
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstrakt 

Cílem diplomové práce je posouzení informačního systému firmy a následný návrh změn. 

Úvodní část je věnována teoretickým východiskům práce. Druhá část se zaobírá vybranou 

společností a analýzami informačního systému, na základě kterých jsou v poslední části 

navrhnuty změny včetně jejich přínosů a nákladů. 

Abstract 

The aim of the diploma thesis is an assessment of the information system of the company 

followed by the proposal of changes. The introductory part is focused on the theoretical 

basis of the work. The second part deals with selected company and its analyses, including 

the analys of the information system. Based on these analysis, appropriate changes are 

proposed including its costs and benefits. 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova 

Informační systém, data, proces, Lewinův model změny, efektivnost informačního 

systému, PERT, analýza rizik 

Key words 

Information system, data, process, Lewin’s model of change, efficiency of the 

information system, risk analysis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografická citace 

MODRÁK, Karel. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn. Brno, 2020. 

Dostupné také z: https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/127473. Diplomová 

práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav informatiky. 

Vedoucí práce Lukáš Novák. 

https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/127473


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení  

Prohlašuji, že předložená diplomová práce je původní a zpracoval jsem ji samostatně. 

Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušil autorská 

práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s 

právem autorským).  

V Brně dne 30.5.2020 

                                                                                             _______________________ 

                                                                                                    Karel Modrák 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Mé poděkování patří vedoucímu práce, panu Ing. Lukáši Novákovi, Ph.D., za poskytnuté 

rady, vedení při vytváření mé diplomové práce a za jeho čas. Dále bych chtěl poděkovat 

mé rodině, přátelům a známým, kteří mě při psaní této práce podporovali. 



 

 

OBSAH 

ÚVOD ............................................................................................................................. 11 

1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ ..................................... 12 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE .............................................................. 13 

2.1 Systém a informační systém ............................................................................. 13 

2.2 Vymezení podnikového IS a jeho klasifikace .................................................. 14 

2.2.1 Klasifikace informačních systémů ............................................................ 15 

2.3 Data podnikového IS ........................................................................................ 21 

2.3.1 Data, aplikace informačních technologií a uživatelé ................................ 23 

2.4 Použité analýzy a metody v diplomové práci .................................................. 25 

2.4.1 SLEPT ....................................................................................................... 25 

2.4.2 Model 7S ................................................................................................... 26 

2.4.3 Porterova analýza pěti konkurenčních sil ................................................. 28 

2.4.4 SWOT analýza .......................................................................................... 29 

2.4.5 Lewinův model ......................................................................................... 30 

2.4.6 Analýza rizik ............................................................................................. 32 

2.4.7 Metoda PERT ........................................................................................... 33 

2.4.8 Posouzení efektivnosti IS s využitím nástroje Zefis ................................. 35 

3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ................................................................... 37 

3.1 Společnost ........................................................................................................ 37 

3.2 SLEPT analýza ................................................................................................. 38 



 

 

3.3 Porterův model 5 sil ......................................................................................... 40 

3.4 McKinseyho model 7S ..................................................................................... 42 

3.4.1 Strategie .................................................................................................... 42 

3.4.2 Struktura .................................................................................................... 42 

3.4.3 Styl řízení .................................................................................................. 43 

3.4.4 Systémy řízení ........................................................................................... 43 

3.4.5 Spolupracovníci ........................................................................................ 43 

3.4.6 Schopnosti ................................................................................................. 44 

3.4.7 Sdílené hodnoty ........................................................................................ 44 

3.5 SWOT analýza ................................................................................................. 45 

3.6 Informační systém firmy .................................................................................. 47 

3.7 Zhodnocení efektivity IS .................................................................................. 49 

3.7.1 Doporučení portálu ZEFIS ........................................................................ 50 

3.7.2 Vyhodnocení bezpečnosti IS .................................................................... 52 

3.7.3 Firemní proces – objednávka zboží .......................................................... 54 

3.8 Shrnutí stavu IS ................................................................................................ 56 

4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ .............................................................................. 57 

4.1 Lewinův model ................................................................................................. 57 

4.1.1 Model změny ............................................................................................ 57 

4.1.2 Identifikace agenta změny ........................................................................ 57 

4.1.3 Síly inicializující proces změny ................................................................ 58 



 

 

4.1.4 Sponzor změny ......................................................................................... 58 

4.1.5 Intervenční oblasti ..................................................................................... 59 

4.1.6 Fáze intervence ......................................................................................... 60 

4.1.7 Verifikace dosažených výsledků .............................................................. 60 

4.2 Výběr řešení e-shopu ........................................................................................ 61 

4.2.1 Kriteriální tabulka ..................................................................................... 69 

4.2.2 Integrace e-shopu UPgates Silver s informačním systémem POHODA .. 72 

4.3 Analýza rizik .................................................................................................... 77 

4.3.1 Identifikace a ohodnocení rizik ................................................................. 77 

4.3.2 Návrh opatření .......................................................................................... 78 

4.4 Časová analýza projektu s využitím metody PERT ......................................... 81 

4.5 Doporučení k informační bezpečnosti ............................................................. 83 

4.6 Ekonomické zhodnocení .................................................................................. 84 

4.6.1 Přínosy navrhnutého řešení ....................................................................... 86 

ZÁVĚR ........................................................................................................................... 88 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ ................................................................................ 89 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ .................................................... 93 

SEZNAM OBRÁZKŮ .................................................................................................... 94 

SEZNAM TABULEK .................................................................................................... 96 

SEZNAM GRAFŮ ......................................................................................................... 98 

 



11 

 

ÚVOD 

Časy, kdy si firmy zapisovaly drtivou většinu informací a dat ručně na papíry a různé 

ostatní dokumenty jsou dávno pryč. V dnešní době, kdy je digitální transformace 

celosvětovým fenoménem, se bez informačního systému neobejde téměř žádná firma.  

Nejen, že slouží k automatizaci a zefektivnění firemních procesů, ale také poskytuje 

konkurenční výhodu. Častým problémem těchto systému bývá, že nejsou integrovány 

s některými firemními procesy, které tak probíhají nezávisle na tomto systému. I z tohoto 

důvodu vznikla tato práce, jelikož firmě, ve které jsem strávil zimní semestr na praxi, se 

tento problém nevyhnul, a jeho vyřešení by znamenalo velký přínos pro celou organizaci. 

Diplomová práce je zaměřena na posouzení informačního systému firmy a následný 

návrh změn. Vybraná společnost si nepřála být z konkurenčních a bezpečnostních důvodů 

jmenována a jedná se o podnikatelský subjekt zaměřující se na výrobu a vývoj hardware 

a software pro sběrnici CAN. První část práce je soustředěna na pochopení problematiky, 

bez kterého bychom nemohli pokračovat v analytických a praktických rozborech. 

V druhé části jsou provedeny nezbytné analýzy pro třetí, tedy praktickou část, ve které je 

navrhnuto řešení pro zlepšení současné situace sledované firmy. Závěr práce je věnován 

ekonomickému zhodnocení navrhnutých změn a jejich přínosům. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem této diplomové práce je posouzení současného stavu informačního systému firmy 

a návrh změn. 

Kromě samotného posouzení informačního systému, který byl hodnocen s využitím 

nástroje Zefis, bylo potřeba v analytické části práce provést řadu vnitřních i vnějších 

analýz firmy. Pro analýzu vnitřního okolí jsem využil metody 7S a vnější okolí bylo 

analyzováno pomocí analýzy SLEPT. SWOT analýza odhalila slabé a silné stránky 

podniku, a zároveň i působící hrozby a příležitosti. Pro analýzu konkurenčního prostředí 

firmy byl sestaven Porterův model pěti sil. 

Na základě těchto analýz byly stanoveny požadavky na konkrétní řešení, které spočívalo 

ve výběru e-shopu a jeho integraci s IS. Z tuzemského e-shopového trhu bylo vybráno 

pět potenciálních kandidátů, kteří byli mezi sebou porovnáni, a pomocí kriteriální tabulky 

jsem firmě doporučil podle mého názoru to nejvhodnější řešení. Změnou nás provázel 

Lewinův model a v souvislosti byla provedena i analýza rizik a jejich eliminace. Dále 

bylo potřeba zvýšit efektivnost informačního systému a konkrétně jeho nejslabší oblast 

bezpečnosti. Pro tu jsem sestavil firmě řadu doporučení, které by měly vést ke zlepšení 

informační bezpečnosti a celkové efektivity informačního systému podniku. 

V samotném závěru byl stanoven časový harmonogram celého projektu včetně jeho 

odhadovaných nákladů a přínosů. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Teoretická východiska budou sloužit jako podklad k analytické a praktické části 

diplomové práce. Bude popsána základní problematika z oblasti informačních systémů a 

poté konkrétní analýzy a metody využité v pozdějších částech této práce 

 

2.1 Systém a informační systém 

Systém lze obecně definovat jako množinu prvků a vazeb. Prvky systémů na dané úrovni 

rozlišení můžeme pochopit jako nedělitelné. Vazby mezi nimi představují buď 

jednosměrné nebo obousměrné spojení mezi nimi. Systém se značí vstupními a 

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

předává. Na systémy nahlížíme z hlediska toho, jak komunikují se svým podstatným 

okolím a jaké mají tedy cílové chování (1, str. 14) 

Pokud navážeme na všeobecný pohled definovaný v předešlém odstavci, pak informační 

systém můžeme označit jako systém umělý, u něhož může člověk ovlivnit jeho kvalitu 

(2, str. 18) 

„Informační systém lze definovat jako soubor lidí, metod a technických prostředků 

zajišťujících sběr, přenos, uchování, zpracování a prezentaci dat s cílem tvorby a 

poskytování informací dle potřeb příjemců informací činných v systémech řízení.“ (2, str 

18) 

Další příklad definice IS jej popisuje z jiného pohledu. 

„Informační systém je obecně podpůrný systém pro systém řízení. Jestliže chceme 

projektovat systém řízení jako takový, musíme znát, jaké jsou cíle, a informační systém 

řešit tak, aby tyto cíle podporoval“ (2, str. 18) 

Informační systém se skládá z následujících komponent: 

• technické prostředky (hardware) jsou počítačové systémy různého druhu, které 

jsou doplněny o periferní jednotky, které jsou v případě potřeby propojeny 
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pomocí počítačové sítě a napojeny na paměťový subsystém pro práci s velkými 

objemy dat (2, str. 19). 

• Programovými prostředky (software) označujeme systémové programy, které 

řídí chod počítače, pomáhají k efektivitě řízení dat a umožňují komunikaci 

počítačového systému s reálným světem. Dále se jedná o veškeré aplikační 

programy, které řeší dané úlohy a potřeby daných uživatelů (2, str. 19). 

• Organizační prostředky (orgware) chápeme jako soubor nařízení a pravidel, které 

definují provozování a využívání informačního systému a informačních 

technologií (2, str. 19). 

• Lidská složka (peopleware) řeší otázky adaptace a účinného fungování člověka 

v počítačovém prostředí, do kterého je vřazen. (2, str. 19). 

• Poslední složka informačního systému je reálný svět, čili informační zdroje, řady 

norem a legislativa (2, str. 19). 

 

Obr. 1: Informační systém a jeho složky (zdroj: 2, str. 20) 

 

2.2 Vymezení podnikového IS a jeho klasifikace 

„Podnikový informační systém vytvářejí lidé, kteří prostřednictvím dostupných 

technologických prostředků a stanovené metodiky zpracovávají podniková data a 

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

procesů, manažerskému rozhodování a správě podnikové agendy“ (4, str. 61) 

V moderní funkční organizaci by měl podnikový informační systém splňovat tyto tři 

hlavní body: 
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Nasazení různých podnikových aplikací a jejich integrace: provázané řízení 

podnikových procesů a zpracování manažerských informací je základ pro řízení podniku 

jako celku. Management má na starost a musí umět rozhodnout, na jaké úrovni je 

integrace nejvhodnější. Pro podporu integračního poslání podnikového IS jsou zaváděny 

jednotlivé podpůrné aplikace (4, str. 62,63). 

Zavedení řádu každodenní firemní agendy: využití informačního systému jako 

nositele a garanta tohoto pořádku je nutností pro efektivní fungování organizace. 

Podnikový IS by měl splňovat roli nositele standardizace, která pozitivně ovlivní chování 

v rámci podnikových procesů a chování uživatelů včetně změn v jejich pracovních 

návycích (4, str. 63). 

Výběr relevantních informací manažerů pro vrcholové rozhodování: manažeři 

s relevantními informacemi lépe nahlíží na problematiku řízení a přispívají k zdravému 

fungování celé organizace. Ať už má firma jakýkoliv informační systém z daných 

komponent, tak by měl zabezpečit zpracování informací pro vrcholový management a 

měl by tak poskytovat celostní pohled na fungování organizace (4, str. 63). 

 

2.2.1 Klasifikace informačních systémů 

Dělení informačních systémů do kategorií probíhá na základě různých hledisek jako jsou 

účel a obsah, velikost, strukturální složitost a typy uživatelů. V rámci této práce budu 

pohlížet na klasifikaci IS dle těchto způsobů: 

1) Klasifikace dle vztahu k systému řízení: 

Transakční systémy (TPS) jsou nástupci klasických dávkových systémů, které měly za 

úkol plnit typické agendové úkoly, jako jsou mzdy, fakturace apod. V minulosti těchto 

systémů byl vedlejším produktem kategorie nižších pracovníků, kteří měli na starost 

pouze vstup dat do systému (5, str. 39).  

V současnosti tyto systémy zastoupil nástup on-line systémů. Uživatelé transakčních 

systémů jsou pracovníci s vysokou kvalifikací, kteří jsou schopni provádět samostatná 
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rozhodování v zájmu podnikových cílů. Například proces zpracování transakce 

objednávky je prováděn přímo pracovníkem provádějící obchodní činnost (5, str. 39). 

Informační systémy pro řízení (MIS) se vyvinuly z ekonomických a účetnických 

systémů. V minulosti bylo výstupem těchto systémů množství tištěných výstupů, jako 

například detailní přehledy o hospodaření jednotlivých provozů, závodů, dílen i podniků 

jako celku (5, str. 41). 

MIS často nevyužívají předmětové databáze z transakčních systémů, protože ty jsou 

vyhrazeny pro operativní řízení a jejich hodnoty v nich se neustále mění. Vybírají se tak 

případně jen objekty, která splňují určitá kritéria (např. zákazník, který si objednal určitý 

produkt apod.). Z transakčních systémů se obvykle vytvářejí periodické výstupy 

(sumarizace, modelové agregace, výběry informací) v řádech týdnů, měsíců, popř. roků, 

které složí pro potřeby MIS (5, str. 41, 42). 

Systémy pro podporu rozhodování (DSS) jsou výsledkem MIS. Tyhle systémy mají 

schopnost provádět rozsáhlé analýzy stejných dat bez potřeby složitějšího programování, 

jelikož požadavky na výstupy bývají často neurčité a vyjasňují se až v průběhu plnění 

úlohy. Jedná se často o jednorázovou úlohu, která je typická svou jedinečností, a pokud 

ne, pak se děje vždy za jiných podmínek. Typické pro tuto úlohu je, že vyžaduje velmi 

rychlé řešení a výstupem je grafické řešení, které má pro řídicí pracovníky vyšší 

vypovídající hodnotu (5, str. 42, 43) 

Systémy pro vrcholové řízení (EIS) je označení pro IS, které zabezpečují vrchol řídicí 

pyramidy (viz obr. 2) a slouží vrcholovému vedení podniku – tzv. Chief Executive 

Officers (CEO). Na rozdíl od MIS se vyznačují tyto systémy tím, že vrcholové vedení se 

zajímá více o informace z okolí podniku (trh, banka, technické inovace, politická situace, 

konkurence na trhu apod.). EIS jsou navrhovány tak, aby umožňovali přístup k externím 

datům a sumarizovali do nejvyšší úrovně agregace interní podnikové informace (5, str. 

46) 

Na obrázku níže můžeme vidět rozdělení informačních systémů ke vztahu k systému 

řízení včetně jeho dělení podle strategického, taktického a operativního řízení. 
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Obr. 2: Rozdělení IS ke vztahu k systému řízení (zdroj: 5, str. 40) 

 

Podle literatury pana doc. Ing. Miloše Kocha, CSc. jsou transakční systémy na úrovni 

operativního řízení ještě doplněny o modul CIM, což je počítačem integrovaná výroba 

zahrnující přímé řízení technologických procesů. Mohou to být například NC stroje řízené 

počítačem, který těmto strojům určuje práci včetně dodání programů (6, str. 7). 

