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Abstrakt 

Zameraním tejto diplomovej práce je posúdenie informačného systému a návrh zmien. 

Východisko k spracovaniu analytickej a návrhovej časti tvorí teoretický základ 

problematiky. Využité metódy pri analýzach sú z prostredia projektového managementu. 

Výstupy tejto práce sa orientujú na postup a spôsob implementácie, a riadenie ľudských 

zdrojov. Návrhy riešenia sú orientované na podnik pohybujúci sa v segmente 

informačných technológií. 

 

Abstract 

The aim of this thesis is to assess the information system and its modification. The base 

for processing the analytical and design part is theoretical root of the problem. Methods 

used in the analysis are from project management environment. The outputs of this work 

are focused on procedure and method of implementation, and management of human 

resources. Solution proposals are focused on the company operating in the information 

technology segment. 

 

 

Kľúčové slová 

informačný systém, ZEFIS, projektový management, podnikové procesy, informačné 

technológie, cloud 
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ÚVOD 

Podnikanie v odbore informačných technológií je veľkou výzvou pre každého hráča na 

trhu. V prostredí prevláda obrovská konkurencia a dokázať nájsť unikátnosť v samom 

sebe môže vytvoriť rozhodujúcu hodnotu u zákazníka. Obchodné prostredie je všeobecne 

považované za veľmi tvrdé. Preto jednotlivé kroky spoločnosti musia niesť strategickú 

a výnosovú váhu. Prežiť ekonomickú krízu, ktorú vnímame v roku 2020, bude náročné. 

Realizácia implementačných projektov v IT, pri reštrikciách pohybu obyvateľstva, možno 

nikdy nebola ťažšia ako je dnes. 

Pokiaľ ale hovoríme o biznise v odbore informačných technológií, musíme na základe 

nadobudnutých znalostí vedieť, že informačný systém je neoddeliteľnou súčasťou 

podnikania. S úspechom kráča ruka v ruke aj rast. Čím je organizácia z pohľadu oddelení 

väčšia, tým vzniká výraznejšia zložitosť prepojenia systémov. Nachádzame sa vo fáze, 

kde sa množstvo informačných systémov dostáva ku svojmu koncu životného cyklu. 

Podniky musia prejsť vynútenou obmenou, ktorá v ľuďoch nemusí vyvolávať pozitívne 

emócie.  

Riadenie zmeny by malo so sebou niesť technologický a psychologický prehľad. 

Rovnako ako pristupujeme k objavovaniu nových technických vecí, potrebujeme 

dôkladne pozorovať zamestnancov a ich motiváciu, odhodlanie, názory a iné 

ovplyvňujúce faktory pri riadení zmeny. Cit a empatiu v kombinácií s asertivitou je 

možno považovať za základný kameň pri vedení ľudí pri akomkoľvek type projektu. 

Úspech v riadení a naplňovaní cieľov siaha ďalej ako sústredenie sa na určité odvetvia. 

Prostredie znalostného managementu prináša na problematiku pohľad z množstva strán. 

Avšak nájdenie hodnoty v kvante informácií vyžaduje viac ako strohé vsiaknutie 

teoretických faktov. Odpoveďou na nalezenie hodnôt je empirickosť.  

Táto diplomová práca sa zaoberá analyzovaním trhu, resp. odvetvového prostredia 

podniku, skúma interné faktory úspechu spoločnosti, hodnotí jeho informačný systém 

a navrhuje ako pristupovať k identifikovaným systémovým príležitostiam ku zmene. 

Využitie metód a postupov je postavené na poznatkoch nadobudnutých počas štúdia na 

Fakulte podnikateľskej na VUT v Brne. Skúsenosti, ktoré som získal počas pracovnej 

činnosti v súkromnej sfére, tiež zanechali odkaz na tejto práci.  
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CIELE PRÁCE, METÓDY A POSTUPY SPRACOVANIA 

Primárny cieľ práce 

Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je posúdiť súčasný informačný systém vo 

vybranej spoločnosti a navrhnúť jeho vylepšenia.  

 

Sekundárne ciele práce  

Sekundárne ciele majú za úlohu reprezentovať identifikáciu problémových miest, postup 

implementácie opatrení a návrh projektového riadenia zmien v informačnom systéme 

vybraného podniku pri eliminácii rizík.  

 

Metódy a postupy spracovania 

Práca je rozdelená na tri hlavné kapitoly. Pred nimi je vymedzenie cieľov a postupov pri 

spracovaní. Obsahuje popisy jednotlivých kapitol a ich zameraní k danej problematike. 

Teoretické východiská práce približujú potrebné znalosti a pojmy k pochopeniu vybratej 

témy. Kapitola slúži ako vstupná brána k nasledujúcim častiam tejto diplomovej práce. 

Na základe týchto znalostí sú vypracované analýzy a praktické riešenia pre splnenie 

vymedzeného cieľa práce. Zároveň je popísaný prístup projektového managementu pre 

správnu koordináciu činností, aktivít, nákladov a ľudských zdrojov pri implementácii. 

Obsah teoretických východísk je systematicky usporiadaný od základných princípov po 

komplexné odvetvia problematiky.  

Druhá, analytická, časť práce sa zaoberá aktuálnymi trendami v oblasti informačných 

systémov a konkrétnymi analýzami časti informačného systému vybraného podniku. 

Hľadám vzťahy medzi globálnymi trendami a implementáciou konkrétneho systému. 

