé vzdělávací akce. Tento 

proces umožňuje mimo získání výše zmíněných statistických čísel také soustavné 

zlepšování kvality poskytovaných služeb. Posluchači po každé vzdělávací akci hodnotí 

její kvalitu na škále od 1 do 5 - podobně jako funguje hodnocení studentů v rámci 

akademického prostředí. Statistické výpočty provedené na základě nasbírané zpětné 

vazby nevykazují vyšší průměrné hodnoty než 1,4 za celé působení společnosti, což 

poukazuje na opravdu vysokou úroveň nabízených služeb. Těchto výborných výsledků 

společnost Kolumbus PM náležitě využívá a vhodně je prezentuje na svých oficiálních 

webových stránkách [23]. 

2.1.1 Nabízené služby 

V následujících odstavcích budou představeny služby, které společnost nabízí. Jedná se 

o tři kategorie služeb uvedené na oficiálních stránkách společnosti. 

První kategorií jsou otevřená školení, v rámci nichž lektoři s mnohaletými zkušenostmi 

jak z praxe, tak z působení na renomovaných vysokých školách, vytváří hodnotný 

výukový obsah. Společnost v této kategorii klade velký důraz na kvalitu a spokojenost 

posluchačů [24].  
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Druhou kategorií jsou uzavřené vzdělávací akce podle specifických potřeb klientů. 

Společnost Kolumbus PM na podnět daného klienta zajistí vše potřebné - počínaje 

obsahem školení (včetně zkušeného školitele) až po samotné poskytnutí prostor a 

zajištění občerstvení. Kromě realizace akce ve vlastních prostorách společnost nabízí též 

možnost realizace vzdělávací akce přímo v prostorách klienta či v jiných předem 

smluvených přednáškových prostorách [24].  

Třetí a zároveň poslední kategorií služeb, kterou lze najít na oficiálních stránkách, je 

kategorie ostatní neboli další služby. Do této skupiny patří zejména poradenská činnost, 

a to konkrétně v oblasti sestavování veřejných zakázek v libovolných oblastech. Druhým 

hlavním bodem v rámci této kategorie služeb je poskytování poradenství v oblasti tvorby 

vnitropodnikových směrnic, procesů a metodik [24]. 

2.2 Organizační struktura  

V této kapitole bude krátce představeno vedení organizace a její organizační struktura. 

Pro tento účel jsem vytvořil grafický náhled pro přehledné zobrazení organizační 

struktury. V následujícím obrázku je zachycena zejména použitá struktura. Jména 

jednotlivých školitelů jsem v následujícím grafu neprezentoval, jelikož jsem je pro účely 

této práce deklaroval jako irelevantní, stejně tak jsem přistoupil i k asistentkám [25]. 

Strategické oblasti jsou rozděleny do tří kategorií. První a zároveň nejdůležitější jsou 

zakladatelé společnosti, kteří zároveň vykonávají veškerou exekutivu v rámci 

společnosti. Druhou nejdůležitější kategorií z businessového pohledu je kategorie 

školitelů, z nichž několik jich působí ve společnosti od jejího samého počátku a pokrývají 

tak většinovou část z celkového počtu organizovaných vzdělávacích akcí. Kategorii 

školitelů by bylo možné rozdělit do menších podskupin podle oborového zaměření 

školitelů, nicméně toto rozdělení zatím není ve společnosti explicitně realizováno, proto 

ve své práci zůstávám u jednoduchého rozdělení pouze ve vyšší úrovni, tedy platí obecná 

kategorie školitelů. Poslední zobrazenou kategorií jsou asistentky/ti. Na této pozici 

společnost zaměstnává převážně studenty, kteří pokrývají veškeré přípravy pro školení, 
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drobné operace během školících dnů a posléze standardní operace na konci školících dnů 

[25]. 

 

Obrázek č. 10: Struktura společnosti Kolumbus PM [Zdroj: Vlastní zpracování dle: 25] 

2.3 Analýza 7 S faktorů 

Pro další popis společnosti Kolumbus PM je využit rámec „7 S faktorů“ společnosti 

McKinsey, který rozebírá a nahlíží na sedm faktorů (ne)úspěchů firmy (struktura, 

strategie, systémy, sdílené hodnoty, schopnosti, spolupracovníci a styl). 

2.3.1 Strategie 

Hlavní strategií společnosti je neustálé zdokonalování se a vyvíjení nových postupů v 

oblastech jejího podnikání. Strategie při oslovování nových zákazníků spočívá v nabídce 

zkušeností podložených referencemi z předchozích úspěšných projektů. 
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2.3.2 Struktura 

Společnost Kolumbus PM se zaměřuje na širokou škálu oblastí, jež všechny vyžadují 

určitou specializaci. Z tohoto důvodu je třeba provozovat několik samostatných týmů, 

které se zaměřují na svoji konkrétní oblast a prohlubují tak svoji specializaci.  

V rámci funkcionálního rozdělení organizační struktury jsou řídícím orgánem dva 

společníci společnosti působící na trhu již několik let. Další podskupiny se nacházejí v 

organizační složce školitelů, kde dochází k rozdělování rolí podle specializace 

jednotlivých školitelů. 

Grafický náhled organizační struktury byl prezentován v kapitole věnující se celkové 

analýze základních údajů společnosti. 

2.3.3 Systém 

Ve společnosti Kolumbus PM mají jako klíčový faktor úspěchu organizace inovace ve 

službách, procesech i pracovních postupech. Tento poznatek aplikují i na území veřejné 

správy. Komplexně tak přebírají a modifikují systémy řízení, přístupy k inovaci i metody 

práce běžně používané v soukromém sektoru. Jako podporu pro inovativní přístup k řízení 

organizací veřejné správy dlouhodobě vyvíjí a aplikují nástroje, které posilují 

kompetence manažerského rozhodování. Zaměřují se zejména na takové oblasti, jejichž 

inovace je nezbytná pro moderní a komplexní vedení. 

2.3.4 Styl řízení 

Rozhodovací pravomoci ve společnosti mají její zakladatelé, kteří zastávají celou 

exekutivní stránku a nesou tak za svá rozhodnutí veškerou odpovědnost. Jednotliví 

školitelé mají na starosti zejména obsahovou část vzdělávacích akcí a jejich přípravu. 

Díky menší velikosti firmy je možné uplatňovaný styl řízení nazvat jako kolaborativní, 

kdy dochází často k společnému dělení odpovědností a tíha daných rozhodnutí se tak dělí 

mezi jednotlivé zainteresované osoby. Navzdory tomu mají tzv. poslední slovo při 

rozhodování vždy zakladatelé společnosti. 
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2.3.5 Spolupracovníci 

Společnost Kolumbus PM buduje velmi pozitivní a zdravou kulturu mezi svými 

zaměstnanci. Vše je do jisté míry flexibilní a přizpůsobivé kapacitním možnostem 

jednotlivých školitelů. Školitelé společnými silami budují pevnou vědomostní bázi, kde 

každý přispívá svým dílem dle zaměření a úrovní zkušeností. Jednoznačným motivačním 

prvkem pro školitele je zpětná vazba, kterou pravidelně dostávají od svých posluchačů. 

Společnost Kolumbus PM má jasně nastavenou interní politiku, kde je právě tato zpětná 

vazba posluchačů vždy na prvním místě. Umožňuje tak svým zaměstnancům se iterativně 

zlepšovat, ať už se jedná o obsahovou stránku přednášek nebo samotný přednes školitelů. 