2) Klasifikace dle jednotlivých organizačních úrovní podniku: 

Provozní úroveň vyžaduje zpracování informací rutinní podnikové agendy. Patří sem 

realizace výrobních zakázek, nákupu a prodeje, příjem plateb a výplaty apod. IS reaguje 

na plnění každodenní činnosti a sleduje tok transakcí napříč organizaci (4, str. 73). 

Znalostní úroveň zahrnuje jak klientské aplikace podnikového IS, tak prostředky osobní 

informatiky (kancelářské aplikace, software určený pro týmovou práci apod.). Tyto 

aplikace slouží k řízení toku dokumentu a zároveň i podporují růst znalostní báze 

organizace (4, str.74). 
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Řídící úroveň požaduje informace nutné k vykonání administrativních úkolů a podpoře 

rozhodování, týkající se zejména středního a vrcholového managementu. Tzv. reporting, 

který probíhá na řídicí úrovni IS dává organizaci odpověď na jednoduchou otázku, zda 

věci fungují tak, jak mají. Typickým příkladem mohou být reportování ekonomických 

výsledků z obchodní činnosti (4, str. 74). 

Strategická úroveň informačních systémů slouží vrcholovému managementu k odhalení 

dlouhodobých trendů uvnitř i vně organizace. Jejich hlavním úkolem je odhalit očekávané 

změny a následně určit, zda a jestli vůbec je podnik schopen na tyto změny reagovat (4, 

str. 75). 

 

Obr. 3: Informační pyramida dle organizačních úrovní podniku (zdroj: 4, str. 74) 

 

3) Klasifikace dle holisticko-procesního pohledu 

„Podnikové informační systémy je vhodné klasifikovat podle jejich praktického uplatnění, 

ve shodě s nabídkou dodavatelů a ve shodě s požadavky na řízení podnikových procesů. 

Rozhodující pro klasifikaci podnikových informačních systémů je tzv. holisticko-procesní 

pohled.“ (4, str. 77) 
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Obr. 4: Holisticko-procesní pohled na informační systémy (zdroj: 4, str. 78) 

 

ERP (Enterprise Resource Planning) je integrovaný softwarový systém podporující 

plánování a řízení veškerých hlavních podnikových procesů. Jeho jádro tvoří tyto 

podsystémy – nákup, výroba, prodej, financování a lidské zdroje. ERP integruje tyto 

podsystémy do jednoho celku, a proto o něm můžeme hovořit jako o jádru celého 

informačního systému (7, str. 19).  

CRM (Customer Relationship Management) je interaktivní proces, jehož cílem je 

vytvořit dlouhodobý strategický partnerský vztah, který přinese hodnotu jak na straně 

dodavatele, tak na straně zákazníka (8, str. 26).   

Tab. 1: Vnímání péče o zákazníky (zdroj: 8, str. 24) 

Hodnocení Definice Charakteristika 

1 Zákaznické 

potřeby 

Identifikace a splnění zákaznických potřeb jsou 

považovány za nejdůležitější úkoly CRM. Realita se od 

hodnocení výrazně liší – málokterá firma využívá 

dostupné nástroje kvalifikace a kvantifikace 

zákaznických potřeb. 
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2 Partnerství Naprostá většina oslovených manažerů nepochybuje o 

nutnosti partnerské spolupráce s dodavateli i zákazníky. 

3 Zvyšování 

zisku 

Cílem je dlouhodobé udržení zákazníků, které zvyšuje 

zákaznickou hodnotu (některé průzkumy uvádějí 25-

125% nárůst zisku. 

4 Loajalita Budování loajality zákazníků je důležitou rolí vztahové 

marketingu. 

5 Hodnota Řízení a zvyšování hodnoty zákazníků i firmy samotné 

v rámci partnerství. 

6 Spokojenost Spokojenost získala relativně nízké ohodnocení v rámci 

průzkumu navzdory tomu, že jde o důležitou hodnotu pro 

zákazníky. 

 

„Podle BI mají nejvyšší prioritu mezi vrcholovými manažery zákaznické potřeby spolu 

s partnerstvím. Překvapivá byla nízká priorita spokojenosti. (1 - nejvyšší důležitost, 6 – 

nejnižší).“ (8, str. 24) 

SCM (Supply Chain Management) představuje soubor nástrojů a procesů sloužících 

k optimalizaci řízení a k maximální efektivitě provozu veškerých článku dodavatelského 

řetězce s ohledem na koncového zákazníka. Při vymezení procesů v konkrétním 

dodavatelském řetězci se aktuálně nejčastěji využívá modelu SCOR, který rozpracovává 

procesy v pěti úrovních (3, str. 137). 

1) Na první úrovni je definováno pět klíčových procesů dodavatelského řetězce – 

plánování, nákup, výroba, expedice a reklamace (3, str. 138). 

2) Druhá úroveň zpracovává pro procesy z první úrovně subprocesy v závislosti na 

zvolených strategiích. Ty se mohou vztahovat jak ke všem procesům první 

úrovně, tak i pouze k určitým procesům. Příkladem subprocesu pro strategii 

výroby na zakázku je například sestavení produktu (3, str. 138). 
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3) Na třetí úrovní jsou pro subprocesy definovány jednotlivé činnosti. Pro výše 

zmíněný subproces „sestavení produktu“ uvedu příklad činnost utvoření soupisu 

(kusovníku) pro produkt (3, str. 138). 

4) Úroveň 4 specifikuje pro jednotlivé činnosti pracovní toky včetně jejich výstupů 

a vstupů a provedených operací (3, str. 138). 

5) Pátá úroveň má na starost automatizaci jednotlivých pracovních toků z předešlé 

úrovně s využitím informačních technologií (3, str. 138). 

  

2.3 Data podnikového IS 

Pojem data můžeme pochopit jako formalizovaný záznam lidského poznání pomocí 

symbolů, který je schopný přenosu, uchování, interpretace a zpracování. Smysluplná 

informace vzniká v procesu interpretace dat člověkem (3, str. 48). 

V této kapitole budou rozdělena data do kategorií, mezi kterými je hierarchický vztah a 

bude dokázáno, že data z jedné kategorie jsou využívána s daty z jiné kategorie. 

 

Obr. 5: Kategorie podnikových dat a jejich hierarchie (zdroj: 3, str.49) 

 

Kategorie klíčových referenčních dat tvoří údaje o zdrojích a schopnostech podniku. 

Tyto údaje pak definují podnik včetně jeho prvků a omezujících vlastností. Typickým 

příkladem jsou údaje o lidských zdrojích podniku, kde data charakterizují danou osobu 

(znalosti, dovednosti, zkušenosti…), organizační strukturu definující hierarchii moci, 

charakterizujeme místo, kde jsou prováděny činnosti spojené s transformačním procesem 

(oddělení, útvary…). Dalším příkladem mohou být data charakterizující vlastnosti strojů 
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a zařízení (konfigurace, kapacita, umístění…) anebo data prostorová (geografické 

umístění skladů, jejich kapacita…) (3, str. 49). 

Kategorie kmenových dat je tvořena údaji spojenými s transformačním procesem 

podniku. Zde jsou typickým příkladem charakteristiky produktu a zákazníků na jedné 

straně a charakteristiky materiálu, komponent a dodavatelů na straně druhé. V praxi si to 

můžeme popsat na příkladu dat o produktu, v tomto případě automobilu. Kmenová data 

nepopisují pouze charakteristiky automobilu směrem k zákazníkovi (barva, rozměr 

apod.), ale popisují i další charakteristiky, jako například to, že automobil je kompletován 

z řady částí, které mohou být komponentami či materiálem. Pak je v této kategorii dat 

zachycen vztah „celku a částí“, který je typicky označen pojmem kusovník (3, str. 49). 

Podmíněná kmenová data jsou kategorií dat, kterou můžeme označit jako podmínky. 

Ty jsou aplikovány v různých situacích a utvářejí byznys pravidla. Příkladem jsou 

podmínky stanovení ceny produktu v závislosti na charakteristice zákazníka (zákazník 

s určitou charakteristikou může získat slevu). Dále může jít o podmínky ovlivňující 

průběh pracovního toku (workflow) nebo procesu, jako může být platba zálohy za 

dodávané zboží v závislosti na charakteristice zákazníka (např. nový zákazník musí složit 

zálohu předem (3, str. 49). 

„Kategorie transakce dat je tvořena daty, které vznikly při byznys transakcích. Pojem 

transakce je definován jako transformace stavu, která má vlastnosti atomicity (transakce 

vždy proběhne buď jako celek, anebo jako celek neproběhne vůbec, buď jsou jí vázáni 

všichni, anebo nikdo), trvanlivostí (jakmile je transakce potvrzena, nemůže být zrušena), 

konzistence (transakce proběhne podle definovaných pravidel) a izolovanosti (transakce 

nezasahuje do ostatních transakcí ani ostatní transakce do ní. Byznys transakce pak mění 

stavy byznysu, obvykle během činností, respektive procesů“ (3, str. 50) 

Jako příklad transakčních dat uvedu data spojené s obsluhou objednávky zákazníka. 

Zaznamenaná objednávka je transakčním údajem, neboť je kolekcí údajů, kde některé 

údaje jsou také transakčními daty (datum dodání, počet kusů apod.) (3, str. 50). 

Pod poslední z kategorií reporty si můžeme představit data, která vnímáme jako data o 

stavu či hlášení. Vychází z transakčních dat s využitím údajů všech nižších kategorií dat. 



23 

 

Mohou to byt buď obyčejné souhrny za dané období (např. stav zásob, přehled 

zaúčtovaných faktur apod.) a tuto část označujeme jako výstupní sestavy (3, str.50). 

 

2.3.1 Data, aplikace informačních technologií a uživatelé 

Jednotliví uživatelé informačního systému, a tedy i jejich data, jsou zaznamenány 

prostřednictvím aplikací informačních technologií anebo mohou být získána jinými 

způsoby – data mohou být přenesena z jiné aplikace (elektronicky dodaná objednávka) 

anebo je dodává specializovaný systém (snímač karet docházkového systému dodává 

informace o průchodu zaměstnanců) (3, str. 50). 

Aplikace kromě zachycení dat zajišťuje i jejich prezentaci, zpracování, uložení a případný 

přenos na místa, kde mají být zachycena a prezentována, zpracována, uložena a uchována. 

Tyto části aplikace označujeme jako logiky aplikace (3, str. 50).  

 

Obr. 6: Logiky aplikace, informační technologie a technika (zdroj: 3, str. 51) 

 

Prezenční logika aplikace je spojena s uživatelským rozhraním. To slouží jak 

k zaznamenání dat uživateli, ale také řeší problematiku vhodného způsobu, jak mají být 

data prezentována uživatelům. Hlavními funkcemi této části aplikace jsou obsluha vstupů 

dat uživatele a prezentace výsledků zpracování ve vhodné formě (3, str. 51). 

Uživateli se typicky prezentují data buď obrazovou nebo zvukovou formou. Díky 

moderním technologiím lze nyní uživatelům prezentovat data i například prostřednictvím 

hmatu (vibrace, Braillovo písmo apod.). V podnikových informačních systémech se však 
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nejčastěji setkáváme s první zmíněnou formou, tedy s obrazově či zvukově 

prezentovanými daty. Může nastat i kombinace obou forem, obrazová data jsou uživateli 

vnímána jako text nebo grafika (3, str. 51,52). 

Datová logika aplikace je spojována jak s úložišti dat, tak s řešením situací, kdy jsou 

data dodávána externí aplikací či systémem. Hlavní funkcí datové logiky aplikace je za 

prvé připravit data do takové podoby, aby ji aplikační logika byla schopna zpracovat, a 

to bez ohledu na to, zda data byla získána z nějakého úložiště či doručena z jiného 

systému. Druhou funkcí je opět příprava dat, avšak nyní do takové podoby, aby tyto data 

mohla být uložena nebo přenesena do jiného systému (3, str. 51). 

Z hlediska uložení dat rozlišujeme dva přístupy: 

Souborový přístup obsahuje údaje jednoho objektu, respektive údaje o objektech stejné 

třídy umístěné do samostatného souboru. Aplikace při přístupu k datům využívají služeb 

souborového systému operačního systému a mají k dispozici tyto operace: 

• otevření a zavření souboru, 

• vytvoření nového souboru, zrušení souboru, 

• čtení nového souboru, záznamu nebo definovaného počtu bytů, 

• zápis do souboru (3, str. 55). 

Databázový přístup vnímá jednotlivé soubory jako entity. Model (metadatové schéma) 

zahrnuje vedle popisu struktury entity také popis vztahů mezi entitami, například vztah 

mezi objednávajícím a objednávkou, vztah mezi objednávkou a objednaným zbožím 

apod. Entity a jejich vztahy spolu s metadatovým modelem tvoří databázi. Tento přístup 

řeší některé z problému prvního zmíněného přístupu: 

• obtížné zachycení vzájemných vztahů mezi různými objekty, jako například již 

zmíněný vztah mezi objednávajícím a objednávkou, objednávkou a zbožím apod, 

• obtížná kombinace strukturovaných a nestrukturovaných dat (3, str. 55, 56) 

Aplikační logika aplikace reprezentuje klíčovou část aplikace. Jejím úkolem je data 

zpracovat dle vhodného předpisu, jímž je formalizován jistý postup zpracování informace 

v reálném světě. V praxi se může jednat o sestavení výrobního plánu, úprava fotografie, 
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výpočet ceny zakázky apod. Zpracovává data, které poskytuje prezenční a datová logika 

aplikace (3, str. 51) 

Z hlediska schopnosti popsat organizaci dat rozlišujeme data: 

• strukturovaná, která jsou logicky uspořádaná ve struktuře jednotlivých datových 

položek dle předpisu. Příkladem mohou být množství objednaného zboží, název 

objednaného zboží nebo jednotková cena (3, str. 53, 54). 

• Nestrukturovaná, pod kterými si můžeme představit volný text, audio, video, 

grafiku. U těchto dat nelze popsat jejich strukturu, a například u audio dat nejsme 

schopni popsat, jaká část audia je pozdrav, u grafiky nejsme na základě 

zprostředkovaného obrazu schopni říct, o jakou osobu se jedná apod (3, str. 54). 

• Částečně strukturovaná, která jsou kombinací dvou předešlých. Typický příklad 

je u elektronické pošty, kde máme strukturovaná data jako odesílatel, příjemce, 

předmět zprávy, a data nestrukturovaná, což je vlastní text zprávy (3, str. 54) 

„Metadata jsou data popisující data jiná. Jejich prostřednictvím se lze na data dotázat, 

jsme schopni data doplňovat, konsolidovat je, vzájemně je synchronizovat a integrovat“ 

(3, str. 54) 

 

2.4 Použité analýzy a metody v diplomové práci 

V následující části budou teoreticky popsány analýzy a metody, které jsem využil v rámci 

diplomové práce. 

 

2.4.1 SLEPT 

SLEPT analýza je jedna ze základní analýz změn pro obecné prostředí organizace, popř. 

projektu. Zaměřuje se na externí faktory firmy, které zkoumá a hodnotí z pěti hledisek. 
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Sociální hledisko 

Zkoumá lidské, sociální a kulturní faktory, které mají na podnik vliv. Konkrétně sem 

například patří demografické údaje (věková struktura, geografické a etnické rozložení), 

sociálně-kulturní aspekty (životní úroveň, rovnoprávnost pohlaví, náboženství), ale i trh 

práce (nezaměstnanost, diverzita pracovní síly, pracovní návyky) (10, str. 37). 

Legislativní a právní hledisko 

Firma je povinna dodržovat platnou legislativu a zákony nejen z tuzemské země, ale i 

například z EU. Spadají sem například daňové zákony, obchodní právo, živnostenský 

zákon a soudnictví (10, str 37). 

Ekonomické hledisko 

Inflace, výše HDP, úroková míra a měnová stabilita – všechny tyto makroekonomické 

faktory působí na organizaci. Dále analýza v této oblasti zohledňuje přístup k finančním 

zdrojům, výši a vývoj jednotlivých daňových sazeb apod (10, str. 37). 

Politické hledisko 

Politika země má jak přímý, tak i nepřímý vliv na okruh daného podnikání. V analýze 

proto zohledňujeme například politickou stabilitu (forma a stabilita vlády, klíčové orgány 

a úřady, politické strany), politicko-ekonomické faktory (podpora investic) a zahraniční 

politiku (členství v mezinárodních organizacích) (10, str. 37). 

Technologické hledisko 

Technologické hledisko zahrnuje vědu a výzkum (úroveň, výše podpory a financování), 

vývoj nových IT technologií i samotné technologie (využití počítačů, internetu a 

sociálních sítí v podnikání) včetně softwarových a hardwarových potřeb (10, str. 38). 

 

2.4.2 Model 7S 

Metoda 7S analyzuje vnitřní prostředí firmy. Cílem této strategické analýzy je odhalit 

rozhodující faktory, podmiňující úspěch firmy při realizaci její strategie. V pojetí 
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McKinseyho 7S analýzy pohlížíme na každý podnik jako na množinu sedmi základních 

faktorů, které se vzájemně podmiňují, ovlivňují a ve výsledku rozhodují o tom, jak bude 

firemní strategie naplněna. Model je nazýván 7S podle začátečních písmen následujících 

základních faktorů (11, str. 115).  

 

Obr. 7: Model 7S (zdroj: 25) 

 

Strategie vyjadřuje základní představy o tom, jakou cestou budou dosaženy strategické 

cíle firmy. Jednotlivé strategické cíle by ve správně fungující firmě měly být definovány 

způsobem SMART (11, str. 5,6). 

Strukturou se v tomto modelu chápe obsahová a funkční náplň organizačního 

uspořádání v rámci nadřízenosti, podřízenosti, ale i spolupráce a sdílení informací (11, 

str. 116). 
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Systémy řízení jsou různé procedury, systémy a podpůrné prostředky sloužící ke 

komunikačnímu, informačnímu, dopravnímu nebo kontrolnímu řízení (11, str. 116). 

Styly manažerské práce jsou vyjádřením přístupu managementu k řízení a řešení 

vyskytujících se problémů (11, str. 116). 

Spolupracovníci jsou lidé, řídicí i řadoví pracovníci a jejich vztahy, funkce, motivace a 

chování vůči firmě (11, str. 116). 

Schopnosti značí úroveň profesionální zdatnosti pracovního kolektivu v rámci 

organizace (11, str. 116). 

Sdílené hodnoty odrážejí základní principy, hodnoty a myšlenky organizace 

respektované pracovníky i určitými zainteresovanými strany (11, str. 116).  

 

2.4.3 Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí je velmi užitečným nástrojem ke 

zmapování konkurenční pozice firmy v odvětví a je vhodný i pro analýzu marketingu. 

Mezi pět analyzovaných faktorů patří vyjednávací síla zákazníků, vyjednávací síla 

dodavatelů, hrozba vstupu nových konkurentů, hrozba substitutů a rivalita firem 

působících na konkrétním trhu. Jako každá vnější analýza by i Porterův model měl být 

zaměřen na vývojové trendy. Nezáleží tedy pouze na tom, jaká je současná situace ve 

zkoumaném odvětví, ale také na budoucím vývoji situace v celém časovém horizontu 

strategie (12, str. 109, 110). 

Porterova analýza by se v praxi měla realizovat v dvou následujících za sebou jdoucích 

krocích: 

1) Identifikace potenciálních základních hrozeb – hrozbami pro podnik může být 

například silný zákazník či vysoká konkurenční rivalita v odvětví, které z analýzy 

v pěti výše uvedených oblastech vyplynou. Pokud se zjistí, že v odvětví 

organizace žádná taková hrozba v budoucnu neexistuje, pak krok číslo 2 nemusí 

být realizován. Taková situace nastane ale velmi výjimečně (12, str. 109, 110) 
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2) Generace příležitostí pro oblast marketingu – pokud existuje pro podnik hrozba, 

pak je vhodné vyhledat takové příležitosti, které tuto hrozbu oslabí nebo dokonce 

eliminují (12, str. 110). 

 

Obr. 8: Porterův model 5 sil (zdroj: 12, str. 110) 

 

2.4.4 SWOT analýza 

SWOT je zkratka pro vnitřně silné (strenghts) a slabé (weaknesses) stránky podniku, dále 

pro příležitosti (opportunities) a ohrožení (threats) z vnějšího okolí podniku. Jedná se o 

velice užitečný, otevřený, pohotový a snadno použitelný nástroj pro přezkoumání celkové 

situace podniku. Účelem této analýzy není pouze sestavit libovolný seznam ze čtyř výše 

zmíněných oblastí, ale zaměřit se na vyzdvižení těch aspektů, které mají strategický 

význam pro firmu. Příklad SWOT analýzy si ukážeme na následujícím obrázku (9, str. 

432).  
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          Obr. 9: Příklad SWOT analýzy podniku (zdroj: 9, str. 433) 

 

2.4.5 Lewinův model 

Lewinův model patří k nejznámějším a nejvyužívanějším metodám používaných při 

realizaci změn ve firmě.  Analýza situace je prvním krokem v procesu plánované změny. 

Na základě analýz se organizace rozhoduje, zda změnu realizuje či ne. K tomuto 

rozhodnutí slouží tzv. analýza sil, ve které se porovnávají síly, které jsou pro změnu, a 

naopak síly, které tuto změnu brzdí. Dále je třeba provést analýzu vnějšího okolí podniku 

(SLEPT), analýzu oborového okolí (Porterův model 7 sil), analýzu interních faktorů (7S) 

a analýzu SWOT (21, str. 64-68). 
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Obr. 10: Základní kroky procesu modelování řízené změny (zdroj: 21, str. 67) 

 

 Po provedení požadovaných analýz pokračuje proces změny v následujících fázích: 

• návrhová etapa – stanovení agenta změny, vytvoření modelu změny, určení 

dílčích firemních procesů ovlivněných změnou, 

• realizační etapa – provedení vlastní plánované změny, 

• zpětnovazební vyhodnocení realizované změny – v případě, že je firma se změnou 

spokojena a nechce stávající změnový proces upravit, pak dochází k tzv. 

zamražení změny (21, str. 66). 

Podle Lewina se žádná úspěšná změna neobejde bez těchto kroků: 

• fáze rozmrazení – příprava změny, 

• fáze změny – přechod na novou úroveň, intervence ve měněném systému, 

• fáze zamražení – fixace dosažených výsledků (21, str. 67). 
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2.4.6 Analýza rizik 

Prvním krokem pro snížení rizik musí být jejich samotná identifikace. Celý proces 

analýzy rizik je chápán jako proces definování hrozeb, pravděpodobnosti jejich 

uskutečnění a dopadu na aktiva (26, str. 93). 

Aktiva 

Jako aktivum můžeme v obecném slova smyslu chápat všechno, co má pro danou 

organizaci hodnotu, která může být zmenšena působením hrozby. Jeho základní 

charakteristikou je tzv. hodnota aktiva, založena buď na objektivním stanovení obecně 

vnímané ceny nebo na subjektivním ocenění důležitosti. Aktiva se dělí na: 

• hmotná – nemovitosti, cenné papíry, peníze apod., 

• nehmotná – informace, data, předměty průmyslového a autorského práva, 

pracovní morálka apod (26, str. 94, 95). 

Hrozby 

Pod pojmem hrozba rozumíme jakoukoliv sílu, osobu, aktivitu a událost, která může mít 

negativní účinky na bezpečnost nebo může způsobit škodu (požár, přírodní katastrofa, 

krádež, chyba obsluhy, kontrola finančního úřadu apod.). Škodu, která je způsobena na 

konkrétním aktivu z důvodu působení hrozby, nazýváme jako dopad hrozby. Základní 

charakteristikou hrozby je její úroveň, ta je hodnocena podle těchto faktorů: 

• nebezpečnost – schopnost hrozby způsobit škodu, 

• přístup – pravděpodobnost, že se hrozba dostane k aktivu (získá k němu přístup), 

• motivace – zájem iniciovat hrozbu vůči aktivu (26, str. 95). 

Zranitelnost 

Nedostatek, slabina nebo stav aktiva, který může hrozba využít pro uplatnění 

nežádoucího vlivu, se nazývá zranitelnost. Vzniká všude, kde dochází k interakci mezi 

hrozbou a aktivem. Úroveň zranitelnosti je hodnocena podle dvou faktorů: 

• citlivost – náchylnost aktiva k poškození danou hrozbou, 
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• kritičnost – důležitost aktiva pro sledovaný subjekt (26, str. 95) 

Protiopatření 

Jedná se o proces, který má za úkol eliminovat působící hrozbu a snížit zranitelnost nebo 

její dopad. Z hlediska analýzy rizik je protiopatření charakterizováno: 

• efektivitou – vyjadřuje, nakolik protiopatření sníží účinek hrozby, 

• náklady – náklady na pořízení, zavedení a provozování opatření (26, str. 96). 

Riziko 

Vzniká vzájemným působením hrozby a aktiva. Jeho úroveň je určena hodnotou aktiva, 

zranitelnosti aktiva, úrovni hrozby, a může být snížena pouze za pomocí protiopatření. 

Zbytkové riziko označujeme jako takové, které je tak malé a pro podnik zanedbatelné, že 

jej podnik přijme a nejsou provedena žádná protiopatření. Zbytkové riziko je definováno 

pomocí tzv. referenční úrovně, která rozhoduje o tom, zda je riziko zbytkové či není. Na 

základě tohoto zařazení se rozhoduje, co se s rizikem bude dále dělat (26, str. 96). 

 

2.4.7 Metoda PERT 

Metoda PERT je jedna ze síťových metod sloužících k určení kritické cesty při plánování 

projektu. Společně s metodou CPM vznikla z důvodu eliminovat slabiny doposud 

využívaných Ganttových diagramů – jejich malou flexibilitu a malou účinnost v oblasti 

řízení nákladů. Na rozdíl od metody CPM, která uvažuje pevně dané délky trvání činností, 

metoda PERT využívá pravděpodobnosti a umožňuje kalkulaci rizik. Užívá se pro 

projekty, u kterých je obtížné dopředu odhadnout dobu trvání jednotlivých činností (22, 

str. 154). 



34 

 

 

Obr. 11: Příklad kritické cesty (A→C→F→H→I) (zdroj: 23, str. 185) 

 

Při sestavování kritické cesty v rámci metody PERT se setkáváme s několika pojmy: 

• trvání projektu – celková doba od začátku projektu do jeho ukončení, 

• nejdříve možný začátek činnosti (ZM) – časový okamžik, kdy je možné příslušnou 

činnost nejdříve započít (23, str. 184). 

• Nejdříve možný konec činnosti (KM) – časový okamžik, kdy je možné příslušnou 

činnost nejdříve ukončit (23, str. 184). 

• Nejpozději přípustný začátek činnosti (ZP) – časový okamžik, kdy je nutno 

příslušnou činnost nejpozději zahájit (23, str. 184). 

• Nejpozději přípustný konec činnosti (KP) – časový okamžik, kdy je nutno 

příslušnou činnost nejpozději ukončit (23, str. 184). 

• Rezerva celková (RC) – doba, o kterou lze nejvýše prodloužit trvání činnosti nebo 

posunout její začátek tak, aby se neprodloužila celková doba trvání projektu (23, 

str. 184). 

• Rezerva volná (RV) – doba, o kterou lze nejvýše prodloužit trvání činnosti nebo 

posunout její začátek tak, aby se nezměnil nejdříve možný začátek všech 

bezprostředně následujících činností (23, str. 184). 

• Kritická cesta – nejdelší možná cesta v grafu od jeho počátku do konce. Jakákoliv 

změna doby trvání na kritické cestě má za následek změnu celkového trvání 

projektu. Pro činnosti ležící na kritické cestě platí, že jejich volná i celková rezerva 

je rovna nule (23, str. 184). 
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2.4.8 Posouzení efektivnosti IS s využitím nástroje Zefis 

Portál Zefis je nástroj, pomocí kterého můžeme zkoumat efektivnost a efektivitu 

informačních systémů. Efektivita (účinnost) je podíl mezi přínosy a náklady tohoto 

řešení. Efektivnost (smysluplnost) udává v procentech, na kolik jsme dosáhli cíle a proč 

jsme si tyto systémy pořizovali. Na základě vyplněných dotazníků je informační systém 

firmy vyhodnocen, a zároveň jsou uvedena obecná doporučení k odstranění jeho 

nedostatků (13). 

Portál Zefis dělí nedostatky do sedmi oblastí: 

• technika – správná technika musí umožnit rychlou a spolehlivou práci 

s informačním systémem na pracovních stanicích firmy (13). 

• Programy – tato oblast je zaměřena na programy a informační systémy používané 

ve firmě. Informační systém má pro organizaci dva hlavní úkoly. Prvním je 

doručit správnou informaci, na správné místo, a ve správný čas. Druhým úkolem 

je pomáhat pracovníkům v jejich práci a šetřit jejich čas (13). 

• Pracovníci – zkoumá schopnost zaměstnanců pracovat podle pravidel, bez 

zbytečných chyb (13). 

• Data – v datové oblasti je zkoumáno bezpečné uložení dat, jejich ochrana a 

kompletnost (13). 

• Zákazníci – tato oblast se týká zákazníků informačního systému, kteří s ním 

přichází do styku nebo s ním přímo pracují. Zkoumá se, zda systém vyhovuje 

jejich potřebám a zájmům, a zda jsou data chráněna dle požadavků GDPR (13). 

• Pravidla – není důležitá pouze existence pravidel, směrnic a pracovních postupů 

v organizaci. Ještě důležitější je jejich dodržování a kontrola (13).  

• Provoz – poslední skupina ověřuje míru podpory ze strany dodavatele 

informačního systému (13). 
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        Obr. 12: Příklad vyhodnocení nedostatků portálem Zefis (zdroj: 13) 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této části diplomové práce se zaměřím na analýzu současného stavu mé vybrané firmy. 

Cílem této části je poskytnout obecný pohled na současnou situaci firmy, a zároveň zjistit 

silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby, o které se budeme moct opřít v poslední 

praktické časti této práce. Pro posouzení stavu informačního systému bude využit on-line 

nástroj Zefis.  

 

3.1 Společnost 

Firma, kterou budu v diplomové práci analyzovat a následně pro ni navrhovat změny, si 

nepřála být z bezpečnostních důvodů jmenována. V následující části bude provedeno 

stručné představení této firmy. Jedná se o firmu, která byla zapsána do obchodního 

rejstříku v roce 2008 a založili ji dva jednatelé. Firma má jedinou pobočku, která je 

zároveň i jejím sídlem, a to v Brně. Svou velikostí spadá mezi tzv. mikropodniky a právní 

formou se společnost řadí do firem s ručením omezením. Předměty podnikání jsou 

následující: 

• výroba, instalace a opravy elektronických zařízení, 

• poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, 

• projektování elektrických zařízení, 

• zpracování dat, 

• pronájem a půjčování věcí movitých. 

Konkrétně se firma specializuje na vývoj a výrobu hardware a software pro sběrnici CAN. 

Dále se specializuje na zakázkový vývoj software pro PC a mikrokontrolery a návrh a 

vývoj hardware, a to nejen ve spojení se sběrnicí CAN. V souvislosti se sběrnicí CAN 

poskytuje také konzultace a měření z této oblasti. 

Firemní prostory se nacházejí ve vícepatrové budově, kde si firma pronajímá celé jedno 

patro. Na patře má k dispozici čtyři místnosti, přičemž jedna zůstává nevyužita. V jedné 

místnosti sídlí asistentka, která se stará o administrativní chod firmy. Tato místnost se 

současně využívá i jako sklad. Jedna místnost je určena pro vedení firmy, tedy pro oba 



38 

 

jednatele a poslední z místností je určena pro zaměstnance. Vzhledem k tomu, že firma 

nedávno do svých řad nabrala dva studenty, které zaměstnala na zkušební lhůtu, jsou 

současné prostory nedostačující, a proto plánuje co nejdříve zrekonstruovat nevyužitou 

místnost, která by měla být určena pro tři zaměstnance. Prostory celé budovy jsou 

zabezpečeny jak kamerovým, tak i alarmovým systémem. 

 

3.2 SLEPT analýza 

Sociální faktory 

Společnost je ovlivňována hlavními sociálními faktory, jako jsou příjmy a kupní síla 

obyvatelstva nejen na našem území, ale i v zahraničí. Firma má stále nejširší spektrum 

svých zákazníků na území České republiky, avšak loni se rozhodla svou podnikatelskou 

činnost expandovat do zahraničí a podařilo se ji zaujmout zejména na německém trhu. 

Dalším faktorem je kvalita lidských zdrojů a nezaměstnanost. Firma vyžaduje 

kvalifikované zaměstnance v oboru, kterých není moc a mohlo by dojít k situaci, že se o 

potenciálního zaměstnance bude firma přetahovat s jinou. V případě odchodu některého 

ze zaměstnanců by tak mohl být problém jej nahradit.  

Legislativní faktory 

Každý subjekt působící na našem území musí podléhat legislativě jak České republiky, 

tak i Evropské unie. Sledované firmy se dotýká zejména Nový občanský zákoník, 

Zákon o účetnictví, Zákon o živnostenském podnikání, Zákon o dani z přidané hodnoty 

a Zákoník práce (34). Samozřejmostí je, že firma podléhá zákonu o ochraně osobních 

údajů GDPR. 