Nábor nových školitelů probíhá zejména díky kvalitně vybudované síti kontaktů, kterou 

zakladatelé společnosti přinesli. Konkrétně se jedná zejména o systém doporučování, ať 

už od současných zaměstnavatelů, nebo od partnerů se kterými společnost Kolumbus PM 

spolupracuje. 

2.3.6 Schopnosti  

Většina zaměstnanců společnosti ke své práci potřebuje požadované znalosti a velmi 

vyspělou úroveň tzv. soft skills. Jedná se o znalosti dané problematiky, které se přímo 

vztahují k jejich vykonávané práci. Tyto znalosti a zkušenosti mohou nabýt studiem 

vysoké školy, absolvováním kurzů nebo pravidelným školením, nicméně opravdová 

znalost přichází až s dlouholetou praxí ve svém oboru. 

2.3.7 Sdílené hodnoty 

Sdílenou hodnotou společnosti je kolektivní touha po lepších výsledcích a také rychlému 

růstu jednotlivců. Kolektivní je také vysoce kvalitní péče o zákazníky, hlavně tedy 

návštěvníky vzdělávacích akcí. 

Sdílenou hodnotou pro celou společnost je také vize, kterou chce společnost Kolumbus 

PM v budoucnosti naplňovat. Jde o soustavné zvyšování kvality nabízených služeb, 

značné rozšíření kapacit a optimalizace firemních procesů. 
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2.4 SLEPT analýza 

Tato analýza se zabývá vnějšími vlivy působící na společnost. Součástí této analýzy jsou 

faktory sociální, legislativní, ekonomické, politické a technologické. V několika 

následujících podkapitolách budou zmíněné faktory detailně prozkoumány ve spojitosti 

se společností Kolumbus PM. 

2.4.1 Sociální 

Za sociální faktor nejvíce ovlivňující společnost Kolumbus PM se dá označit klíčové 

statistické číslo, kterým je určitý počet úředníků potřebný k správě specifického počtu 

občanů. Složitě znějící číslo má relativně prostý důvod, a tím je jednoznačná 

soustředěnost společnosti Kolumbus PM na složky státního sektoru - ať už se jedná o 

konkrétní školení úředníků, nebo o systémové zlepšování vedení a správy veřejného 

sektoru. 

2.4.2 Legislativní 

V rámci svého podnikání je společnost Kolumbus PM úzce spjata s nařízením Evropské 

unie, jelikož je jedna z jejích hlavních činností soustředí právě na problematiku spojenou 

s předpisy, které Evropská unie vydává. Jedná se zejména o žádosti evropských dotací a 

následnou exekuci projektů jimi podporovanými. 

Další spojitosti s legislativním faktorem jednoznačně vyplývají z témat jednotlivých 

vzdělávacích akcí. Společnost nabízí celou řadu vzdělávacích akcí, kde školí profesoři z 

právnických fakult českých univerzit. Spojitosti s legislativními faktory jsou zde velmi 

významné, nicméně společnost Kolumbus PM v těchto ohledech oplývá spíše silnou 

znalostí a má tyto spojitosti pevně pod kontrolou. 

2.4.3 Ekonomické 

Česká ekonomika v průběhu posledních let zaznamenala hospodářský růst a dařilo se na 

všech frontách. Tímto pozitivním efektem byl zasažen i státní sektor, což ve výsledku na 
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straně jedné znamenalo pro firmy, jako je Kolumbus PM, příbytek nových příležitostí, a 

na straně druhé tato situace uvolnila kapacity státnímu sektoru, kterými tyto příležitosti 

mohl pokrýt. Nicméně s ohledem na události posledních týdnů v souvislosti s virovou 

nákazou COVID-19 se situace otočila o 180°. Nikdo v tuto chvíli neví, jak velké dopady 

toto neštěstí bude mít a jak dlouho bude trvat než se ekonomika vrátí zpět do dobré 

kondice. 

2.4.4 Politické 

Faktory spojené s politickým sektorem nejsou sice přímo spojené s chodem společnosti, 

jistá spojitost tu ovšem je, a to k legislativním změnám, které obstarávají politické síly. 

Mimo tyto legislativní opatření se však dá za politické faktory označit jak celková 

atmosféra mezi Evropskou unií a Českou republikou, tak uplatňovaná politika v obou 

směrech mezi zmíněnými subjekty. Dalším ovlivňujícím faktorem v souvislosti s českou 

politikou jsou případné změny týkající se systemizace služebních míst v rámci státní 

správy. 

2.4.5 Technologické 

Společnost Kolumbus PM má ambici být ve svém oboru špičkou na českém trhu, a proto 

musí pečlivě sledovat nové technologické trendy, které mohou ovlivňovat strategická 

rozhodnutí společnosti. V oblastech podnikání společnosti Kolumbus PM určitě není tak 

velký tlak na neustálé obnovování technologií, se kterými společnost pracuje, nicméně v 

dnešní době musí každá firma technologický trend pečlivě sledovat, tak aby jí případná 

neaktivita nezpůsobila zásadní konkurenční nevýhodu. 

2.5 SWOT analýza společnosti 

Pro posouzení společnosti jako celku byla zvolena analýza SWOT, která porovnává 

vnitřní i vnější prostředí. Analýza bude znázorněna tabulkou, která bude doplněna o popis 

jednotlivých položek a následné shrnutí. V analýze budou vyzdviženy hlavní položky, jež 

vystihují společnost Kolumbus PM nejvíce. 
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Tabulka č. 1: SWOT analýza společnosti Kolumbus PM [Zdroj: Vlastní zpracování] 

SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

• Rozsáhlé znalosti  

• Dlouholeté zkušenosti v oboru 

• Kvalitní síť kontaktů 

• Silní partneři 

• Údržba informačních systémů 

• Přizpůsobivost 

Příležitosti Hrozby 

• Rozšíření kapacit vzdělávacích 

kurzů 

• Rozšíření dalších aktivit 

spojených se vzdělávacími 

programy 

• Automatizace některých 

firemních procesů 

• Výrazná fluktuace zaměstnanců 

s dlouholetými zkušenostmi 

• Změny legislativy ČR a EU 

• Regulace 

• Inovace 

2.5.1 Silné stránky 

Společnost Kolumbus PM má svou hlavní silnou stránku v dlouholetém působení v dané 

oblasti podnikání jejich zakladatelů. Tato dlouholetá zkušenost úzce souvisí s kvalitou 

zaměstnanců, kteří provádějí daná školení. Školitelé pracující pro společnost Kolumbus 

PM patří mezi uznávané odborníky svého druhu s rozsáhlými znalostmi v daném oboru, 

a to z praktického prostředí i v rámci akademické půdy. 

2.5.2 Slabé stránky 

Jelikož společnost figuruje často v roli poradenské, školící a v neposlední řadě v úloze 

kritického vedení, není pozornost ve firmě dostatečně soustředěna na informační systémy, 

se kterými se ve společnosti pracuje. Jsou zde k nalezení lepší části celého ekosystému 

firmy, nicméně mezi nimi jsou k nalezení i velmi kritické segmentace.  
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2.5.3 Příležitosti 

Hlavní příležitostí společnosti Kolumbus PM byla po analýze deklarována možnost růstu 

v oblasti vzdělávání, a to zejména vzdělávání v oblasti státní správy. Aktivity spojené se 

vzděláváním úředníků mohou být soustředěny na řadové obecní úředníky, ale také i na 

vyšší vedení ve státním sektoru. 

2.5.4 Hrozby 

Největší hrozbou je pro společnost navýšení fluktuace klíčových zaměstnanců. Jak již 

bylo zmíněno, vyšší management společnosti Kolumbus PM patří ve svých oborech mezi 

naprostou elitu a ztráta těchto klíčových zaměstnanců by mohla znamenat pro společnost 

zásadní problémy. 

2.6 Informační systém společnosti Kolumbus PM 

Informační systém společnosti Kolumbus PM je složen z několika uzlů. Jmenovitě se 

jedná o webové stránky společnosti, databázi nabízených kurzů vázanou k webovým 

stránkám, databázi postavenou na funkcionalitě produktu Microsoft Excel a jejím 

rozšířením VBA Excel, a v poslední řadě e-mailový cloudový systém Office 365. V 

následujících odstavcích budou postupně popsány jednotlivé uzly informačního systému 

společnosti. Dále bude popsáno, jakým způsobem jsou propojené, a v jakých situacích se 

funkcionalita systému liší od skutečných požadavků pro naplnění obchodního záměru 

společnosti. 

První částí systému jsou webové stránky postavené na službě Webnode. Webnode je 

technologická služba určená pro vývoj a správu jednoduchých webových stránek. Služba 

Webnode má charakteristické vlastnosti standardního softwaru, který zajišťuje správu 

obsahu webových prezentací. Do této kategorie patří také velmi rozšířený systém s 

názvem Wordpress. Systémy tohoto typu mají značnou výhodu ve své jednoduchosti při 

prvotní implementaci, nicméně pokud je tyto systémy potřeba upravovat dle specifických 

a nestandardních požadavků, začínají jejich přednosti zanikat, a naopak se odkrývají slabé 

stránky. Taktéž tomu je i ve společnosti Kolumbus PM, kde byla služba Webnode 
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zpočátku více než dostačující, avšak dnes již značně zaostává za skutečnými požadavky 

na její vzhledové i funkční vlastnosti. S nárůstem poskytovaných služeb společnosti se 

stala webová prezentace nepřehlednou a nedostačující. Názorným příkladem budiž 

formulář umístěný na stránce, ve kterém uživatel vybírá pomocí rozbalovací nabídky, o 

jakou vzdělávací akci má zájem. Tento list akcí je velmi dlouhý, nestrukturovaný, a pro 

uživatele velmi nepřehledný.  

 

Obrázek č. 11: Formulář objednávky vzdělávací akce [Zdroj: 26] 

Druhým uzlem informačního systému je databáze služby Webnode. Hodnotným obsahem 

pro společnost Kolumbus PM je v této databázi zejména výpis všech aktuálně nabízených 

vzdělávacích akcí a jejich podrobností, jako je místo konání, datum konání, školitel, cena 

apod. Vedení společnosti klade důraz na aktuálnost a správnost těchto dat, jelikož jsou 

přímo prezentovány potenciálním zákazníkům na webových stránkách. Navzdory snaze 

o udržení konzistentnosti dat v této databázi se občas stává, že některý z kurzů obsahuje 

nesprávný údaj. Nekonzistentnost těchto dat je vážný problém, ke kterému dochází 

zejména díky působení více okolních jevů, např. změnou času konání vzdělávací akce. 

Přestože taková změna může být zákazníkovi sdělena prostřednictvím e-mailové 

komunikace, na oficiálních webových stránkách se tato nová informace již nemusí 

objevit. Navíc, list nabízených vzdělávacích akcí, včetně veškerých podrobností, 

společnost udržuje na více místech, např. ve formě Excelové tabulky, což se v důsledku 

odráží právě na nekonzistentnosti těchto dat. 
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Třetím důležitým prvkem informačního systému společnosti je databáze vytvořená 

pomocí nástroje Microsoft Excel s rozšířením VBA Excel. Tato databáze uchovává 

veškeré informace o klientech společnosti, kapacitách přednáškových prostor, 

dostupnosti školitelů, vytíženosti asistentů, anotacích k daným vzdělávacím akcím a 

detailních informací o akcích samotných.  

Zde se velmi zřetelně potvrzuje, že v rámci všech částí informačního systému dochází k 

duplikaci dat, které později vedou k již zmíněné nekonzistenci dat. Tento fakt je 

považován ze strany analýzy systému jako velmi kritické narušení integrity informačního 

systém. K tomuto klíčovému problému bude níže v této práci, konkrétně v části návrhu 

vlastního řešení, připraveno určité nápravné opatření. V rámci návrhu řešení bude také 

připraven relační diagram databáze pro zpřehlednění vazeb mezi jednotlivými entitami.  

Mimo výše popsaný problém je nutné poukázat na další důležitou nedokonalost 

současného řešení. Jelikož je databáze postavena na produktu Microsoft Excel a 

spravována pomocí osobního počítače, tak zde vznikají bezpečnostní problémy z pohledu 

zálohy dat a také vysoké riziko jejich úniku díky velkému vlivu lidského faktoru. 

Zdrojové soubory nejsou automaticky zálohované a jejich manuální záloha je do jisté 

míry nepravidelná, což jen zvyšuje výše zmíněné rizika. 

Poslední částí ekosystému, ze kterého se skládá informační systém společnosti je 

cloudová služba Microsoftu s názvem Office 365. Službu Office 365 společnost 

Kolumbus PM využívá výhradně za účelem správy a provozu e-mailových schránek, tedy 

vlastně jak za účelem komunikace se zákazníky, tak pro interní potřeby. Služba Office 

365 poskytovaná společností Microsoft je velmi dobře známým produktem, který nabízí 

i spoustu podružných produktů např. pro vedení projektů, plánování, interní webové 

stránky nebo cloudové úložiště souborů. Jak již bylo popsáno výše, společnost Kolumbus 

PM využívá pouze určitou část funkcionality této produktové řady, nicméně během 

analýzy nebylo nalezeno jakékoliv nestandardní užívání zmíněné služby. Po bližším 

zkoumání byl nalezen možný prostor pro vylepšení současného stavu, a to na úrovni 

organizace veškeré externí komunikace, která probíhá pomocí služeb Office 365. 
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2.7 Analýza prostřednictvím portálu ZEFIS 

Pro detailní analýzu současného stavu informačního systému byl využit portál ZEFIS, 

pomocí kterého byl systém analyzován formou elektronického dotazníku. Dotazníky byly 

vyplněny na základě osobních schůzek s vedoucími pracovníky společnosti Kolumbus 

PM. Vyplněné dotazníky systém automaticky zpracoval a po zpracování vystavil 

výsledky auditu rozdělených do několika částí. Komentář k výsledkům a náhledy 

výsledných grafů jsou součástí této podkapitoly. 

2.7.1 Zhodnocení efektivity 

Jedním z hlavních výstupů analýzy je graf hodnotící efektivnost zkoumaného 

informačního systému. Dle analýzy systém dosahuje celkové efektivnosti 57 %. 

Efektivnost je počítána pro jednotlivé oblasti systému odděleně, nicméně výsledná 

celková hodnota není průměrem jednotlivých oblastí, celkové efektivnost představuje 

výslednou hodnotu oblasti s nejhorším výsledkem. Míra efektivnosti je vyjádřena na 

procentuální stupnici od 50 do 100 procent, kde 50 % je nejhorší výsledek. 
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Obrázek č. 12: Hodnocení efektivity [Zdroj: Vlastní zpracování dle: 27] 

Z výše zobrazeného grafu lze sledovat výsledné hodnoty pro všechny oblasti 

reprezentované modrou linkou. Nejhůře z analýzy vyšla oblast programů, jak již bylo 

zmíněno, tento výsledek se promítl v celkovém hodnocení efektivnosti. Naopak nejlépe 

dopadla oblast techniky s výsledkem 95 %. 