První oblastí, kde došlo k velké změně, která má velký vliv na nastavení nových 

procesů ve firmách, je zavedení eNeschopenek od 1. 1. 2020 (31). 

Jak už tomu bývá po několik posledních let, kdy se minimální mzda každoročně 

zvyšuje, tak tomu nebylo jinak i pro rok 2020. Pro zaměstnavatele to v praxi znamená 

prověřit mzdy u jednotlivých zaměstnanců. Nařízením vlády č. 347/2019 Sb. se od 1. 

ledna 2020 mění výše minimální mzdy na 14 600,- Kč měsíčně (32). 
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1. 5. 2020 mělo dojít ke spuštění poslední fáze elektronické evidence tržeb. Od tohoto 

data měly být evidovány všechny ostatní hotovostní platby (uhrazené v hotovosti, 

šekem, směnkou) tržeb z ostatních činností, které doposud evidenci tržeb nepodléhaly. 

Nicméně vzhledem k aktuální pandemii koronaviru jsou EET pozastaveny (33). 

Ekonomické faktory 

Jedním z hlavních ekonomických faktorů byla v minulosti celosvětová hospodářská 

krize, která ovlivnila všechny ekonomické subjekty. Společnost se zrovna v tomto 

období rozhodla začít podnikat, a tak díky této situaci měla pomalejší rozjezd. 

V současnosti působí na firmu, ostatně jako na všechny ostatní, aktuální pandemie 

koronaviru. Po loňské expanzi na zahraniční trh, kde se jí dařilo zejména v Německu, 

musí tak dočasně omezit svou podnikatelskou činnost pouze na tuzemský trh. Poptávka 

po produktech tak celkově klesla a ekonomické změny způsobené touto pandemií budou 

mít negativní dopad na sledovanou společnost. 

Politické faktory 

Politická situace v České republice se dá, vzhledem k výstupnímu produktu společnosti, 

považovat za vstřícnou. Současná vláda deklaruje své zájmy o vytvoření „digitálního 

Česka“ (27), a tudíž se dá očekávat, že vláda bude intenzivněji financovat IT sektor, do 

něhož se může zařadit i náš předmětný podnik, vyrábějící sběrnice CAN. Financování IT 

sektoru se jistě dotkne i internetového prostředí, kde se dá očekávat větší podpora pro 

podniky, které hodlají rozšiřovat a zlepšovat svoje webové stránky, a to včetně e-shopů. 

Ohledně postupu v digitální transformaci České republiky vydala vláda i obsáhlý 

dokument s názvem „Digitální Česko v digitální Evropě“, kde jsou popsány plány na 

digitalizaci, které by se měly dotknout i malých a středních podniků, mezi které patří i 

ten námi sledovaný (28). 

Jak vyplývá z názvu dokumentu, o intenzivní digitální transformaci průmyslu již několik 

let usiluje i Evropská unie, jíž je Česká republika součástí. Z tohoto pohledu tak můžeme 

politickou situaci hodnotit jako pozitivní. Je zřejmé, že ačkoli digitální transformaci 

podporuje současná vláda pod vedením premiéra Andreje Babiše, budoucí stav této 

podpory je otázný. Nové volby do poslanecké sněmovny ČR, po kterých pravděpodobně 
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nastane i změna vlády, se budou konat na podzim 2021. Vzhledem k tlakům EU na 

digitalizační opatření se však nedá očekávat významná změna kurzu v této oblasti. Ta by 

teoreticky mohla nastat pouze v případě výhry protiunijních politických stran, která se 

však zatím, alespoň podle průběžných volebních průzkumů, jeví jako nepravděpodobná 

(29). 

Je však také třeba dodat, že opatření současné vlády proti šíření viru covid-19 zřejmě 

v budoucnu způsobí ekonomickou stagnaci, vyloučena ani není recese či dokonce 

deprese. Jen na rok 2020 MF ČR očekává až 5,6% pokles české ekonomiky (30).  

V případě, že by vláda průběžně přistupovala k dalším opatřením k zamezení šíření viru, 

které by se dotkly odběratelů produktu naší firmy (tedy automobilových výrobců), mohlo 

by dojít k poklesu poptávky po produktu firmy, což by mělo negativní dopad na 

ekonomické výsledky a na případné financování nového e-shopu. Důležité bude zejména 

to, zda se vláda rozhodne reagovat v případě příchodu tzv. „druhé vlny“ nákazy covid-19 

opět takovými opatřeními, které by výraznějším způsobem zpomalily ekonomiku stejně 

jako v první polovině roku 2020.  

Technologické faktory 

Jelikož společnost podniká v oblasti IT, tak jsou technologické faktory pro vývoj 

společnosti klíčové. Společnost sleduje aktuální trendy ve vývoji technologií, aby jim nic 

neuniklo, a byli schopni dynamicky reagovat na potřeby svých zákazníků. Jelikož je velká 

část produktů a služeb určena pro automobilovou sféru, tak musí společnost zejména 

sledovat a sbírat informace z této oblasti a snažit se mít svůj produkt či službu stále 

aktuální a nezůstat vzadu za konkurencí. 

 

3.3 Porterův model 5 sil 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Vyjednávací síla dodavatelů stanovuje konečnou cenu produktů společnosti. Pokud by 

dodavatel zdražil, tak by musela své produkty zdražit i sledovaná firma, a hrozil by únik 

zákazníků ke konkurenci za lepší cenou. Jelikož je konkurenční prostředí dodavatelů 
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v oblasti IT veliké, tak by zvýšení ceny součástek znamenalo, že by společnost sáhla po 

jiném dodavateli. Stejný scénář by mohl nastat, pokud by dodavatelská společnost začala 

distribuovat nekvalitní součástky. Dodavatel si tak nemůže diktovat cenu, jelikož 

společnost má na výběr z mnoha dodavatelů v odvětví, a jeho vyjednávací síla je na nízké 

úrovni. 

Vyjednávací síla odběratelů 

Společnost se zaměřuje jak na podnikání business-to-business, tak business-to-customer, 

nicméně spíše převládá první varianta. Většina jejich zákazníků jsou tak ostatní 

společnosti. Vyjednávací síla těchto odběratelů je velká, jelikož doba jde neustále 

dopředu a technologie se neustále vyvíjejí, tak společnost musí držet s těmito 

technologiemi krok a poskytovat svým odběratelům aktuální produkty, služby a software, 

které těmto technologiím odpovídají. Pokud by je společnost poskytovala zastaralé, pak 

by odběratelé mohli přejít k jiným společnostem na našem území, které působí ve stejném 

odvětví. 

Konkurenti v odvětví 

Konkurentů v odvětví, ve kterém firma působí, není na našem území není mnoho. I přes 

to, že jich je málo, tak každý z nich má silné jméno a bohatou historii. Konkrétně v Brně 

a okolí jiná firma, která se zabývá vývojem a výrobou sběrnice CAN není, což je velkým 

plusem pro firmu. Na zahraničním trhu je to, co se týče konkurence pochopitelně horší, 

protože zde firma nemá ještě zvučné jméno a je nováčkem na trhu. 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Hrozba vstupu nových konkurentů není vyloučena, a to jak na trhu tuzemském, tak i 

zahraničním. Nicméně k tomu moc nedochází, alespoň tedy na našem území. Společnost 

si zakládá na dlouhodobém budování vztahů se svými zákazníky, kteří se do firmy se 

svými potřebami opakovaně vrací. Společnost má tak za více jak 10 let působení na trhu 

vybudované kvalitní jméno, které by bylo obrovskou výhodou při vstupu nové 

konkurence. 
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Substituce produktů 

Sběrnice CAN je použitelná ve všech aplikacích, ve kterých mají navzájem komunikovat 

více než dvě zařízení na bázi mikropočítačů. Z tohoto důvodu je okruh jejích substitutů 

v oblasti průmyslové automatizace poměrně široky. Z evropských lze jmenovat Profibus, 

který slouží k automatizaci továrních strojů nebo VAN sloužící pro automobilový 

průmysl. 

 

3.4 McKinseyho model 7S   

3.4.1 Strategie 

Firma, řadící se svou velikostí mezi mikropodniky, si buduje svou strategii na vývoji a 

prodeji kvalitního produktu, po kterém je v současné době velká poptávka, a to hlavně 

v automobilovém průmyslu a obecně v průmyslové automatizaci. Firem v odvětví na 

našem území sice není mnoho, avšak každá z nich má silné jméno a nabízí taktéž kvalitní 

produkty. Posuzovaná firma, působící na trhu již více než deset let, si dokázala vybudovat 

jméno kvalitního a spolehlivého vývojáře a výrobce těchto produktů. Vždy se snaží 

vyhovět přání zákazníka a poskytovat svůj produkt aktuální a přesně dle daných 

požadavků. Fakt, že se to firmě daří, podkládá množství kladných referencí a stálých 

zákazníků. 

Firma v loňském roku expandovala na zahraniční trh, a i přes velkou konkurenci 

v zahraničí se firmě podařilo uchytit a začíná si tak budovat zákaznickou základnu i mimo 

naše území. 

 

3.4.2 Struktura 

Jelikož se firma řadí mezi mikropodniky, tak je její organizační struktura velice 

jednoduchá. V současné době je ve firmě zaměstnáno osm osob včetně asistentky na 

poloviční úvazek. Jednatelé řídí chod firmy, rozhodují o projektech, které se uskuteční, a 

komunikují s jejich zadavateli. Strukturu toho podniku tak můžeme označit jako liniovou, 
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kdy veškeří pracovníci dostávají příkazy z pouze jednoho nadřízeného místa, a tím jsou 

dva jednatelé této firmy.  

 

3.4.3 Styl řízení 

Všichni ve firmě se již dobře znají, panují zde dobré vztahy jak mezi jednotlivými 

zaměstnanci, tak i mezi zaměstnanci a jejich nadřízenými. Nadřízení poskytují zpětnou 

vazbu a komunikace mezi těmito strany probíhá oboustranně. Ve výsledku je to však vždy 

manažer, tedy jeden z jednatelů, který po konzultaci učiní finální rozhodnutí. Styl řízení 

firmy označím tedy jako konzultativní. 

 

3.4.4 Systémy řízení 

Firma má zavedený informační systém Pohoda verze Standart od společnosti Stormware. 

Ten využívá pro ekonomický chod firmy, základem systému je propracovaný adresář a 

řada agend jako např. fakturace, banka, pokladna, majetek, sklad apod. Systém si zakládá 

na své jednoduchosti a přehlednosti a každý ze zaměstnanců jej dokáže ovládat. Jako 

nevýhodu vidím absenci e-shopu. Firma má na svých webových stránkách pouze nabídku 

oceněných produktů, jejichž objednávka je uskutečněna telefonicky, e-mailem nebo 

osobně. Účetnictví ve firmě probíhá interně a má jej na starost asistentka. Firma taktéž 

využívá platformy MediaWiki na vnitřní síti, kde má veškeré výrobní postupy a know-

how. 

 

3.4.5 Spolupracovníci 

Všichni zaměstnanci jsou lidé z oboru. Už jejich samotný výběr probíhal velmi pečlivě, 

protože na každou pozici je potřeba kvalifikovaného zaměstnance s vysokoškolským 

titulem v oboru. Ve firmě jsou momentálně zaměstnáni dva studenti posledního ročníku 

magisterského studia na zkušební lhůtu, kteří sbírají každodenní prací potřebné 

zkušenosti a znalosti, a po vystudování školy by se měli stát plnohodnotnými členy 

pracovního týmu. Všichni ostatní zaměstnanci včetně jednatelů jsou již dávno 
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vystudovaní lidé s dlouholetými zkušenostmi a praxí, která je v tomto oboru podnikání 

nezbytná. Vedoucí si jsou moc dobře vědomi těžké zastupitelnosti svých lidí, a proto své 

zaměstnance motivují, a pokud podají skvělé výkony, pak jsou náležitě odměněni. 

 

3.4.6 Schopnosti 

Jelikož jde doba a s ní i technologie neustále dopředu, je nezbytné pro správné fungování 

firmy sledování trendů v oboru a jejich vývoj. Firma si nemůže dovolit být pozadu se 

svým produktem za konkurencí a aktuálními požadavky. Proto se produkt na základě 

současných trendů stále vyvíjí a zaměstnanci absolvují pravidelná školení. Ty jsou 

prováděny interně vedoucími firmy, pokud se jedná o menší změnu vývoje. Jestliže dojde 

k zásadnější změně či pokroku, pak celá firma absolvuje školení. 

 

3.4.7 Sdílené hodnoty 

Dobré jméno společnosti je odrazem dobře vykonané práce všech zaměstnanců za dlouhý 

časový horizont. K tomu bylo zapotřebí kvalitního vedení vedoucích této společnosti, bez 

kterého by firma zajisté nebyla tam, kde je teď. Důkazem toho, že se firmě daří, a že 

prosperuje, je její stabilita a kladné reference stálých zákazníků, kteří se vrací. Ke 

stmelení kolektivu firmy a budování přátelských vztahů jsou pořádány pravidelné 

teambuildingy a firemní akce. 

 

 

 

 

 

 



45 

 

3.5 SWOT analýza 

Nyní bude provedeno zhodnocení vnitřních silných, slabých stránek firmy a vnějších 

hrozeb, příležitostí pomocí analýzy SWOT. 

Tab. 2: Analýza SWOT (zdroj: vlastní zpracování) 

 POMOCNÉ  

 

ŠKODLIVÉ 

 

V
N

IT
Ř

N
Í 

 

STRENGHTS (silné stránky) 

• Firemní kultura 

• Silné jméno firmy 

• Dobré vztahy se zákazníky a jejich 
kladná reference 

• Kvalifikace zaměstnanců 

• Flexibilita organizace na požadavky 
zákazníka 

• Kvalitní a aktuální produkt 
 

WEAKNESSES (slabé stránky) 

• Nezastupitelnost zaměstnanců 

• Absence e-shopu 

• Proces objednávky není 
integrován s IS 

• Nedostatečné využití poptávky 

• Malé firemní prostory 

• Nepřehlednost skladových 
zásob 
 

V
N

ĚJ
ŠÍ

 

OPPORTUNITIES (příležitosti) 

• Zlepšení propagace na zahraničním 
trhu 

• Neuspokojená poptávka po 
produktech 

• Vznik nových průmyslových 
společností 

• Rozšíření působnosti na 
zahraničním trhu 

THREATS (hrozby) 

• Vstup konkurence na trh 

• Ekonomická krize 

• Nezájem zákazníků o produkty 

• Nestabilní politická situace 
v zahraničí 

• Nestabilní politická situace v ČR 

• Pandemie koronaviru 
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Silnou stránkou společnosti je nabízení kvalitního a v této moderní době velmi 

vyžadovaného produktu. Firma umí držet krok s dobou a dokáže reagovat na vývoj 

nových technologií, kterým musí přizpůsobovat své produkty. Dále si zakládá na dobrém 

jméně a vysoké kvalifikaci všech zaměstnanců, mezi kterými panují dobré vztahy, což se 

odráží i na celkové pozitivní atmosféře uvnitř společnosti. Dobré vztahy jsou i mezi 

zaměstnanci a vrcholovým managementem, který je motivuje za pomocí benefitů. 

Pozitivní atmosféře napomáhají i řady drobných maličkostí, jakými jsou například přání 

k narozeninám s drobným dárkem a scházení se mimo pracovní dobu. 

Slabou stránku společnost shledává v nezastupitelnosti jednotlivých zaměstnanců. 

V současnosti je těžké najít uchazeče, který by odpovídal požadavkům firmy, a tak při 

nečekaném odchodu některého ze zaměstnanců může ve společnosti nastat problém. 

Další slabinou jsou malé firemní kapacity a s tím i spojené nedostatečné zareagování na 

poptávku odběratelů. Zaměstnanci jsou nespokojeni, že se každá objednávka musí 

zadávat ručně do informačního systému, což je způsobeno absencí e-shopu. Při ručním 

zadávání vznikají nepřesnosti a zbytečné časové náklady. Skladové zásoby se pak také 

musí v systému měnit manuálně. 

Jako příležitost vedení společnosti považuje investici do rozšíření firemních prostor 

firmy. Ta povede jak k více přehlednému a většímu skladu, tak k celkovému zvýšení 

produktivity jednotlivých zaměstnanců, kteří budou při práci mít větší komfort. Firma má 

také vysokou poptávku po produktech, kterou ale ne vždy je schopna dorovnat 

odpovídající nabídkou. Dále by firma měla zainvestovat do nového e-shopu, který povede 

k větší spokojenosti zákazníků a k ušetření časových nákladů zaměstnanců. Velký 

potenciál také firma vidí na zahraničním, především na německém trhu. Zde by se po 

skončení pandemie měla dále rozvíjet. Pro to, aby se dostala do podvědomí více 

potenciálních zákazníků zejména na zmiňovaném německém trhu, se musí zaměřit na 

zlepšení své propagace. 