2.7.2 Zhodnocení bezpečnosti 

Druhým grafickým výstupem analýzy je graf hodnotící bezpečnost pozorovaného 

informačního systému. Analýza na systém nahlíží z vyšší perspektivy a nehodnotí pouze 

informační systém, ale pozoruje firmu jako celek včetně všech firemních procesů. 
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Celková výsledná hodnota pro společnost Kolumbus PM vyšla velmi slabě na celých 50 

%. Výsledek je opět stanoven dle nejslabší naměřené hodnoty ze všech sledovaných 

oblastí. Míra bezpečnosti systému je stejně jako u efektivnosti vyjádřena na stupnici 50 

až 100 procent. 

 

Obrázek č. 13: Hodnocení bezpečnosti [Zdroj: Vlastní zpracování dle: 27] 

Z výše zobrazeného grafu lze sledovat výsledné hodnoty pro všechny oblasti 

reprezentované červenou linkou. Nejhůře vyšla oblast programů stejně jako u zhodnocení 

efektivity. Podobné jako u efektivity dopadly také oblasti s nejlepším hodnocením, kde 

maxima 100 % dosáhla oblast provozu a hned na druhém místě se objevila oblast techniky 

s výsledkem 92 %. 
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2.7.3 Nalezené nedostatky 

Z analýzy prostřednictvím portálu ZEFIS vyšly najevo konkrétní nedostatky systému, 

které budou popsány následujícími odstavci seřazeny od těch nejvíce kritických po ty 

méně závažné. 

Nejzávažnější nedostatky se nacházejí v oblasti pravidel a dat. Pro pravidla se jedná o 

špatně nastavené pracovní postupy a nedostatečné dodržování bezpečnostních pravidel, 

které v našem případě nejsou často ani definována. Pro datovou oblast je zde pouze jeden 

kritický nález, a to chybějící záloha dat na počítačích pracovníků. 

Do kategorie střední závažnosti podle výsledků patří nedostatky opět v oblasti pravidel, 

dále jsou zastoupeny oblasti provoz, programy a data. Pro datovou oblast je znovu 

nebezpečím proces zálohování dat, tentokrát je poukázáno na chybějící metodiku 

zálohování dat. Do ostatních oblastí spadají problémy s nedostatečnou podporou pro 

zaměstnance v souvislosti s informačním systémem, chybějící bezpečnostní a informační 

strategie nebo nedostatečné zabezpečení pracovních počítačů. 

2.8 SWOT analýza informačního systému 

Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb informačního systému společnosti 

Kolumbus PM. 
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Tabulka č. 2: SWOT analýza informačního systému [Zdroj: Vlastní zpracování] 

SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

• Rychlá odezva systému 

• Nízké náklady 

• Uživatelská nepřívětivost 

• Správa dat 

• Údržba systému 

Příležitosti Hrozby 

• Rozšíření kapacit  

• Částečná automatizace 

současných procesů 

• Zlepšení práce se systémem 

z uživatelského pohledu 

• Neudržitelnost fungování systému 

při zvyšování kapacit 

• Ztráta dat 

• Možnost příchodu silné 

konkurence 

2.8.1 Silné stránky 

Silných stránek současné řešení bohužel nemá mnoho. Pokud bychom měli přecijen 

nějaké silné stránky vyjmenovat, jednalo by se především o rychlou odezvu systému. 

System celkem svižně reaguje a práce se systémem není nějak nepříjemná. Druhým 

bodem jsou nízké provozní náklady jelikož systém k provozu nepotřebuje žádné silné 

servery a je schopen fungovat i na běžném osobním počítači. 

2.8.2 Slabé stránky 

Z analýzy aktuálně fungujícího informačního systému, potažmo kooperace mezi 

jednotlivými částmi systému vyšla najevo skutečnost, kdy jednou z největších slabin 

aktuálního stavu je nekonzistence dat, duplicitní data a jejich bezpečnost. Z těchto slabin 

vychází další slabé stránky, jako je celková údržba systému, dále přináší problémy s 

organizací jednotlivých vzdělávacích akcí a také kapacit školitelů. Mimo výše zmíněné 



50 

 

slabé stránky na úrovni datové vrstvy vyšly z analýzy určité nedostatky i s uživatelským 

rozhraním, které je sice standartní a každý ho zná, ale pro práci s daty je nedostačující. 

2.8.3 Příležitosti 

Pravděpodobně největší příležitostí plynoucí ze slabých stránek je optimalizace řízení dat, 

jejich zálohování a automatizace určitých operací. Tato částečná automatizace bude jistě 

prerekvizitou pro navýšení počtu organizovaných vzdělávacích akcí a zároveň umožní 

odlehčit vyššímu managementu, ten se se pak bude moci soustředit na obchodní 

záležitosti. Krom optimalizace správy s daty je určitě prostor pro zlepšení i uživatelského 

rozhraní. 

2.8.4 Hrozby 

Nejvíce vnímaná hrozba při analýze informačního systému je jeho vágnost ve smyslu 

růstu a rozšiřování kapacit. Současný stav informačního systému není možné rozšiřovat, 

každým dalším navýšením kapacit, ať už počtem místností nebo počtem školitelů se 

informační systém hůře spravuje a řídí. K tomuto problému se přímo pojí také hrozba 

ztráty dat, z analýzy víme, že se na zálohování dat neklade dostatečný důraz. S daty je 

zacházeno pouze na úrovni osobního počítače a nedochází k téměř žádné redukci rizika 

ztráty dat. Další hrozbou je příchod silné konkurence na trh, který by nabídnul jednodušší 

objednávkový proces. V současném stavu musí potenciální zákazník společnosti 

Kolumbus PM vyplnit složitý formulář, který může působit jako bariéra. 

2.9 Shrnutí analýzy 

Pro celkové shrnutí analýzy bude v následujících odstavcích popsán zejména aktuální 

stav informačního systému společnosti, kterému bude předcházet krátké shrnutí obecných 

informací o společnosti a její činnosti. 

Pro začátek je nutné poukázat na fakt, že společnost Kolumbus PM zažila během 

posledních čtyřech let velkou expanzi, což se v důsledků dotknulo i informačního 

systému společnosti, který nebyl připravený na tak rychlý růst. Navzdory těmto 
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nelichotivým technickým podmínkám, společnost vykazuje pozitivní finanční výsledky. 

Za kladnými numerickými hodnotami stojí zejména silný tým školitelů a velmi prakticky 

orientované vedení společnosti. 

Analýza současného stavu informačního systému společnosti Kolumbus PM velmi 

zřetelně poukázala na hlavní nedostatky aktuálního řešení informačního systému. V 

následujících několika větách budou vyzdvihnuty zásadní slabiny, které byly během 

analýzy odhaleny. 

Společnost Kolumbus PM se očividně potýká s nedostatkem sofistikovanosti zejména v 

souvislosti s datovými operacemi. Stejně tak i webové stránky, které používá klientská 

strana se potýká s problémy. Také společnosti chybí jasněji nastavená bezpečnostní 

pravidla vázané k datovým operacím a informačnímu systému. Aby toto shrnutí nebylo 

pouze negativní, je nutné vyzdvihnout také silné stránky aktuálního stavu systému. 

Informační systém bezpochyby obsahuje velmi hodnotná data, které jsou naprosto 

klíčová pro fungování společnost. Nejde jen o samotná data, ale zejména o informace a 

know-how, které tyto data obsahují. 
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3 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

Kapitola vlastního návrhu řešení je zaměřena na konkrétní plán vedoucí k řešení 

problémů a nedostatků aktuálního systému. V první části dojde k objasnění požadavků 

na informační systém, konkrétně tedy na funkcionalitu systému. Tyto požadavky vzešly 

na základě provedené analýzy. Druhá část této kapitoly se už výhradně věnuje plánu 

vedoucímu k řešení sumarizovaných požadavků. 

Mimo výše vypsaná rozhodnutí došlo také k úpravám vize společnosti, zde se nastavila 

priorita na bezpečnost a případnou budoucí expanzi společnosti. Toto rozhodnutí tak 

podpořilo výraznější zásah do aktuálního stavu informačního systému za účelem růstu 

společnosti. 

3.1 Požadavky na informační systém 

Z provedené analýzy vyšly najevo určité požadavky na systém, které budou rozebrány v 

průběhu této podkapitoly. Nově navrhnuté řešení musí pokrýt veškerou funkcionalitu, 

kterou aktuálně běžící systém obsahoval. V obecné rovině se jedná o správu dat 

zajišťujících plynulý chod společnosti. Konkrétním příkladem je správa dat spojená se 

vzdělávacími akcemi, jejich pořadatelskou činností.  

Novou výzvou a zároveň požadavkem na navrhovaný informační systém je jednoznačně 

zvýšení bezpečnosti dat, moderované zpřístupnění informačního systému více 

zaměstnancům a vyřešení problémů se zálohováním dat. Požadavek na zlepšení zálohy 

dat a zpřístupnění systému mají za cíl odstranit doposud zaběhnutý proces editace dat 

probíhaný pouze lokálně na konkrétním zařízení. Řešení by mělo přinést vyšší vhled do 

interních procesů a možnost přistupovat k systému z různých zařízení, zatímco bude 

zaručena vysoká úroveň bezpečnosti. 

Výše zmíněné požadavky navazují na analytickou část této práce a redukují hlavní 

nedostatky současného řešení informačního systému, které byly v průběhu analýzy 
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systému nalezeny. Podkladem pro sestavení požadavků nebyla pouze analytická část této 

práce, ale také úzká spolupráce s vedoucími pracovníky společnosti Kolumbus PM. 

3.2 Vlastní řešení 

Na základě požadavků nasbíraných během analýzy současného informačního systému a 

konzultací s vedoucími pracovníky společnosti byl proveden průzkum dostupných řešení, 

které by splňovaly stanovené požadavky a zároveň byla možná budoucí modifikace 

funkcionality systému dle potřeb společnosti.  

Za účelem splnění požadavků na zvýšení přístupnosti systému bylo rozhodnuto, že nový 

informační systém bude dostupný z jakéhokoliv zařízení, a to konkrétně pomocí 

standardního webového prohlížeče. Tímto bude zajištěna jednoduchá přístupnost k 

systému, jelikož nebude nutné instalovat žádné doplňkové služby nebo programy do 

lokálního zařízení. 

Z provedených průzkumů byl vybrán informační systém Room booking systém 

představený v podkapitole implementačních technologií. Tento systém se jeví jako 

výborný kandidát pro potřeby společnosti Kolumbus PM. Do značné míry systém splňuje 

nastavené požadavky, kromě již hotové funkcionality je možné systém upravit, tak aby 

plně vyhovoval potřebám společnost. Finální podoba systému bude upravené přesně dle 

potřeb společnosti a bude připravena k případnému budoucímu rozšiřování. 

Systém je vyhotoven pomocí webových technologií, které v posledních letech získávají 

na velké popularitě. Tuto popularitu bude moci využít právě společnost Kolumbus PM. 

Technologické zpracování bude lákat spoustu vývojářů, a proto bude relativně 

jednoduché najít vývojáře, kteří systém upraví dle potřebných požadavků. Toto platí jak 

pro aktuální období, tak zejména i pro budoucí roky. Vyhýbáme se tak riziku, kdy najít 

programátora pro úpravu systému psaného v zastaralých technologiích bývá často velmi 

těžké narozdíl od těch, které se těší velké popularitě. 

Implementací navrhovaného řešení bude docíleno vyššího standardu v souvislosti s práci 

s daty ve společnosti Kolumbus PM. Navrhované řešení přináší větší přístupnost k datům, 



54 

 

a hlavně vyšší bezpečnost uchovaných dat díky datovému úložišti, které bude nově 

přístupné online.  

Jedním z cílů navrhovaných úprav je řešení automatických záloh celé databáze za nepříliš 

vysoké náklady. Tuto funkcionalitu zajišťují standardní hostitelské služby webových 

aplikací, které budou v rámci navrhovaného řešení používány. Zde je jasná spojitost s 

nalezenými nedostatky současného řešení informačního systému a zároveň je poukázáno 

na řešení tohoto nedostatku.  

Mimo výše zmíněné benefity navrhovaného řešení přinese nová implementace i značný 

posun kupředu z hlediska konzistentnosti dat. Díky jednoduššímu přístupu k systému se 

ve společnosti odstraní situace, ve kterých se data měnily na dvou místech ve stejný 

okamžik. Bude tedy zamezeno situacím, kdy se jedna z těchto úprav nedostala do 

produkce a záznam se řádně neevidoval. 

3.3 Základní procesy vztahující se k informačnímu systému 

Tato kapitola popisuje navrhované procesy, které zobrazují jakým způsobem by pověřené 

osoby k daným úkonům spojených s novým navrhovaným informačním systémem mohly 

přistupovat. Procesy jsou znázorněny pomocí EPC diagramů. Tyto diagramy slouží k 

zobrazení akcí uživatele systému, a hlavně k jejich posloupnosti. 

3.3.1 Proces zápisu vzdělávací akce 

Jedním ze základních procesů uvnitř informačního systému je proces zápisu vzdělávací 

akce do systému. V realitě to znamená, že se společnost rozhodla nabídnout novou 

vzdělávací akci nebo upravit detaily jedné ze stávajících vzdělávacích akcí které jsou již 

v systému. V takovém případě musí osoba pověřená zápisem vzdělávací akce spustit 

webovou aplikaci a přihlásit se se svými přihlašovacími údaji.  

Následně dochází ke zpracování informací určených k zápisu například z došlé 

korespondence. Pokud jde pouze o aktualizaci stávajících dat, uživatel najde vzdělávací 

akci v systému a provede aktualizaci údajů včetně kontroly nezměněných detailů. 
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Uživatel může také vytvořit kompletně nový záznam, v takovém případě uživatel otevře 

formulář pro vložení nového zápisu a vyplní veškeré detaily k vzdělávací akci. Mezi tyto 

detaily patří výběr příslušného lektora, zadání tématu (názvu) vzdělávací akce, zkrácený 

popis určený pro náhledy, kompletní popis, cenu a délku trvání vybrané vzdělávací akce. 

Po vyplnění všech detailů uživatel formulář uloží a provede se zápis do systému. 

  



56 

 

 

Obrázek č. 14: EPC diagram – Přidání nové vzdělávací akce [Zdroj: Vlastní zpracování] 
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3.3.2 Proces vytvoření rezervace 

Dalším reprezentativním procesem byl vybrán proces vytvoření rezervace v systému. 

Tento proces začíná u osoby pověřené zápisem rezervace do systému. Prvním krokem je 

znovu načtení webové aplikace a přihlášení. Následně dochází ke zpracování informací 

potřebných k rezervaci, podle kterých se posléze rozhoduje, zda se jedná o úpravu již 

existující rezervace nebo vytvoření rezervace nové.  