Velké hrozby společnost vidí v nezájmu zákazníků o produkty, což se projevuje právě 

teď za probíhající pandemie, kdy firmě výrazně poklesla poptávka po produktech. Firma 

také kvůli pandemii musela pozastavit její působení na zahraničním trhu. Další hrozbou 

je vstup nové konkurence na trh. Ten by mohl firmu ohrozit, pokud by na trhu objevila 
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nová firma, a to zejména v okolí Brna, nabízející kvalitnější produkty za podobné nebo 

nižší ceny. 

 

3.6 Informační systém firmy 

Informační systém firmy bude analyzován s využitím on-line nástroje Zefis dostupným 

na http://www.zefis.cz. Tento nástroj hodnotí efektivnost informačního systému ze sedmi 

sledovaných oblastí, přičemž jeho celková efektivita odpovídá efektivitě nejhůře 

hodnocené části.  

Technika 

Firma disponuje osobním počítačem pro každého ze zaměstnanců. Asistentka má 

k dispozici firemní notebook Lenovo, aby byla schopna administrativní činnost plnit i na 

dálku. Firemní notebooky téže značky vlastní i oba jednatelé společnosti, kteří toto 

zařízení využijí v terénu, například při schůzce se zadavatelem projektu. Tyto zařízení 

jsou zhruba tři až čtyři roky stará a zatím zcela dostačující potřebám jejich uživatelů. Dále 

je na patře multifunkční síťová tiskárna značky HP, s jejímž používání jsou zaměstnanci 

spokojeni.  

Serverovna se nachází v přízemí budovy, odkud je připojení vyvedeno prostřednictvím 

optických kabelů ve zdech do routeru Turris Omnia 2019 na patře firmy. Ten zajišťuje 

bezdrátové připojení pro společnost. Zefis první sledovanou oblast ohodnotil výsledkem 

95 %. 

Programy 

Všechny pracovní stanice, kterými firma disponuje, běží na verzi operačního systému 

Windows 10. Firma má zakoupené licence kancelářského balíku Microsoft Office. Vývoj 

firemního softwaru probíhá ve vývojářském prostředí Microsoft Visual Studio. Jak již 

bylo zmíněno v úvodu analýzy, firma používá informační systém Pohoda Standart. Tyto 

vyjmenované programy jsou pro denní agendu dostačující, avšak našla by se nějaká 

oblast, ve které by instalace nových programů vedla ke zvýšení komfortu zaměstnanců a 

úspoře času. Programová oblast byla ohodnocena 85 %. 

http://www.zefis.cz/
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Pravidla 

Součástí užívání informačního systému je informační strategie celé firmy. Ta byla 

sestavena v souladu s dlouhodobou strategií celé firmy a má podporovat vývoj kvalitního 

produktu, který musí být podpořen kvalitním informačním vybavením firmy. Firma má 

sestavena obecná pravidla pro užívání informačního systému, avšak jejich dodržování 

není nějak kontrolováno a funguje spíše na důvěře mezi vedením a zaměstnanci. Tato 

situace by určitě měla být změněna, protože každý zaměstnanec, co zná heslo, si může 

v informačním systému dělat prakticky cokoliv. Díky tomuto existuje ve firmě riziko 

ztráty, poškození či zcizení dat. Jako každá jiná, tak i naše společnost podléhá obecnému 

nařízení o ochraně osobních údajů GDPR. Díky řadě bezpečnostních trhlin je hodnocení 

této oblasti nejnižší, a to 79 %. 

Pracovníci 

Každý z pracovníků využívá pouze moduly IS, ve kterých je zaškolen a určen s nimi 

pracovat. Před implementací informačního systému přijel do firmy technik společnosti 

Stormware, který všechny zaměstnance zaškolil. Pokud dojde k rozšíření modulů tohoto 

IS nebo změně v některém rozhraní, pak jsou všichni jeho uživatelé patřičně zaškoleni. 

Tato oblast získala hodnocení 85% 

Data 

Veškerý napsaný kód je zálohován na vzdálený repozitář, a to s využitím nástroje Apache 

Subversion. Tento kód je pak zaměstnancům dostupný kdykoliv i z prostředí mimo firmu, 

což se velmi hodí, pokud chtějí na rozpracovaném kódu pracovat například z domácího 

prostředí. Ostatní data jsou zálohována v rámci informačního systému, který přímo 

poskytuje tuto funkci – zde jsou zálohována především data vzniklá z obchodu. Data jsou 

taktéž uchována na pevných discích uživatelských počítačů, které jsou zabezpečeny 

heslem. Na každém počítači je také antivirový program od společnosti ESET. Datová 

oblast má hodnocení 83 %. 
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Zákazníci 

Informační systém poskytuje zaměstnancům firmy data z obchodů, kam spadají například 

veškeré objednávky, zákazníci, fakturace apod. Dále firemním uživatelům poskytuje 

správu a evidenci firemního skladu. V budoucnu by firma chtěla, aby byl informační 

systém dostupný i ze strany firemních zákazníků, a to ve formě e-shopu. Tato oblast byla 

ohodnocena metodou Zefis 81 %. 

Provoz 

Informační systém Pohoda Standart je dodán externím dodavatelem, a to firmou 

Stormware, která jej zároveň i zabezpečuje. Jeho provoz funguje na vlastní serverové 

infrastruktuře sledované firmy. Dodavatelská firma je v případě problému vždy 

k dispozici a pokud nastane problém, tak jej pověřený technik na dálku vyřeší zhruba do 

dvou až tří hodin. Pokud se jedná o zásadnější problém, který nelze řešit vzdáleně, pak 

do firmy přijede většinou do druhého pracovního dne a tento problém vyřeší osobně. 

Společnost spolupráci s tímto dodavatelem hodnotí kladně a rozhodně není důvod k jeho 

změně. Provozní oblast získala hodnocení 91%. 

 

3.7 Zhodnocení efektivity IS 

Zhodnocení efektivity IS proběhne s využitím online nástroje Zefis dostupným na 

https://www.zefis.cz. Ve spolupráci s vrcholovým managementem firmy byly vyplněny 

dotazníky. Cílem firmy je usilovat o vyvážené řešení, které nebude vykazovat velké 

odchylky efektivnosti jednotlivých oblastí. Víme také, že hodnota efektivity celého 

systému je rovna nejnižší hodnotě jakékoliv oblasti. V tomto případě se jedná o oblast 

pravidel, jejíž hodnota efektivnosti je 79 %. Výsledný graf efektivnosti IS můžeme vidět 

na obr. 13, kde modrá čára značí dosažené hodnoty a světle modrá výplň pak představuje 

celkovou efektivitu IS. 

https://www.zefis.cz/
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Obr. 13: Efektivnost užití systému POHODA Standart (zdroj: 13) 

 

3.7.1 Doporučení portálu ZEFIS 

Kromě výpočtu samotné efektivity dokáže portál Zefis sestavit i řadu nedostatků, na 

základě kterých dává doporučení ke zlepšení. V této kapitole budou vyjmenovány 

jednotlivé nedostatky, které byly vygenerovány podle vyplněných dotazníků nástrojem 

Zefis. Ke každému nedostatku bude uvedeno i doporučení ke zlepšení. 

Chybějící nebo špatně dodržovaná bezpečnostní pravidla 

Významnost: střední 

Doporučení: zajistit dodržování bezpečnostních pravidel 
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„Nestačí mít stanovená pravidla. Pokud jejich dodržování není pravidelně kontrolováno, 

jejich účinnost silně klesá. Pracovníci dodržují tato pravidla pouze z donucení, sami 

nemají na jejich dodržení žádný zájem, spíše jim komplikují život. Bezpečnostní pravidla 

mají dva aspekty řešení - technický a organizační. Technická pravidla znamená správné 

nastavení přístupových práv k systémům a IT službám pro jednotlivé pracovníky. 

Organizační opatření pak definují, jak smějí pracovníci s informacemi pracovat. 

Například definují příkaz mlčenlivosti a podobně“ (13) 

Pracovníci mohou instalovat programy na své počítače 

Významnost: střední 

Doporučení: zvážit nutnost instalace programů na počítače pracovníků 

„Celkově lze říci, že povolit instalaci programů pracovníkům na počítače firmy je 

považováno za hazard. Pokud si firma nemůže dovolit zaměstnávat pracovníky, kteří mají 

IT na starosti, pak lze u malé firmy pověřit touto činností jednoho pracovníka, který bude 

poučen o následcích, a budou jasně stanovena pravidla, co smí a nesmí instalovat a komu. 

Instalace programů pracovníky může způsobit narušení bezpečnosti i funkčnosti počítače, 

případně celé sítě, a pokud firma nehlídá legálnost používaných licencí, vystavuje se 

management riziku trestního stíhání či soudních sporů o náhradu škody.“ (13) 

Bezpečnostní hrozba přístupu do podnikové sítě 

Významnost: střední 

Doporučení: vytvořit oddělenou síť pro návštěvníky 

„Pokud je to možné, pak zřídit samostatnou bezdrátovou síť pro návštěvy či zákazníky, 

oddělenou od vaší počítačové sítě. Pokud to možné není, nebo je řešení příliš nákladné, 

pak je lepší přístup neautorizovaným osobám do podnikové počítačové sítě zcela uzavřít. 

Bezpečnostní hrozba je příliš vysoká. V dnešní době, kdy není problém se připojovat k síti 

přes mobilního operátora, potřeba umožňovat přístup cizím osobám v zásadě mizí.“ (12) 
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Chybí manažer IS 

Významnost: nízká 

Doporučení: zřídit funkci manažera pro informační systémy 

„Není nezbytně nutné, hlavně pro malé firmy, zřizovat skutečnou funkční pozici, ale je 

velmi žádoucí nejméně pověřit někoho z vedení firmy, aby si tuto problematiku vzal na 

starost a dohlížel na ni. I když nemá požadované znalosti, lze si najmou konzultace od 

externí firmy – management je o smysluplném rozhodování a umění zjistit si fakta, ne mít 

v hlavě pouze znalosti.“ (13) 

Špatně nastavené pracovní postupy 

Významnost: nízká 

Doporučení: jasně stanovit pravidla, kdo, kdy a s čím musí pracovat 

„Vytvořit jasné směrnice, nebo pracovní postupy, a seznámit s nimi pracovníky. Chybějící 

pravidla a jejich nedodržování jsou velkým zdrojem problémů ve firmě, nejenom v 

bezpečnostní oblasti. Tento problém často vzniká především v menších firmách. Nestačí 

definovat pravidla, ale také je nutné trvat na jejich dodržování a pravidelně pracovníky 

kontrolovat.“ 

 

3.7.2 Vyhodnocení bezpečnosti IS  

Nástroj Zefis kromě vyhodnocení samotné efektivnosti informačního systému nabízí i 

hodnocení jeho bezpečnosti. Bezpečnost firemního IS je na úrovni 75 %, a opět platí 

podobně jak u efektivity, že celková bezpečnost je dána nejslabším článkem – 

programovou oblastí. 
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Tab. 3: Vyhodnocení bezpečnosti IS (zdroj: zpracováno dle 13) 

Oblast Hodnota bezpečnosti 

Technika 91 % 

Programy 75 % 

Pravidla 82 % 

Pracovníci 79 % 

Data 83 % 

Zákazníci 85 % 

Provoz 86 % 

 

 

Obr. 14: Grafické znázornění bezpečnosti IS (zdroj: zpracováno dle 13) 
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3.7.3 Firemní proces – objednávka zboží 

Nyní bude popsán proces, který je pro firmu klíčový, a který by firma chtěla zlepšit. 

Většina firemního obratu plyne z prodeje zboží a služeb. Jejich kompletní nabídka je na 

webových stránkách firmy, avšak pouze ve formě ceníku bez možnosti objednání on-line. 

Proces prodeje zboží a služeb tedy není automatizován s informačním systémem firmy, 

což s sebou nese řadu nedostatků.  

První nedostatek zmíním hned na straně zákazníka, jelikož zákazník musí být vždy na 

prvním místě, a firma by bez něj nemohla fungovat. Zákazník, pokud si chce objednat 

konkrétní produkt či službu, tak tuto objednávku musí realizovat buď telefonicky, e-

mailem, anebo osobně. Osobní konzultace je samozřejmě výhodná a doporučuje se, 

pokud zákazník neví zcela jistě, pro jaký druh produktu se rozhodnout, jelikož se jedná o 

produkty technicky složité. Pokud ale zákazník přesně ví, jaký produkt chce, a jedná se 

zejména o menší objednávku, tak je tento celý proces zbytečně zdlouhavý a pro zákazníka 

nepohodlný. Firma by měla proto usilovat o zlepšení tohoto procesu, aby přinesl pro 

zákazníka větší komfort a tím i větší spokojenost. 

Další nedostatky plynoucí z tohoto neautomatizovaného procesu se odrážejí uvnitř firmy. 

Zaměstnanci musí po realizaci objednávky veškeré údaje zadat ručně do informačního 

systému, což s sebou nese riziko nepřesností. Dále se musí ručně měnit počty skladových 

zásob. Ve firmě se už totiž stalo, že v informačním systému a zároveň tedy i na stránkách 

firmy byl produkt, který už nebyl skladem, uveden jako dostupný. Po objednání tohoto 

produktu zákazníkem si firma všimla skutečnosti, že produkt už nemá, až těsně před jeho 

expedicí, kdy ho chtěla zavést na poštu. Toto vedlo k nespokojenosti zákazníka. Ruční 

vyřizování objednávek také zabírá zbytečně moc času, který by mohl být využit jinde. 

Celý proces objednávky bude znázorněn na následujícím EPC diagramu.  
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Obr. 15: EPC diagram procesu objednávky (zdroj: vlastní zpracování) 
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3.8 Shrnutí stavu IS 

Ve firmě je aktuálně využíván informační systém POHODA Standart, který byl 

implementován a upraven na míru dodavatelskou společností Stormware, s.r.o. Firma je 

s využíváním tohoto systému spokojena, prostředí je přehledné a jednoduché na ovládání, 

pracovní stanice tento systém zvládají a komunikace s podporou ze strany dodavatele je 

taktéž v pořádku. Největší problém spojený s užíváním tohoto informačního systému se 

skrývá v oblasti bezpečnosti. Ve firmě jsou sice stanovená pravidla, avšak nejsou moc 

dodržována ani kontrolována. Zaměstnanci mohou na své počítače instalovat bez 

omezení jakékoliv programy, čímž riskují, že se do sítě dostane vir a může dojít k úniku 

dat. Další problém nastává, pokud přijde do firmy návštěva nebo zákazník. Ti se mohou 

po sdělení hesla připojit na firemní síť Wi-Fi. 

Na základě analýz, které byly podpořeny i samotnými slovy zaměstnanců, firma postrádá 

integrovaný e-shop se systémem firmy. Proces objednávky probíhá odděleně od 

informačního systému a při zaznamenávání objednávek do IS mohou vzniknout 

nepřesnosti. Ruční zadávání je také časově náročné, a při automatizaci tohoto procesu by 

došlo k časové úspoře zaměstnanců, kteří by tento čas mohli zužitkovat jinde. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Poslední část diplomové práce se bude zabývat návrhem řešení aktuální situace. K návrhu 

změny bude využit Lewinův model a následně bude pomocí metody PERT odhadnuta 

doba trvání této změny. Dále identifikuji rizika, které tuto změnu mohou doprovázet, a 

navrhnu možné varianty jejich eliminace.  

V této kapitole se také zaměřím na drobné návrhy ke zlepšení jednotlivých oblastí, které 

jsem analyzoval prostřednictvím nástroje Zefis. Na závěr bude provedeno ekonomické 

zhodnocení veškerých návrhů a změn. 

 

4.1 Lewinův model 

Návrhem změny nás bude doprovázet Lewinův model. Identifikuji model, agenta a 

sponzora změny včetně sil působících na tuto změnu spolu s jejich kvantifikací. Změna 

se dotkne některých oblastí organizace a bude probíhat ve třech fázích. 

 

4.1.1 Model změny 

Firma se rozhodla reagovat na změnu současné situace vytvořením vlastního e-shopu 

externí společností. Tento e-shop bude následně integrován s informačním systémem 

firmy. Díky tomuto kroku bude automatizován proces objednávky se systémem.  