Úprava již existující rezervace neobsahuje takový počet mezikroků, jako je to u vytváření 

rezervace nové. Dochází pouze k vyhledání dané rezervace v systému, poté dojde k 

úpravě detailů rezervace, a nakonec dochází ke kontrole údajů. 

Vytvoření rezervace začíná otevřením potřebného formuláře pro zápis nové rezervace a 

jeho následného vyplnění. Součástí tohoto formuláře je nastavení časového údaje, kdy 

rezervace začíná a kdy rezervace končí. Dále navazuje výběr dostupné místnosti, která 

bude k rezervaci vázána. Dalším vyplňovaným údajem je volba konkrétní vzdělávací 

akce. Obecně lze říci, že je nutné vybrat kdy akce proběhne, kde se akce bude konat a co 

bude obsahem. 

Poslední společnou akcí je uložení zadaných údajů do systému. Při dodržení všech kroků 

se informace uložené v systému stávají spolehlivým zdrojem, kde je možné najít všechny 

chystané akce, ale například také případné změny v termínech akcí, které již byly 

naplánovány. 
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Obrázek č. 15: EPC diagram – Proces vytvoření nové rezervace [Zdroj: Vlastní zpracování] 
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3.4 Návrh databáze 

Pro nový systém bylo nezbytné upravit databázi, která by lépe splňovala požadavky na 

správné fungování systému pro účely společnosti Kolumbus PM. Vybraný Room booking 

systém představený v části implementačních systémů velmi dobře obstarává potřeby 

rezervací místností, ale postrádá funkcionalitu spojenou se správou jednotlivých 

vzdělávacích akcí. 

V následujících větách bude představen návrh databáze včetně jednotlivých entit a 

důležitých atributů, které v celém systému hrají zásadní roli. Za účelem přehledného 

popisu navrhované databáze byl vytvořen jednoduchý koncepční diagram, který 

zobrazuje zejména jednu hlavní vazbu mezi dvěma tabulkami, a to místnosti (Rooms) a 

rezervace (Bookings). Dále je v náhledu možné vidět tabulku vzdělávacích akcí (Events), 

ke které je vázána tabulka školitelů (Lecturers). 

 

Obrázek č. 16: Koncept návrhu databáze [Zdroj: Vlastní zpracování] 

Výše zobrazená koncepce byla vyhotovena na základě analýzy aktuálního stavu 

informačního systému. Došlo k podrobné analýze používaných tabulek, ale také 

jednotlivých atributů. Aktuálně používaná databáze přístupná pomocí programu 

Microsoft Excel nevykazovala zásadní nesrovnalosti s celkovými požadavky. Problém se 

nacházel na úrovni přístupu k databázi. Databáze má jednoho správce, který zajišťuje 
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téměř veškeré změny v datech, nicméně potřeba data měnit pochází i od jiných 

zaměstnanců. Nastává tak tedy situace, kdy si danou změnu zaměstnanec zapíše jako 

poznámku a poté oslovuje s požadavkem na změnu správce databáze, zde se nachází 

velké riziko misinterpretace při předávání informací, jelikož se tyto požadavky zadávají 

nestandardizovanou formou.  

Nově navrhovaná databáze obsahuje několik potřebných tabulek, z těchto tabulek se jeví 

jako nejvíce důležitá tabulka rezervací (Bookings). Tato tabulka spojuje hned několik 

tabulek pomocí cizích klíčů (FK), tabulka obsahuje následující atributy: bookingId (PK), 

roomId (FK), eventId (FK), bookingStart, bookingEnd.  

Záznam rezervace uchovává informace ohledně konkrétní vzdělávací akci. Postupným 

přidáváním informací neboli atributů se návrh dostal na úroveň prototypu. Každá 

rezervace musí mít definované místo konání, to zajišťuje tabulka rooms, ve které je 

možné sledovat, kde se místnost nachází nebo jakou má daná místnost kapacitu. Dále 

musí každá rezervace obsahovat informaci o vzdělávací akci pro kterou byla rezervace 

učiněna. Pro tento účel je napojena tabulka events, která obsahuje údaje o akci. Mezi 

detaily vzdělávací akce patří název, který je obvykle v podobě tématu, dále zkrácený i 

celkový popis události se všemi detaily, v neposlední řadě je zde informace o ceně a také 

o délce trvání dané vzdělávací akce. V rámci tabulky events je uchování i informace 

ohledně školitele, kterou tabulka events získává z tabulky lecturers. V této tabulce se 

nachází pouze jméno, příjmení a e-mailová adresa školitele. 

3.5 Lewinův model změny 

Pro řízenou změnu byl vybrán Lewinův model. Model zahrnuje fázi přípravy změn, 

realizaci změny a ustálení dosažených výsledků. 

3.5.1 Síly inicializující proces změny 

Posouzení sil, které budou působit pro změnu a sil, které změnu podporovat nebudou. 
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Kladné síly působící pro změnu 

• Zkvalitnění péče o zákazníky 

• Zjednodušení pracovních postupů 

• Centralizace spravovaných dat 

• Zlepšení kontinuity systému 

• Modernizace informačního systému 

Záporné síly působící proti změně 

• Adaptace zákazníků na změnu 

• Migrace dat ze starého IS 

• Neochota zaměstnanců učit se novým věcem 

• Finanční náročnost 

Kvantifikace sil 

Při kvantifikaci sil se jednotlivým silám působícím na projekt přidělilo číslo z intervalu 

<1…5> a podle směru, kterým působí, se jim přidělilo kladné, případně. záporné 

znaménko. 
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Síly pro změnu Hodnota Síly proti změně Hodnota 

Zkvalitnění péče o 

zákazníky 
4 Adaptace zákazníků na změnu -3 

Zjednodušení pracovních 

postupů 
5 Migrace dat ze starého IS -3 

Centralizace spravovaných 

dat 
5 

Neochota zaměstnanců učit se 

novým věcem 
-2 

Zlepšení kontinuity 

systému 
3 Finanční náročnost -1 

Modernizace informačního 

systému 
2 - - 

CELKEM 19 CELKEM -9 

Z uvedené tabulky lze vidět, že síly působící pro změnu převažují nad silami, které změnu 

nepodporují. Změna je podporována také ze strany vrcholového vedení společnosti a 

budou na ni vyčleněny potřebné finanční prostředky. 

3.5.2 Nositel změny 

Manažer neboli agent změny byl zvolen člen nejvyššího vedení společnosti, tedy jeden z 

vlastníků společnosti Kolumbus PM, který má v současné době operace s informačním 

systémem na starosti. Spolupracovat bude s vývojářem, který bude pro konkrétní 

implementaci zajištěn. 

3.5.3 Intervenční oblasti 

Zvolené řešení změny bude mít zásadní vliv na celé fungování společnosti Kolumbus PM 

a zákazníky, kteří jejich služby využívají. Největší zásah tyto změny budou mít na 

operace spojené se správou vzdělávacích akcí, školitelů a zákazníků. Konkrétně se změny 

dotknou zejména vedení společnosti, které tyto operace vykonává. 
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Technologické zázemí společnosti výraznou změnu neutrpí, neboť při změně nebude 

třeba měnit žádná zařízení. Dojde pouze k nasazení nové funkcionality bez nutnosti 

hardwarových zařízení, stejně tak i bez nutnosti softwarové instalace, jelikož bude vše 

ovladatelné z webových prohlížečů. 

Procesní toky ve společnosti se částečně změní v návaznosti na nově implementovaný 

informační systém. Tyto změny se budou týkat pouze procesů spojených se správou 

vzdělávacích akcí a s registrací zákazníků. 

3.5.4 Realizace změny 

Pro tuto fázi je v práci vymezeno hned několik částí, které se více či méně zaobírají 

sestaveným návrhem změny nebo jeho samotnou exekucí. Proces sestavení návrhu pro 

realizaci změny začíná již v analytické části této práce, kde je společnost i informační 

systém podroben důkladnému zkoumání. Dále jsou popsány určité části systému a 

přístupy, jakým bylo potřebné funkcionality dosaženo. Do kapitoly vlastního řešení také 

patří návrh databázových relačních vztahů a ostatní exekutivní kroky. 

Rozmrazení  

Ve fázi rozmrazení dochází k analyzování současné situace, která již byla provedena v 

předchozí kapitole této práce. Na základě této analýzy bylo zjištěno a rozhodnuto, že 

největší změna je spojena se správou dat. Proto byl stanoven manažer společnosti, který 

bude v roli agenta změny odpovídat za celý projekt. Dále byly vymezeny oblasti, kterých 

se projekt bude týkat a také zdroje, které budou potřebné pro zajištění průběhu projektu 

dle plánu. 

Vlastní změna 

Fáze vlastní změny patří mezi nejdůležitější v rámci celé práce. V této fázi je podrobněji 

popsána návrh informačního systému, jeho realizace a nasazení včetně všech potřebných 

činností, které s těmito kroky přímo i nepřímo souvisí. Jako příklad nepřímých činností 

může být uvedeno školení zaměstnanců, předání dokumentace apod. 
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Zmrazení 

Konečnou fází změny, tedy fází zmrazení, je kontrola, zda realizace projektu přinesla 

požadovanou změnu a dosáhla tak očekávaných výsledků v přínosu pro společnost. 

Hodnotí se také, zda projekt splnil plánované výdaje a termín dodání. 

3.5.5 Vyhodnocení výsledků 

Vyhodnocení výsledků, tedy porovnání reálných výsledků a plánovaného konečného 

stavu, kde by mělo proběhnout posouzení míry shody dvou zmíněných stavů. Pokud 

projekt proběhne podle plánu, dojde ke zlepšení správy dat. Nový návrh řešení této 

problematiky tak nabídne efektivnější správu dat, která tak urychlí nebo zpřehlední 

některé interní procesy organizace, a hlavně budou operace s daty podstatně bezpečnější. 

Neposlední výhodou plánovaného systému je jeho částečná automatizace určitých 

procesů spojených s touto agendou, a hlavně zvýšení bezpečnosti v souvislosti s 

nakládání s daty. 

3.6 Analýza rizik 

V této části budou popsána rizika, která mohou ovlivnit průběh realizace všech činností 

spojených s vývojem nového informačního systému. Rizika budou následně ohodnocena 

pravděpodobností, s jakou mohou nastat, a také velikostí jejich dopadu, tedy číselným 

vyjádřením míry negativního ovlivnění plánu projektu.  

Na základě těchto posouzení budou navržena opatření, která rizika buď zcela odstraní, 

nebo alespoň omezí na přijatelnou úroveň, která nebude mít vážný dopad na projekt. 

3.6.1 Identifikace a ohodnocení rizik 

Nejprve je třeba identifikovat jednotlivá rizika, která by mohla nastat v průběhu projektu, 

a následně je ohodnotit. K tomuto účelu byla použita Skórovací metoda. 
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Rizika byla ohodnocena na stupnici 1, až 10 podle pravděpodobnosti s jakou mohou 

nastat a podle míry možného dopadu na projekt. Výslednou hodnotu rizika tvoří násobek 

těchto hodnot. 

Tabulka č. 3: Tabulka rizik [Zdroj: Vlastní zpracování] 

Číslo Riziko P-st Dopad Hodnota 

1 Špatně specifikované zadání 4 8 32 

2 Špatný technologický postup 2 5 10 

3 Špatný odhad náročnosti 4 6 24 

4 Změna zadání v průběhu realizace 7 6 42 

5 Špatně provedená analýza požadavků 8 9 72 

6 Odchod důležitých osob pro projekt 1 8 8 

7 Problémy při školení 3 4 12 

8 Nedostatek financí pro změnu 1 9 9 

9 Neochota zaměstnanců přijmout změnu 4 5 20 

3.6.2 Mapa rizik 

Mapa rizik je způsob zobrazení rizik ve dvourozměrném grafu, kde osy x a y představují 

stupnici pravděpodobnosti a dopadu. V mapě rizik jsou také rozlišeny čtyři kvadranty, 

podle typu rizik. Pro lepší orientaci jsou také odlišeny barevně.  

• Bezvýznamná (zelená) – lze podstoupit 

• Běžná (žlutá) – rizika k podstoupení či redukování 

• Významná (oranžová) – třeba nasadit opatření pro snížení hodnoty rizika, 

možnost pojištění 

• Kritická (červená) – nasazení opatření 
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Obrázek č. 17: Mapa rizik [Zdroj: Vlastní zpracování] 

3.6.3 Opatření 

V této kapitole je uvedena tabulka rizik s opatřeními, která sníží jejich původní hodnotu.
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Tabulka č. 4: Opatření rizik [Zdroj: Vlastní zpracování] 

Číslo Riziko H před 

O 

Opatření P-

st 

Dopad H po 

O 

1 Špatně specifikované zadání 32 Důsledný schvalovací postup při specifikaci 3 6 18 

2 Špatný technologický postup 10 Výběr zkušených pracovníků na danou 

problematiku 

1 4 4 

3 Špatný odhad náročnosti 24 Školení vedoucího projektu, Časové rezervy 2 6 12 

4 Změna zadání v průběhu realizace 42 Delší připomínkové a návrhové období 4 6 24 

5 Špatně provedená analýza požadavků 72 Práce se zpětnou vazbou zákazníků 4 8 32 

6 Odchod důležitých osob pro projekt 8 Stanovení smluvních podmínek 1 3 3 

7 Problémy při školení 12 Důkladné proškolení uživatelů 2 4 8 

8 Nedostatek financí pro změnu 9 Důsledné finanční plánování  1 4 4 

9 Neochota zaměstnanců přijmout 

změnu 

20 Práce se zaměstnanci již při vývoji 2 3 6 
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3.6.4 Grafické znázornění rizik 

Analyzovaná rizika byla také pro lepší přehlednost vykreslena do grafu, na kterém lze 

červenou barvou vidět hodnotu rizik před uplatněním opatření a fialovou barvou hodnotu 

sníženou o použitá opatření. Jak lze z tohoto porovnání vidět, pokud budou opatření 

aplikována podle tohoto návrhu, rizika by neměla zasáhnout do projektu příliš velkou 

měrou. 

 

Obrázek č. 18: Graf porovnání rizik [Zdroj: Vlastní zpracování] 

3.6.5 Budoucí vývoj rizik 

Rizika je nutné i nadále monitorovat. V případě výskytu nových rizik je nutné rizika 

identifikovat, ohodnotit a navrhnout jim potřebná opatření. Naopak v případě celkové 

eliminace některého z rizik může být riziko ze sledování vyřazeno. Nutné je také sledovat 

vývoj opatření, která nemusí v budoucnu stačit a budou tak muset být nahrazena novými. 
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3.7 Ekonomické zhodnocení 

Do ekonomického zhodnocení spadá porovnání a odhad nákladů, které bude třeba 

vynaložit na realizaci celého projektu. Dále je součástí ekonomické přínosy pro 

společnost, pro které je vyhrazena samostatná podkapitola. Jelikož se jedná o vývoj 

informačního systému, který nebude vyžadovat žádné nové technické vybavení, náklady 

budou tvořit pouze mzdy členů projektového týmu, manažerů, případně konzultantů. 