 

4.1.2 Identifikace agenta změny 

Agentem změny je osoba nebo skupina osob, které zodpovídají za komunikaci během 

procesu plánované změny. V tomto případě ponesou odpovědnost oba jednatelé 

společnosti. Jedná se o nejzkušenější článek firmy. Během každé změny zpravidla 

dochází k řadě problémů a nedorozumění, a právě oni budou mít na starost tyto problémy 

eliminovat, anebo alespoň snížit jejich vliv. 
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4.1.3 Síly inicializující proces změny 

V následující tabulce budou vypsány jednotlivé zainteresované strany, kterých se změna 

týká. Tyto subjekty mohou se změnou buď souhlasit, anebo nesouhlasit. 

Tab. 4: Kvantifikace sil (zdroj: vlastní zpracování) 

Síly působící pro změnu  Síly působící proti změně  

Zaměstnanci nespokojení s IS 5 Náklady (e-shop, IS) -5 

Vedení společnosti 3 Náklady na školení -2 

Lepší integrace podnikových 

systémů 

4 Neochota zaměstnanců 

spolupracovat  

-2 

Zrychlení a zjednodušení 

firemních procesů 

4 Možnost výskytu komplikací -8 

Zákazníci chtějící e-shop 5   

Redukce časových nákladů 2   

Celkem 23  -17 

 

Z tabulky je zřejmé, že převládají síly působící pro změnu, a proto se ji rozhodneme 

uskutečnit. Jelikož to není dávno, co firma vynaložila nemalé náklady do současného IS, 

tak jsou náklady spojené s touto změnou velkou silou působící proti. Největší silou 

působící proti je možnost výskytu komplikací. Ty mohou být spojeny například se 

špatným výběrem dodavatele a následné špatné funkčnosti řešení.  

 

4.1.4 Sponzor změny 

Podobně jako u agenta změny, bude sponzorem změny taktéž vrcholový management 

společnosti, tedy oba jednatelé. 
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4.1.5 Intervenční oblasti 

Lidské zdroje 

S informačním systémem přicházejí do styku všichni členové firmy. Zaměstnanci 

nebudou muset nově již zadávat veškeré objednávky ručně do systému a následně měnit 

skladové zásoby. Budou muset zadávat pouze ty objednávky uskutečněné telefonicky či 

po osobní schůzce, a k této funkci bude pověřen jeden ze zaměstnanců, který bude mít na 

starost konzultaci se zákazníkem a následné vytvoření objednávky, pokud tedy nebude 

objednávka vytvořena z e-shopu. Budou tak stanovena nová pravidla, pravomoci a 

odpovědnosti. 

Organizační struktura 

Organizační struktury se dotkne jmenování nového manažera IS. Ten bude jmenován 

zároveň s integrací e-shopu s IS. Zaměstnanci se budou při vyskytnutí problému obracet 

nově přímo na něj, a nebudou zatěžovat s dotazy vedoucí firmy. Manažer IS bude 

zodpovědný za vyřešení tohoto problému. 

Technologie firmy 

Hardware na pracovních stanicích bude moci zůstat stejný. Snížení časových nákladů 

plynoucích ze zavedení e-shopu povede k možnosti využít tohoto ušetřeného času na 

výrobě a vývoji nových technologií. Díky automatizaci objednávkového procesu budou 

do IS automaticky zaznamenána data z objednávek. 

Komunikační a organizační toky 

Zavedení e-shopu vyvolá velkou změnu v komunikačních tocích firmy. Sníží se 

telefonický i osobní kontakt v procesu objednávky ze strany zákazníka, jelikož nyní bude 

schopen svou objednávku realizovat i bez zkontaktování firmy.  
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4.1.6 Fáze intervence 

Fáze rozmrazení 

V této fázi je třeba organizaci připravit na změnu. Vedení firmy bude zodpovědné za 

provedené analýzy SLEPT, Porter, 7S a SWOT. Stanoví se agent a sponzor změny. 

Navrhovanou změnou je vytvoření e-shopu a jeho integrace s IS. Všechny zainteresované 

strany, kterých se změna dotkne, budou obeznámeny s touto plánovanou změnou. 

Fáze změny 

Na samotnou změnu budeme pohlížet jako na projekt. Jeho uskutečnění proběhne v této 

fázi. Součástí projektu bude časová, nákladová a zdrojová analýza. Časová analýza bude 

vypracována s využitím metody kritické cesty. Implementací samotného řešení 

rozumíme vytvoření e-shopu a jeho následná integrace s informačním systémem. 

Fáze zmrazení 

V závěrečné fázi budou změny nasazeny do ostrého provozu. Uživatelé jsou kompletně 

seznámeni s novými funkcemi, pravidly a pravomocemi v informačním systému a jsou 

připraveni systém využívat. 

 

4.1.7 Verifikace dosažených výsledků 

V závěru dojde k zhodnocení provedené změny. Pomocí dotazníků zjistíme, zda 

provedená změna vedla ke zvýšení spokojenosti jak na straně zákazníků, tak i 

zaměstnanců. Zajímavé bude také sledovat, zda díky e-shopu firma získá i nové 

zákazníky.  
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4.2 Výběr řešení e-shopu 

V této kapitole proběhne výpis potenciálních řešení, které si popíšeme a na základě 

kriteriální tabulky bude vybráno to nejvhodnější řešení pro uskutečnění změny. Nyní 

bude představeno pět možných řešení, které budou mezi sebou vzájemně porovnány. U 

každého řešení budou zvlášť ohodnocena všechna z kritérií stanovených v kapitole 4.3.  

Na základě toho, do jaké míry dané kritérium konkrétní požadavek splňuje, bude 

ohodnoceno na stupnici 0-1, kdy: 

• 0: e-shop nesplňuje požadavek ani z části, 

• 0,5: e-shop splňuje požadavek přesně z poloviny, 

• 1: e-shop splňuje požadavek z celé části. 

UPgates 

Jedná se o rychlé a jednoduché řešení j pro nováčky, tak i náročnější a zkušenější 

uživatele. UPgates je na trhu již více jak 10 let a vizí společnosti je nejen nabídka kvalitní 

a cenově dostupné služby pro dosažení maximálního komfortu při provozu e-shopu, ale 

také při jeho tvorbě. E-shop je vytvořen během pár minut, a poté jej stačí pouze 

přizpůsobit dle vlastních přestav, importovat data, a je připraven k používání. K dispozici 

je 18 šablon zdarma, a pro náročnější jsou k dispozici služby profesionálů, kteří navrhnou 

design e-shopu přesně dle přání zákazníka. E-shop lze snadno napojit na fakturační 

systémy, sociální sítě i EET. I přes absenci live chatu, který by umožnil řešení dotazů 

okamžitě, má společnost podporu, která odpoví na dotazy velmi rychle i přes e-mail. 

Podpora je zákazníkům k dispozici každý den v týdnu, což je velkým plusem. 

Samozřejmostí je kompletní lokalizace v češtině včetně dvou dostupných jazykových 

mutací ve slovenštině a angličtině. Menší nevýhoda oproti konkurenčním řešením je 

absence německého jazyka, jelikož právě v Německu má firma největší počet 

zahraničních zákazníků. Ostatní jazykové mutace lze zakoupit za poplatek. Za další 

nevýhodu považuji vazbu měny na jazyk – ta by měla být vázaná na zemi uživatele (15).  
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Obr. 16: Logo UpGates (zdroj: 16) 

 

Všechna řešení nabízí společnost UpGates pro měsíční vyzkoušení zdarma. Pro naši 

firmu jsem zvolil variantu Silver, která umožňuje umístění až 1000 produktů, kapacitu 3 

GB a neomezeně jazyků a uživatelů. Svým zákazníkům firma nabízí čtyři možné varianty 

e-shopu. Zajímavostí je, že všechny varianty nabízejí všech 148 funkcí bez ohledu na to, 

zda je varianta levnější či dražší. Cena řešení UPgates Silver je 1 450,- Kč měsíčně (16). 

Tab. 5: Hodnocení kritérií řešení UpGates (zdroj: zpracováno dle 16) 

Kritérium Ohodnocení 

Dostupnost funkcí 1 

Možnosti rozšíření 1 

Možnost integrace s IS 1 

Lokalizace 0.7 

Grafika, design 0.9 

Přehlednost, jednoduchost ovládání 1 

Technická podpora 0.8 

Reference 1 

Cena 1 

Platební metody 0.7 

Podpora mobilních zařízení 1 
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Shoptet 

Shoptet s.r.o. je jedna z předních firem e-shopového tuzemského trhu. Poskytuje kvalitní 

řešení s možností 30denního vyzkoušení. Množství šablon zdarma je více omezené jak u 

prvního zmíněného řešení, a to pouze na 9, což je oproti konkurenci poměrně málo. 

Rozsáhlost designu nepotěší náročnějšího uživatele, protože úprava každé z dostupných 

šablon je velmi omezená, a navíc neexistují žádné placené šablony. Stále je zde ale 

možnost nechat si šablonu navrhnout na míru od firemního grafika. Podpora na dotaz 

většinou stihne odpovědět do hodiny a zákazníci mají pro bleskové vyřešení problémů 

k dispozici živý chat. Je velká škoda, že společnost neposkytuje podporu i o víkendech, 

ale pouze ve všední dny, a to od 9 do 17 h. I tato doba se mi zdá poněkud krátká, a určitě 

by nebylo na škodu ji prodloužit. Další nevýhodou tohoto e-shopu je občasná horší 

orientace v administraci, která může působit místy složitě pro nezkušené uživatele. 

Velkým plusem je množství nabízených lokalizací. K dispozici jsou anglické, české, 

slovenské, maďarské, německé, polské a rumunské jazykové dotace (17).  

 

Obr. 17: Logo Shoptet (zdroj: 18) 

 

Pro naši firmu jsem zvolil nejoblíbenější variantu Profi, která umožňuje umístění 5000 

položek a registraci neomezeného počtu uživatelů a emailů. Obchod je plně připraven 

splňovat všechny povinnosti zákona o EET a GDPR. Levnější variantu Business rozšiřuje 

o několik funkcí, přičemž tou nejdůležitější je plnohodnotná spolupráce se systémem 

Pohoda. Dále dokáže srovnávat produkty z hlediska jejich prodejnosti v kategorii a 

podobnosti. Zájemci a zákazníci mohou vést pod každým produktem diskuze. Cena 

varianty Shoptet Profi je 1740,- Kč měsíčně (18).  
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Tab. 6: Hodnocení kritérií řešení Shoptet (zdroj: zpracováno dle 18) 

Kritérium Ohodnocení 

Dostupnost funkcí 1 

Možnosti rozšíření 1 

Možnost integrace s IS 1 

Lokalizace 1 

Grafika, design 0.6 

Přehlednost, jednoduchost ovládání 0.5 

Technická podpora 0.7 

Reference 0.9 

Cena 0.8 

Platební metody 1 

Podpora mobilních zařízení 1 

 

             

BSSHOP 

Internetové obchody BSSHOP byly navrženy přímo pro spolupráci s ekonomickým 

systémem POHODA. Oproti ostatním e-shopům je tímto zaměřením jedinečný, jelikož 

díky cílení na ekonomický systém POHODA není limitován jinými ekonomickými 

systémy. Toto řešení nabízí neomezenou řadu možností pro konkrétní úpravy dle představ 

a požadavků. Zároveň okamžitě reaguje na aktualizace informačního systému tak, aby 

spolupráce mezi oběma aplikacemi byla neustále aktuální. Součástí řešení obchodu 

BSSHOP je aplikace BSADMIN, a veškeré změny v ní provedené se okamžitě projeví 

v informačním systému POHODA a naopak. Nevýhodou je málo referencí a recenzí 
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mimo firemní stránky. Je těžké si udělat obrázek o spolehlivosti a funkčnosti tohoto řešení 

bez zpětné vazby spokojených či nespokojených uživatelů. Administrativní prostředí 

působí zastarale a pro nezkušeného uživatele i nepřehledně. E-shop je přeložen pro české, 

anglické, německé, polské a slovenské uživatele (19).  

 

Obr. 18: BSSHOP logo (zdroj: 19) 

 

Již samotná vytvořená objednávka od zákazníka spustí řadu automatizovaných procesů. 

Zákazníkovi přijde na e-mail potvrzení o objednávce, zboží se odečte ze skladových 

zásob, které jsou neustále k dispozici s aktuálním stavem pro zákazníky. Cena řešení 

Premium, které je nejvhodnější pro potřeby naší firmy, je 4 990,- Kč měsíčně nebo 

79 990,- Kč pro jednorázový nákup (19). 

Tab. 7: Hodnocení kritérií řešení BSSHOP (zdroj: zpracováno dle 19) 

Kritérium Ohodnocení 

Dostupnost funkcí 1 

Možnosti rozšíření 1 

Možnost integrace s IS 1 

Lokalizace 1 

Grafika, design 0.6 

Přehlednost, jednoduchost ovládání 0.6 

Technická podpora 0.7 

Reference 0.3 
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WebCzech 

WebCzech E-commerce PRO 4.4 je nejnovější verzí jednoho z nejúspěšnějších e-

shopových řešení v České republice. Systém je vyvíjen již od roku 2007 a za dobu jeho 

existence bylo prodáno více jak 5000 licencí. E-shop plně spolupracuje s ekonomickými 

systémy POHODA a Money S3. E-shop nabízí několik základních šablon, mezi kterými 

lze libovolně přepínat, a zkušenější uživatelé si mohou vyhrát s editací CSS stylů a jsou 

schopni ovlivnit téměř vše z hlediska vzhledu e-shopu. Prostředí pro administraci však 

bohužel působí zastarale. Import a export dat funguje na základě vygenerování souboru 

ze systému Pohoda se zásobami na skladě, který je nahrán do e-shopu. Z e-shopu je 

vygenerován soubor s objednávkami či fakturami a je nahrán do Pohody. Verze 4.4 nabízí 

jako novinku přímé vystavení faktur k vybraným objednávkám a urychluje tak výrazně 

expedici objednávek. E-shop je lokalizován do českého, slovenského, anglického i 

německého jazyka. Řešení bohužel postrádá některé z funkcí, jako například cenový filtr 

a množstevní slevy, které sledovaná firma v současném stavu svým zákazníkům nabízí. 

U podpory mně chybí možnost vyřešit problém například přes aplikaci Skype nebo online 

chat a zákazník je tak odkázán na podporu pouze přes zákaznické fórum, e-mail, online 

formulář nebo telefon. I kvůli těmto drobným nedostatkům se jedná ve srovnání 

s konkurencí o levné řešení, což je i jedním z důvodů, proč mnoho subjektů sahá právě 

po tomto produktu. Zastávám názor, že je lepší si pár korun připlatit, a dostat produkt, 

který opravdu pokrývá každou oblast v plné míře, než levné řešení, které má sice všechny 

potřebné moduly a funkce, ale v osekaném rozsahu (20).  

 

Cena 0.3 

Platební metody 1 

Podpora mobilních zařízení 1 
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Obr. 19: WebCzech logo (zdroj: 20) 

 

Firma GlobeWeb Czech s. r. o. nabízí svůj produkt ve třech variantách. První je zcela 

zdarma, a slouží k vyzkoušení, zda zákazníkovi prostředí e-shopu vyhovuje. Počet 

položek je omezen na pouhých 100 kusů, a proto toto řešení opravdu není vhodné pro 

ostrý provoz.  Cena jednorázového zakoupení pro instalaci na vlastní server je 29 990,- 

Kč. Poslední možnost je pronajmout si toto řešení za měsíční sazbu 499,- Kč. 

Tab. 8: Hodnocení kritérií řešení WebCzech (zdroj: zpracováno dle 20) 

Kritérium Ohodnocení 

Dostupnost funkcí 0.7 

Možnosti rozšíření 1 

Možnost integrace s IS 1 

Lokalizace 0.9 

Grafika, design 0.7 

Přehlednost, jednoduchost ovládání 0.8 

Technická podpora 0.7 

Reference 0.8 

Cena 1 

Platební metody 1 

Podpora mobilních zařízení 1 
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aPILOT 

Poslední řešení, které představím, je produkt společnosti Pilot, v.o.s. s názvem aPILOT. 

Jedná se o komplexní nástroj poskytující provoz moderní internetové prezentace, 

webových portálů a e-shopů. Toto řešení je plně kompatibilní s podnikovým systémem 

POHODA. I přes to, že společnost vystupuje jako spolehlivý a kvalitní dodavatel těchto 

služeb, a na svých stránkách udává 510 aktuálně poskytovaných běžících webů, tak jsem 

mimo firemní stránky nenašel žádné recenze. Společnost má dále na svých stránkách 

seznam poskytovaných modulů a vlastností. I přes to, že je těchto funkčních modulů 

spousta, a bohatě by stačily pro potřeby našeho hledaného řešení, tak jsou popsány moc 

obecně bez konkrétních specifikací, a v kombinaci s absencí recenzí z vnějšího prostředí 

nepřidávají na celkové důvěryhodnosti. Dalším nedostatkem je nedostatek informací o 

zákaznické podpoře. Na webových stránkách je uvedeno pouze telefonní číslo a e-mail. 

V sekci kontaktů je umístěn dotazový formulář, a zcela zde chybí čas, ve kterém je 

podpora k dispozici (14).  

 

Obr. 20: aPILOT logo (zdroj: 14) 

 

Integrace e-shopu s informačním systémem je zdarma a pronájem e-shopu přijde na 

1 090,- Kč měsíčně nebo 23 780,- Kč při jednorázovém prodeji (14). 

Tab. 9: Hodnocení kritérií řešení aPILOT (zdroj: zpracováno dle 14) 

Kritérium Ohodnocení 

Dostupnost funkcí 0.7 

Možnosti rozšíření 1 

Možnost integrace s IS 1 

Lokalizace 0.7 
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Grafika, design 0.8 

Přehlednost, jednoduchost ovládání 0.7 

Technická podpora 0.5 

Reference 0.2 

Cena 1 

Platební metody 1 

Podpora mobilních zařízení 1 

 

  

4.2.1 Kriteriální tabulka 

Společnost má své webové stránky, na kterých se nachází vlastní sekce sloužící pro výpis 

produktů a služeb včetně jejich ocenění. Tuto sekci by chtěla nahradit e-shopem. Půjde 

tedy o implementaci řešení již do existujících stránek. Pro samotný výběr e-shopu nebude 

důležité pouze, aby splňoval požadovanou funkcionalitu, ale klíčový bude také výběr jeho 

dodavatele. V tabulce níže se můžeme podívat na jednotlivé požadavky včetně jejich 

důležitostí, sestavené spolu s vedoucími firmy, které ovlivní výběr konečného řešení.  

Tab. 10: Požadovaná kritéria e-shopového řešení (zdroj: vlastní zpracování) 

Kritérium Popis Váha 

Dostupnost 

funkcí 

E-shop by měl splňovat základní funkce jako jsou EET, správa 

produktů, dostatečný počet položek, běh na firemní doméně a 

vystavování faktur. 

12 % 

Možnosti 

rozšíření 

Možnosti rozšíření funkcí a modulů v případě budoucího 

rozvoje firmy je výhodou při výběru. 

5 % 
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Možnost 

integrace s IS 

Toto kritérium má největší váhu pro výběr finálního řešení, 

bez možnosti integrace e-shopu s IS by společnost nedosáhla 

požadované změny. 

16 % 

Lokalizace Firma hledá české řešení e-shopu. Vzhledem k tomu, že se 

snaží prorazit na zahraniční trh, bude anglická či německá 

jazyková mutace v ceně výhodou. 

6 % 

Grafika, 

design 

Moderní prostředí e-shopu je nejen lákadlem pro zákazníky, 

ale také zlepšuje pohled zákazníku na firmu samotnou. 

Administrativní prostředí by mělo taktéž být aktuální, aby se 

v něm uživatelé cítili pohodlně. 

5 % 

Přehlednost, 

jednoduchost 

ovládání 

Po zaškolení by měl každý zaměstnanec bez problému e-shop 

zvládat ovládat. 

6 % 

Technická 

podpora 

Při výskytu problému firma vyžaduje jeho rychlé a úspěšné 

vyřešení. Podpora ze strany dodavatele a rychlost jeho odezvy 

je důležitá při výběru řešení. 

8 % 

Reference Kladné reference zákazníků u dodavatele e-shopu budou hrát 

klíčovou roli při jeho výběru. Firma hledá spolehlivého 

dodavatele s dobrým jménem. 

12 % 

Cena Firma nedávno investovala značnou část prostředků do 

nového IS. Nicméně to neznamená, že by na novém řešení 

měla šetřit. Nehledá předražené špičkové řešení, ale na druhou 

stranu nechce levnou variantu, která bude vykazovat časté 

problémy. S vedoucím jsme stanovili měsíční cenu pronájmu 

1 800,- Kč. 

12 % 

Platební 

metody 

Možnost zákazníka zaplatit kreditní kartou nebo jinou 

metodou, jako je například GoPay, PayU, PayPal atd.  

10 % 
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Podpora 

mobilních 

zařízení 

E-shop by měl být vytvořen tak, aby každý zákazník mohl 

snadno vytvořit objednávku na jakémkoliv zařízení. 

8 % 

 

Závěrečné hodnocení pro výběr finálního řešení proběhne v tabulce níže. Váha důležitosti 

jednotlivých kritérií bude u každého řešení vynásobena jejím ohodnocením. Celkový 

výsledek je dán součtem hodnocení těchto kritérií. 

Tab. 11: Závěrečné hodnocení pro výběr finálního řešení (zdroj: vlastní zpracování) 
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Upgates 
12 5 16 4,2 4,5 6 6,4 12 12 7 8 93,1 

Shoptet 
12 5 16 6 3 3 5,6 10,8 9,6 10 8 89 

BSSHOP 
12 5 16 6 3 3,6 5,6 3,6 3,6 10 8 76,4 

WebCzech 
8,4 5 16 5,4 3,5 4,8 5,6 9,6 12 10 8 88,3 

aPILOT 
8,4 5 16 4,2 4 4,2 4 2,4 12 10 8 78,2 

 

Hodnocení většiny řešení je velmi vyrovnané. Konkurence na trhu e-shopů je obrovská, 

a proto každý poskytovatel musí nabízet obsáhlé řešení s řadou modulů a funkcí. 

V konečném výběru rozhodovaly maličkosti, jako jsou například počty volitelných 

šablon, rychlost odezvy podpory nebo přehlednost a aktuálnost administrativního 

prostředí. Velké množství kritérií měla většina e-shopů na podobné úrovni. Jediné 
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kritérium, kde se hodnocení výrazněji rozcházely, byla reference zákazníků, která byla 

pro výběr řešení klíčová. Sledovaná firma hledá spolehlivého poskytovatele se silným 

vybudovaným jménem na trhu, aby se vyhnula zbytečným problémům, a tím i vzniklých 

nadbytečných nákladů. 

Pro firmu doporučuji e-shopové řešení Upgates Silver, které splňuje všechny požadavky 

v téměř plném rozsahu, a zároveň se jedná o spolehlivého poskytovatele s bohatou historií 

a řadou kladných referencí, a ne nadarmo je mnohými označován jako jedničkou na 

českém trhu. Toto řešení bude rozšířeno o německou lokalizaci. 

 

4.2.2 Integrace e-shopu UPgates Silver s informačním systémem POHODA 

Pro úspěšnou integraci e-shopu je potřeba mít informační systém aktualizovaný na 

nejnovější verzi. Aktualizace se provede v administračním rozhraní Pohody po kliknutí 

na položku Aktualizovat v nabídce Nápovědy (16). 

 

Obr. 21: Aktualizace IS Pohoda (zdroj: 16) 
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Před samotnou instalací UPgates konektoru, který slouží pro integraci, je potřeba 

zkontrolovat fakturační údaje firmy. IČ v administraci e-shopu musí odpovídat nastavení 

IČ v Pohodě. Najdeme jej v navigaci Nastavení → Základní → Nastavení obchodu → 

Fakturační údaje (16). 

 

Obr. 22: Nastavení IS v administrace e-shopu (zdroj: 16) 

 

 

Obr. 23: Nastavení IS v administraci Pohody (zdroj: 16) 

 

Po ověření IČ můžeme přistoupit k instalaci Upgates konektoru, který je volně dostupný 

na webových stránkách firmy. Při jeho prvním spuštění budeme vyzváni k nastavení cesty 

k Pohodě (defaultně Počítač / “název disku“ / Program Files/ STORMWARE / Pohoda / 
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Pohoda.exe). Po nastavení cesty vyskočí nové okno pro vytvoření a editaci propojení. Pro 

vytvoření nového propojení zvolíme tlačítko Přidat propojení a toto propojení následně 

nakonfigurujeme (16). 

 

Obr. 24: Vytvoření nového propojení (zdroj: 16) 

 

 

Obr. 25: Konfigurace nového propojení (zdroj: 16) 
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Pro e-shop vyplňujeme název projektu a API klíč. Ten získáme z administrace e-shopu 

v menu Propojení a podmenu Pohoda (16). 

 

Obr. 26: API klíč z administrace e-shopu (zdroj: 16) 

 

Pro Pohodu vyplňujeme uživatele a heslo. Tyto přihlašovací údaje vyplníme totožné 

s těmi, pod kterými se přihlašujeme do informačního systému. Název databáze účetní 

jednotky získáme ze sloupce Datový soubor, který se nachází na stránce Účetní jednotky 

(Soubor / Účetní jednotky) a celý název přepíšeme (16). 
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Obr. 27: Název datového souboru (zdroj :16) 

 

Vyplníme IČ účetní jednotky a zbývá nám už jen nahrát Složku dokumentů firmy. 

V Pohodě otevřeme Globální nastavení po rozkliknutí menu Nastavení. V oddílu 

Dokumenty zaklikneme Používat složku dokumentů firmy. Na uvedené adrese se vytvoří 

nová složka dokumentů firmy, na kterou v konektoru provedeme navedení (16). 

 

Obr. 28: Složka dokumentů firmy (zdroj: 16)  
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4.3 Analýza rizik 

Rizika jsou nežádoucím faktorem, který ohrožuje úspěšnost každého projektu. Abychom 

působení rizik snížili či úplně eliminovali, je potřeba tyto rizika nejprve identifikovat, 

ohodnotit, a poté navrhnout patřičná opatření, která pomohou projekt dotáhnout do 

úspěšného konce.  

 

4.3.1 Identifikace a ohodnocení rizik 

V následující tabulce budou uvedena jednotlivá identifikovaná rizika, jejich 

pravděpodobnost s dopadem a celková hodnota. Pravděpodobnost a dopad mohou 

nabývat hodnot na stupnici od 1 do 10 (1 – nejmenší, 10 – největší). Celková hodnota 

rizika je dána součinem těchto dvou hodnot. 

Tab. 12: Identifikace a ohodnocení rizik (zdroj: vlastní zpracování) 

 Riziko P D H 

R1 Nedostatečně výkonný hardware 1 6 6 

R2 Nespokojenost uživatelů 3 6 18 

R3 Neočekávané náklady 4 5 20 

R4 Neschopnost uživatelů pracovat s novým prostředím 3 7 21 

R5 Problémy s integrací řešení 4 10 40 

R6 Výpadky e-shopu 3 10 30 

R7 Nevyhovující design 5 5 25 

R8 Únik dat 6 10 60 

R9 Konečné řešení vykazuje chyby 3 8 24 

R10 Nedostatek požadovaných funkcí 4 8 32 
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R11 Poškození dat při jejich migraci 4 9 36 

R12 Nedodržení časového harmonogramu projektu 4 7 28 

R13 Špatné stanovení požadavků na e-shop 4 9 36 

 

Z tabulky můžeme vyčíst, že největším rizikem je únik dat vniklý při práci uživatele se 

systémem. Vysoká pravděpodobnost je dána špatně stanovenou bezpečnostní politikou 

firmy, která již byla zmíněna v analytické části diplomové práce.  

 

Graf 1: Mapa rizik (zdroj: vlastní zpracování) 

 

4.3.2 Návrh opatření 

Na základě identifikovaných rizik budou navrhnuta opatření. Tato opatření povedou ke 

snížení jejich pravděpodobností nebo rizik, a tím i celkové hodnoty daného rizika.  
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Tab. 13: Opatření rizik (zdroj: vlastní zpracování) 

 Návrh opatření P D H 

R1 Akceptace rizika 1 6 6 

R2 Komunikace se zaměstnanci, informovat je o změně 1 5 5 

R3 Vytvořit si finanční rezervu pro projekt 4 3 12 

R4 Zaškolení před začátkem užívání 1 5 5 

R5 Pečlivý výběr řešení, které umožňují integraci s IS, 

konzultace s podporou 

1 10 10 

R6 Výběr spolehlivého dodavatele 1 10 10 

R7 Konzultace s grafikem poskytovatele 2 2 4 

R8 Zavedení pravidel pro užívání IS, nastavení pravomocí 2 10 20 

R9 Testovací provoz, eliminace chyb 1 6 6 

R10 Konzultace s poskytovatelem 2 8 16 

R11 Záloha dat 4 3 12 

R12 Průběžná kontrola jednotlivých kroků 2 5 10 

R13 Důkladné provedení analýz 1 7 7 

 

Největší riziko stále zůstává u možného úniku dat způsobeného uživatelem, avšak po 

navrhnutém opatření se nám ho podařilo snížit na akceptovatelnou hodnotu. Zavedením 

pravidel a jejich striktním dodržováním se významně snížila pravděpodobnost jeho 

výskytu. Porovnání původních hodnot rizik s jejich novými hodnoty můžeme vidět na 

pavučinovém grafu níže. 
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Graf 2: Pavučinový graf porovnání hodnot rizik (zdroj: vlastní zpracování) 
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4.4 Časová analýza projektu s využitím metody PERT 

Před samotným provedením projektu je třeba sestavit jeho časový harmonogram, který 

bude třeba dodržet. Ten určíme pomocí kritické cesty s využitím metody PERT. 

V tabulce budou uvedeny činnosti prováděné v rámci celého projektu včetně jejich dob 

trvání a dalších informací. 

Tab. 14: Činnosti projektu a jejich doba trvání (zdroj: vlastní zpracování) 

        Doba trvání (dny)       Rezervy 
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A Vytvoření projektového 

týmu 

- B,C 0,25 0,5 0,75 0,5 0,01 0,08 0 0 

B Analýza současného stavu A D 3 5 7 5 0,44 0,67 0 0 

C Analýza interních procesů A D 1 3 5 3 0,44 0,67 2 2 

D Vyhodnocení analýz B,C E 1 2 3 2 0,11 0,33 0 0 

E Stanovení požadavků 

manažerem 

D F 1 2 3 2 0,11 0,33 0 0 

F Analýza trhu na základě 

stanovených požadavků 

E G 2 4 6 4 0,44 0,67 0 0 

G Výběr poskytovale e-shopu F H 0,5 1 1,5 1 0,03 0,17 0 0 

H Představení navrhovaného 

řešení 

G I 0,25 0,75 1,25 0,75 0,03 0,17 0 0 

I Uzavření smluv H J,K 0,25 0,75 1,25 0,75 0,03 0,17 0 0 

J Definování nových 

pravomocí, pravidel a 

odpovědností 

I L 0,5 1 1,5 1 0,03 0,17 0 0 

K Integrace e-shopu s IS I M 1 2 3 2 0,11 0,33 1 1 

L Školení zaměstnanců J M 1 2 3 2 0,11 0,33 0 0 

M Testovací provoz K,L N 20 30 40 30 11,11 3,33 0 0 

N Odladění chyb M O 3 7 11 7 1,78 1,33 0 0 

O Zahájení ostrého provozu N - 0,5 1 1,5 1 0,03 0,17 0 0 
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Graf 3: Síťový graf PERT (zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Celková doba trvání projektu bude 57 dní a na kritické cestě leží činnosti A→B→D→E→F→G→H→I→J→L→M→N→O.
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4.5 Doporučení k informační bezpečnosti 

Jak už jsem zmínil v analytické části práce, pro každý informační systém platí, že 

dosahuje takové míry efektivnosti, jako jeho nejníž hodnocená oblast. I přes to, že se 

efektivnost některých částí systému díky výše navrhnutému řešení zvýší, jeho celková 

efektivnost zůstane stále na úrovni oblasti pravidel.  

První změnou bude stanovení manažera IS. Jelikož se jedná o malou firmu, tak není 

potřeba hledat drahé služby externího odborníka, ale bude pověřena osoba z firmy. 

Manažerem IS bude jmenován jeden ze zaměstnanců, který bude mít na starost například 

zajištění aktuálního hardwarového a softwarového vybavení včetně jejich údržby. Dále 

bude kontrolovat, zda se dodržují stanovená pravidla, jejichž opakované porušování bude 

trestáno sankcemi. V případě potřeby využije konzultací od externí firmy. 

Další změna musí nastat v oprávnění uživatelů na jejich pracovních stanicích. Ti mohou 

na tato zařízení instalovat a přenášet jakékoliv programy a soubory, a tím zvyšují riziko 

napadení sítě virem. Každému uživateli v síti budou nastavena omezená práva a 

odpovědnosti za konkrétní data.  