Pro účely provedení odhadu nákladů byla nastavena průměrná měsíční mzda pro vývojáře 

určeného pro zpracování grafických návrhů (Front-End vývojář) na 55 000 Kč, pro 

vývojáře zaměřeného na datovou část (Back-End vývojář) to byla částka 60 000 Kč a pro 

manažera projektu na 65 000 Kč (uvedené částky jsou účtovány měsíčně). Dále došlo k 

odhadu trvání projektu, ten byl vytvořen pomocí metodologie, při které se na projekt 

nahlíží dvěma pohledy. První pohled je pesimistický, odhaduje se nejdelší předpokládaná 

doba trvání projekt. Druhý pohled je naopak optimistický, ve kterém se odhaduje nejkratší 

předpokládaná doba trvání projekt. Touto metodikou se dospělo k délce trvání 2 měsíců. 

Na začátku projektu je také fáze sběru požadavků na systém, kdy ještě nebude třeba mít 

sestavený projektový tým, podobné úkoly, které se obejdou bez vývojářů se nachází i po 

skončení projektu, proto je manažer projektu alokován o jeden měsíc déle než vývojáři. 
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Tabulka č. 5: Ekonomické zhodnocení [Zdroj: Vlastní zpracování] 

Člen Počet měsíců Počet členů Měsíční mzda Náklady 

Front-End vývojář 2 1 55,000 Kč 110,000 Kč 

Back-End vývojář 2 1 60,000 Kč 120,000 Kč 

Manažer 3 1 65,000 Kč 195,000 Kč 

          

Náklady na pracovníky 425,000 Kč 

Rezervní náklady 50,000 Kč 

Celkové náklady 475,000 Kč 

Se započítáním rezervy pro pokrytí případných rizik spojených např. s problémy v 

implementační fázi, byl rozpočet projektu stanoven na částku 475 000 Kč. 

3.7.1 Ekonomické přínosy 

Téma ekonomických přínosů je součástí kapitoly ekonomických zhodnocení a zaměřuje 

se na přímé ekonomické dopady sledované společnosti Kolumbus PM. Jedná se o přínosy, 

které by měly navrhované změny informačního systému přinést. Následující přínosy jsou 

čistě teoretické, nicméně vycházejí z reálných podkladů. 

Ekonomické přínosy mohou být děleny do dvou skupin, kde první z nich je skupina 

přímých ekonomických dopadů, potažmo přínosů v této situaci. V tomto konkrétním 

případě se jedná zejména o redukci časové náročnosti interních procesů. V rámci 

zkoumání přínosnosti nového řešení byla vyměřena průměrná časová náročnost interních 

procesů s použitím nového řešení. Výsledný naměřený čas byl v průměru o 35% kratší 

v porovnání s aktuálně používaném řešení. Toto zkoumání časové náročnosti tak 
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dokázalo, že při užívání navržené změny informačního systému by zaměstnanec 

odpovědný za dané interní procesy ušetřil přibližně 35 % svého času, který by mohl využít 

na jiné činnosti. Nabízí se zde použití také modelového příkladu, kde by daný 

zaměstnanec pracoval za měsíční mzdu 45 tis. Kč, jeho odpracovaný čas se pokrátí o 

35 %, úměrně tomu se pokrátí i mzda zaměstnance. Na této konkrétní mzdě by ve 

výsledku společnost mohla ušetřit více než 15 tis. Kč měsíčně.  

Druhou skupinou ekonomických přínosů jsou přínosy nepřímé. Ve zkoumaném prostředí 

představují nepřímé přínosy zejména zvýšení bezpečnosti citlivých informací, kterými 

společnost disponuje, dále jde o značné zvýšení informovanosti zaměstnanců pracující 

s daty v rámci interních procesů. V neposlední řadě navrhované řešení otevírá společnosti 

možnost rozšíření kapacit a své obchodní činnosti. 
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ZÁVĚR 

Snad každé vedení společnosti napříč všemi obory a velikostmi má ve svých plánech 

jednu setrvávající položku, a tou je informační systém. Diskuze vázané k informačnímu 

systému se mezi členy operativního vedení společnosti objevují opakovaně. Řešení této 

problematiky je často velmi obtížné. Odpovědnost za informační systém mají 

informatická oddělení, nicméně informační systém zasahuje i do ostatních odděleních 

společnosti, a to velmi zásadním způsobem.  

Předmětem zkoumání této práce byla společnost Kolumbus PM, která operuje pouze na 

úrovni několika desítek zaměstnanců, proto se může zdát, že přijímání rozhodnutí ve 

spojitosti s informačním systémem může být jednoduché. Opak je ale pravdou. 

Společnosti spadající do podobných kategorií to s informačními systémy nemají vůbec 

lehké. Spousta z nich se nachází na pomezí velmi tenké hranice mezi stavem A (nemít v 

podstatě žádný informační systém a vystačit si s jedním či více Excelovými soubory) a 

stavem B (mít plně vybavený informační systém, který umí obsloužit veškeré potřeby 

podniku a je schopný růst dle potřeb společnosti). Pro společnosti je velmi těžké přejít ze 

stavu A do stavu B hned z několika důvodů. Nejčastěji skloňovanou příčinou bývá 

nedostatek financí na straně společností, nicméně ve skutečnosti je tato příčina často tou 

nejtriviálnější. Daleko větší překážkou bývají spíše důvody nemateriálního rázu. 

Namátkou můžeme zmínit neochotu zaměstnanců ke změně, nebo nedůvěru v nový 

systém ze strany vedoucího pracovníka, potažmo jednatele společnosti. Toto jsou 

skutečné důvody, kvůli kterým se společnostem v těchto kategoriích nedaří vhodně 

uchopit problematiku informačních systémů. 

Tato práce měla za cíl analyzovat stávající stav informačního systému společnosti 

Kolumbus PM a jeho efektivnosti, posoudit tento stav a navrhnout změny směřující ke 

zlepšení stávajícího stavu a eliminaci nalezených rizik. V první části práce se věnuji 

teoretickým východiskům, ze kterých v průběhu celé práce vycházím. Druhá část je 

zaměřena na analýzu současného stavu společnosti Kolumbus PM včetně podrobné 

analýzy informačního systému. V rámci analytické části byly použity metodiky 7S, 
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SLEPT, SWOT a pro detailní zkoumání informačního systému byl použit internetový 

portál ZEFIS. Třetí část práce obsahuje návrh vlastního řešení s cílem zlepšení stávajícího 

stavu systému. 

Z analýzy informačního systému vyšlo najevo, že systém ve stávajícím stavu představuje 

pro společnost jistá rizika, na které je v práci navržen plán pro jejich snížení. Dále analýza 

odkryla nedostatky v souvislosti s rozšiřováním kapacit společnosti, pro toto rozšiřování 

byl systém v současném stavu shledán nedostačujícím. 

Výsledným řešení pro zlepšení současného stavu informačního systému se stal návrh 

nového informačního systému založeného na webových technologiích. Vypracovaný 

návrh naplňuje potřeby společnosti vyplývající z analytické části práce. V řešení byla také 

podrobně zkoumána veškerá rizika a případný dopad navrhovaných změn. Pro řízení 

změny byla vybrána metoda Lewinova modelu změny. Kapitolu vlastního řešení 

zakončuje ekonomické zhodnocení vypracovaného návrhu, kde byly zhodnoceny 

finanční aspekty navrhovaných změn. 
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