Občas se ve firmě stane, že přijde návštěva nebo zákazník na konzultaci, a na požádání 

je jim umožněn přístup k firemní wi-fi. Vytvoření nové sítě speciálně pro návštěvníky je 

vzhledem k velikosti firmy zbytečně nákladné, a proto bude současné heslo změněno a 

nebude dále sdělováno lidem, kteří ve firmě nejsou zaměstnáni. 

Pravidelné měnění přístupových hesel uživatelů k pracovním stanicím způsobí více škody 

než užitku. Jejich časté měnění povede k situaci, že si uživatelé hesla nebudou pamatovat, 

a budou je zapisovat na papírky, které budou skladovat na pracovišti, což je to nejhorší, 

co s heslem mohou udělat. Ke změnění hesel proto dojde jen tehdy, pokud nastane ve 

firmě podezření na únik hesla nebo na konkrétní žádost uživatele.  

V rámci zvýšení povědomí o informační bezpečnosti se celá firma zúčastní jednodenního 

školení, které se bude opakovat v ročních intervalech. 
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4.6 Ekonomické zhodnocení 

Poslední kapitola diplomové práce se věnuje ekonomickému zhodnocení celého projektu. 

Veškeré ceny jsou udávány bez DPH a uvažují se náklady v časovém horizontu jednoho 

roku od implementace řešení. V samotném závěru budou vypsány přínosy navrhnutého 

řešení.  

Tab. 15: Náklady na analýzy (zdroj: vlastní zpracování) 

 Cena/hod 

(Kč) 

Počet hodin Celková cena (Kč) 

Analýza současného stavu firmy 400 30 12 000 

Analýza interních procesů 400 12 4 800 

Vyhodnocení analýz 400 8 3 200 

Analýza trhu a výběr e-

shopového řešení 

400 15 6 000 

Celkem  65 26 000 

 

 

Tab. 16: Náklady na návrh řešení (zdroj: zpracováno dle 16) 

 Cena 

(hod) 

Počet hodin Celková cena (Kč) 

Konzultace a návrh řešení 1200 2 2400 

 

 

 



85 

 

Tab. 17: Náklady na pronájem e-shopu včetně doplňků (zdroj: zpracováno dle 16) 

 Cena (Kč) Cena za první rok používání 

(Kč) 

Upgates Silver 1450 / měsíc 17 400 

Systémový překlad do 

německého jazyka 

1200 1 200 

Celkem  18 600 

 

Tab. 18: Náklady na školení (zdroj: zpracováno dle 16, 24) 

Druh školení Cena/hod 

(Kč) 

Počet 

hodin 

Cena 

(Kč) 

Počet 

účastníků 

Celková 

cena 

(Kč) 

Školení administrace a 

správy e-shopu UPgates 

950 8   7 600 

Školení informační 

bezpečnosti 

  3800 8 30 400 

Celkem     38 000 
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Tab. 19: Náklady na integraci a konfiguraci e-shopu (zdroj: zpracováno dle 16) 

 Cena/hod 

(Kč) 

Počet hodin Celková cena (Kč) 

Integrace e-shopu s IS 600 3 1800 

Konfigurace e-shopu, import dat 600 2 1200 

Celkem  5 3000 

 

 

Tab. 20: Souhrn nákladů (zdroj: vlastní zpracování) 

Druh nákladu Cena (Kč) 

Náklady na analýzy 26 000 

Náklady na návrh řešení 2 400 

Náklady na pronájem 18 600 

Náklady na školení 38 000 

Náklady na integraci a konfigurace 3 000 

Celkem 88 000 

 

4.6.1 Přínosy navrhnutého řešení 

Hlavním přínosem navrhovaného řešení e-shopu a jeho integrace bude zefektivnění 

některých firemních procesů. U procesu zákaznické objednávky dojde k eliminaci rizik 

nepřesností vzniklých při ručním zadávání dat spojených s objednávkou. Dále díky 

automatizaci procesu objednávky dojde k úspoře časových nákladů zaměstnanců, kteří 

tento čas budou moct využít jinde.  
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Pokud se zákazník rozhodne objednat produkt prostřednictvím e-shopu, a nebude tak 

kontaktovat telefonicky či osobně firmu, pak odhaduji ušetřený čas ze strany zaměstnance 

na jedné objednávce 5 minut. Firma obdrží za den zhruba 8 objednávek, které nevyžadují 

osobní konzultaci. Průměrná mzda firmy je 200,- Kč za hodinu. Nové řešení ušetří firmě 

40 minut za den, a pokud uvažujeme, že měsíc má 21 pracovních dní, tak dojde k úspoře 

14 člověkohodin, což odpovídá částce 2800,- Kč. Roční úsporu odhaduji na částku 

33 600,- Kč. 

Zavedení e-shopu také posílí jméno firmy a zvýší konkurenceschopnost podniku. E-shop 

může přilákat nové zákazníky, a tím zvýšit i celkovou poptávku po produktech. Dojde 

taktéž ke zvýšení spokojenosti a komfortu současných zákazníků, jelikož nové řešení 

nepřinese pouze úsporu času na straně zaměstnanců, ale i na straně zákazníků. 

Ke zlepšení dojde i v oblasti informační bezpečnosti. Absolvování pravidelných školení 

a stanovení IT manažera, který bude dohlížet na nově zavedená pravidla a odpovědnosti, 

povede ke zvýšení efektivnosti v této oblasti a tím i celého informačního systému. 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo posoudit současný stav informačního systému firmy a na 

základě zjištěných výsledků navrhnout změny, které povedou k jeho zlepšení. 

První část práce byla věnována teoretickým poznatkům z řešené problematiky, kde byly 

nejdříve definovány základní pojmy, a posléze analytické i praktické metody, které mi 

velmi pomohly v druhé a třetí části této práce. 

Druhá část se zaobírala posouzením současného stavu informačního systému firmy. 

Sledovaná firma využívá služby informačního systému Pohoda Standart, který byl do 

provozu nasazen před dvěma roky. S tímto IS je spokojena, avšak najdou se zde procesy 

a oblasti, ve kterých je potřeba se zlepšit. Analýza systému proběhla s využitím nástroje 

Zefis, který odhalil jako hlavní slabinu bezpečnostní oblast. Dále bylo potřeba zlepšit 

proces objednávky, který nebyl s tímto systémem integrován a veškerá data z objednávek 

musely být do systému zapisovány ručně. Kromě samotné analýzy IS bylo potřeba 

provést i řadu dalších analýz, které odhalily silné a slabé stránky firmy, hrozby a 

příležitosti, konkurenční prostředí, a poskytly nám všeobecný pohled na společnost. 

V třetí části proběhl samotný návrh změn, který vycházel z výsledků analýz. Integrace 

procesu objednávky s IS byla vyřešena implementací e-shopového řešení na firemní 

stránky, které bylo s tímto systémem samozřejmě propojeno. Touto změnou nás provázel 

Lewinův model a bylo na ni pohlíženo jako na projekt. Jeho časový harmonogram byl 

stanoven s využitím metody síťového grafu PERT a zároveň byla provedena analýza rizik 

působících na tento projekt. Ke zlepšení oblasti informační bezpečnosti jsem navrhnul 

firmě řadu doporučení a na závěr práce bylo provedené ekonomické zhodnocení 

navrhovaných změn včetně jejich přínosů. 

 

 

 



89 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

(1) VYMĚTAL, Dominik. Informační systémy v podnicích: teorie a praxe projektování. 

Praha: Grada, 2009. Průvodce (Grada). ISBN 978-80-247-3046-2. 

(2) TVRDÍKOVÁ, Milena. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy: 

nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů. Praha: Grada, 2008. Management v 

informační společnosti. ISBN 978-80-247-2728-8. 

(3) GÁLA, Libor, Jan POUR a Zuzana ŠEDIVÁ. Podniková informatika: počítačové 

aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi. 3., aktualizované vydání. Praha: Grada 

Publishing, 2015. Management v informační společnosti. ISBN 978-80-247-5457-4. 

(4) SODOMKA, Petr a Hana KLČOVÁ. Informační systémy v podnikové praxi. 2., 

aktualiz. a rozš. vyd. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2878-7. 

(5) MOLNÁR, Zdeněk. Moderní metody řízení informačních systémů. V Praze: Grada, 

1992. Nestůjte za dveřmi (Grada). ISBN 80-856-2307-2. 

(6) KOCH, Miloš a Jan DOVRTĚL. Management informačních systémů. Brno: 

Akademické nakladatelství CERM, 2006. ISBN 80-214-3262-4. 

(7) VYMĚTAL, Dominik. Podnikové informační systémy - ERP. Karviná: Slezská 

univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2010. ISBN ISBN978-

80-7248-618-2.(8) CHLEBOVSKÝ, Vít. CRM: řízení vztahů se zákazníky. Brno: 

Computer Press, 2005. Praxe manažera (Computer Press). ISBN 80-251-0798-1. 

(9) VÁCHAL, Jan a Marek VOCHOZKA. Podnikové řízení. Praha: Grada, 2013. 

Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4642-5. 

(10) JEŽKOVÁ, Zuzana. Projektové řízení: jak zvládnout projekty. Kuřim: Akademické 

centrum studentských aktivit, 2013. ISBN ISBN978-80-905297-1-7. 

(11) HANZELKOVÁ, Alena. Business strategie: krok za krokem. V Praze: C.H. Beck, 

2013. C.H. Beck pro praxi. ISBN ISBN978-80-7400-455-1. 

(12) HANZELKOVÁ, Alena. Strategický marketing: teorie pro praxi. Praha: C.H. Beck, 

2009. C.H. Beck pro praxi. ISBN ISBN978-80-7400-120-8. 



90 

 

(13) ZEFIS: audit informačních systémů [online]. Brno: Doc. Ing. Miloš Koch, CSc., 

2020 [cit. 2020-04-20]. Dostupné z: https://www.zefis.cz/index.php?sp=3 

(14) APILOT: Webová publikační platforma [online]. Brno: Pilot, 2020 [cit. 2020-05-02]. 

Dostupné z: https://www.apilot.cz 

(15) Www.5nej.cz: UpGates.com - Recenze, testy a zkušenosti Květen 2020 [online]. 

Praha: 5nej, 2020 [cit. 2020-05-02]. Dostupné z: https://www.5nej.cz/upgates-recenze/ 

(16) UPgates – tvorba a pronájem internetových obchodů [online]. Praha: EVici 

webesign, 2020 [cit. 2020-05-18]. Dostupné z: https://www.upgates.cz/ 

(17) Www.5nej.cz: Shoptet.cz - Recenze, testy a zkušenosti Květen 2020 [online]. Praha: 

5nej, 2020 [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: https://www.5nej.cz/shoptet-recenze/ 

(18) Ceník tvorby obchodu od Shoptetu [online]. Praha: Shoptet, 2020 [cit. 2020-05-01]. 

Dostupné z: https://www.shoptet.cz/cenik/ 

(19) Tvorba eshopů spojených s Pohodou | bsshop.cz - jedinečné spojení e-shopu a 

pohody [online]. Trutnov: bsshop, 2020 [cit. 2020-05-03]. Dostupné z: 

https://www.bsshop.cz 

(20) Tvorba eshopu s nejlepším poměrem cena/výkon | Webczech.cz [online]. Brno: 

GlobeWeb Czech, 2020 [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: 

https://www.webczech.cz/index.php 

(21) KUBÍČKOVÁ, Lea a Karel RAIS. Řízení změn ve firmách a jiných organizacích. 

Praha: Grada, 2012. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4564-0. 

(22) DOLEŽAL, Jan. Projektový management: komplexně, prakticky a podle světových 

standardů. Praha: Grada Publishing, 2016. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-5620-2. 

(23) DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový management 

podle IPMA. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. Expert (Grada). ISBN 978-80-

247-4275-5. 

 



91 

 

(24) OKsystem Školící centrum [online]. Praha: OKsystem, 2020 [cit. 2020-05-23]. 

Dostupné z: https://www.okskoleni.cz/kurzy/skoleni-it-

profesionalu/microsoft/bezpecnost?gclid=CjwKCAjwiMj2BRBFEiwAYfTbChvE8oBv

7EHJDR7g7mkzVFudGOM2tTwAc2iBBp9vgyTE_BGcmbs_jBoCAoQQAvD_BwE 

(25) McKinsey 7S - ManagementMania.com [online]. 2016 [cit. 2020-05-25]. Dostupné 

z: https://managementmania.com/cs/mckinsey-7s 

(26) SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 

3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, c2010. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3051-6. 

(27) Rada vlády pro informační společnost - Procesní modelování [online]. Ministerstvo 

vnitra České republiky, 2020 [cit. 2020-04-25]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/webpm/clanek/rada-vlady-pro-informacni-

spolecnost.aspx?q=Y2hudW09Ng%3D%3D 

(28) BOKŠA, Michal, Jiřina BOKŠOVÁ, Josef HORÁK, Karel PAVLICA, Jiří 

STROUHAL a Stanislav ŠAROCH. Digitální Česko v digitální Evropě. Mladá Boleslav: 

Škoda Auto Vysoká škola, [2019]. ISBN 978-80-87042-75-5. 

(29) České volby | aktuální volební preference, politika i volební průzkumy [online]. 

České volby, 2018 [cit. 2020-04-25]. Dostupné z: https://www.ceske-volby.cz/ 

(30)  Ministerstvo financí České republiky [online]. 2020 [cit. 2020-04-26]. Dostupné z: 

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-ocekava-pokles-ceske-

ekonomiky-o-56--38098 

(31) Zavedení systému eNeschopenek již od 1.1. 2020 | epravo.cz [online]. epravo.cz, 

2020 [cit. 2020-03-29]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/zavedeni-

systemu-eneschopenek-jiz-od-1-1-2020-109846.html 

(32) Minimální mzda 2020, měsíční výše minimální mzdy | Finance.cz [online]. Mladá 

fronta, 2020 [cit. 2020-03-29]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/zavedeni-

systemu-eneschopenek-jiz-od-1-1-2020-109846.html 

https://www.okskoleni.cz/kurzy/skoleni-it-profesionalu/microsoft/bezpecnost?gclid=CjwKCAjwiMj2BRBFEiwAYfTbChvE8oBv7EHJDR7g7mkzVFudGOM2tTwAc2iBBp9vgyTE_BGcmbs_jBoCAoQQAvD_BwE
https://www.okskoleni.cz/kurzy/skoleni-it-profesionalu/microsoft/bezpecnost?gclid=CjwKCAjwiMj2BRBFEiwAYfTbChvE8oBv7EHJDR7g7mkzVFudGOM2tTwAc2iBBp9vgyTE_BGcmbs_jBoCAoQQAvD_BwE
https://www.okskoleni.cz/kurzy/skoleni-it-profesionalu/microsoft/bezpecnost?gclid=CjwKCAjwiMj2BRBFEiwAYfTbChvE8oBv7EHJDR7g7mkzVFudGOM2tTwAc2iBBp9vgyTE_BGcmbs_jBoCAoQQAvD_BwE
https://managementmania.com/cs/mckinsey-7s
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-ocekava-pokles-ceske-ekonomiky-o-56--38098
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-ocekava-pokles-ceske-ekonomiky-o-56--38098
https://www.epravo.cz/top/clanky/zavedeni-systemu-eneschopenek-jiz-od-1-1-2020-109846.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/zavedeni-systemu-eneschopenek-jiz-od-1-1-2020-109846.html


92 

 

(33) Poslední vlna EET od 1.5.2020 | Connect Economic Group s.r.o. [online]. Connect 

Economic Group, 2019 [cit. 2020-05-20]. Dostupné z: 

https://www.connectgroup.cz/post/posledni-vlna-eet-od-152020 

(34) Legislativa pro podnikatele - Portál POHODA [online]. STORMWARE, 2012 [cit. 

2020-05-27]. Dostupné z: https://portal.pohoda.cz/pro-podnikatele/uz-

podnikam/legislativa-pro-podnikatele/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.connectgroup.cz/post/posledni-vlna-eet-od-152020
https://portal.pohoda.cz/pro-podnikatele/uz-podnikam/legislativa-pro-podnikatele/
https://portal.pohoda.cz/pro-podnikatele/uz-podnikam/legislativa-pro-podnikatele/


93 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

IS – Informační systém 

HW – Hardware 

SW – Software 

MIS – Informační systémy pro řízení 

TPS – Transakční systémy 

DSS – Systémy pro podporu rozhodování 

EIS – Systémy pro vrcholové řízení 

ERP – Plánování podnikových zdrojů 

CRM – Řízení vztahů se zákazníky 

SCM – Správa dodavatelského řetězce 

EU – Evropská unie 

HDP – Hrubý domácí produkt 

EET – Elektronická evidence tržeb 

GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
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