Využívam metódy SLEPTE, 7S a Porterovu analýzu piatich síl k zhrnutiu interných 

a externých faktorov ovplyvňujúcich fungovanie podniku. Výstup z analýzy HOS 

identifikuje slabé miesta systému v podniku a podkladá navrhnuté riešenie v nasledujúcej 

časti diplomovej práce. Zanalyzovaná je zároveň aj stratégia podniku aby bolo možné 

vidieť navrhnuté riešenie v širších súvislostiach. 
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Nadobudnuté vedomosti a znalosti pretavujem do tretej kapitoly. Výstupy z analýz 

informačného systému, stratégie a faktorov ovplyvňujúcich podnikanie, podkladajú 

navrhnuté riešenia. Návrhy riešenia sa týkajú úpravy procesov, systémových zmien, 

partnerstiev a vzdelávania. Navrhnutý je zároveň prístup z hľadiska projektového 

managementu, kde sledujem parametre tzv. trojimperatívu projektu: náklady, čas 

a kvalitu výstupov. Postupne som aplikoval metódy pre analýzu a znižovanie rizík – 

RIPRAN a skórovacia metóda, metóda PERT zas bola oporným bodom pri časovej 

analýze a sieťových grafoch. Modelovanie priebehu projektu a alokovanie zdrojov som 

pretavil do prostredia Microsoft Project. 

Všetky výstupy v diplomovej práci sú navrhnuté v súlade so strategickým smerovaním 

podniku. Výsledky sa neodrážajú len od teoretických vstupov tejto diplomovej práce, ale 

sú ovplyvnené nadobudnutými skúsenosťami a inými tacitnými znalosťami.  
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

Teoretické východiská práce obsahujú znalosti a pojmy potrebné k pochopeniu 

a uchopeniu problematiky. Slúžia ako platforma pre analytickú a praktickú časť tejto 

diplomovej práce. 

 

1.1 Východiskový prehľad 

K porozumeniu problematiky informačných systémov a podnikovej informatiky je nutné 

vymedziť si jednotlivé pojmy, a zároveň vysvetliť ich význam v širšom kontexte 

k pochopeniu vzťahov medzi nimi. 

 

1.1.1 Informácie 

Pri hľadaní definície informácie narazíme na niekoľko rôznych interpretácií. Norbert 

Wiener vymedzil tento pojem nasledovne: „Informácia je pomenovanie pre obsah toho, 

čo sa vymení s vonkajším svetom, keď sa mu prispôsobujeme a pôsobíme naň svojím 

prispôsobovaním,“ čo konštatuje jej nehmotnú povahu (1, s. 13). 

Claude Shannon sa na problematiku pozrel z iného uhla pohľadu. Podľa neho je 

informácia štatistickou pravdepodobnosťou výskytu signálu či znaku, ktorý odstraňuje 

neznalosť príjemcu. Čím menšia pravdepodobnosť výskytu daného znaku, tým väčšia je 

hodnota informácie (2, s. 19). 

„Informácie sú jediným zmysluplným zdrojom pre podnikanie, ostatné výrobné faktory 

(práca, pôda, kapitál) sa stávajú druhoradými.“ Táto definícia patrí osobnosti moderného 

managementu Petrovi Druckerovi. Svojim tvrdením sa dotkol základných princípov, 

ktoré boli samozrejmé pre zakladateľov svetoznámych korporácií, ako napríklad Tomáš 

Baťa či Henry Ford (2, s. 20).  

Existuje niekoľko ďalších definícií, rozdiel od vyššie spomenutých je ten, že sú neexaktné 

a kladú dôraz na rôzne uhly pohľadu: 

 syntaktický – vnútorná štruktúra informácie, sleduje súvislosti medzi znakmi, 

 sémantický – obsahový význam informácie, 
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 pragmatický – praktické využitie informácie (2, s. 19). 

 

1.1.2 Informatika 

Počiatok samotnej informatiky bol ovplyvnený kybernetikou a systémovou vedou, ktoré 

aj teraz pôsobia na jej rozvoj. Základ vzniku počítačov položila kybernetika, zaoberali sa 

ňou osobnosti ako Allan Turing, John von Neumann, Claude Shanon. V súčasnej dobe, 

tzv. kybernetika druhého rádu, sa zaoberá fungovaním živých systémov, ktoré získavajú 

informácie z okolitého prostredia. Tieto informácie sú následne zdrojom pre učenie 

a pretváranie ich na znalosti (1, s. 13). 

Celostné ponímanie riadenia podniku, informačných procesov s využitím systémovej 

analýzy a systémového inžinierstva prispieva systémová veda. Predstavuje spojenie 

modelovania a porozumenia problémom riadenia organizácie s postupmi návrhu 

a tvorbou rozsiahlych systémov (1, s. 13). 

Vyjadrenie, spracovanie a prenos informácií v určitom systéme – v tomto kontexte 

chápeme informatiku ako vedu (1, s. 13). 

   

1.1.3 Systém 

Systémový pohľad na biznis je základom pre tvorbu informačných systémov. Preto je 

nutné definovať pojem systém. Systém ako celok obsahuje zložité veci, má svoju 

podstatu, účel, správanie a cieľ. Časti systému dokážeme členiť na základe podrobností, 

ktoré ponímajú, a zároveň na základe interakcií závislých na subjekte (3, s. 13).  

Systém je v medzinárodných normách pre procesy životného cyklu systému, softwaru 

a popisu architektúry definovaný ako súbor komponent účelovo usporiadaných 

k dosiahnutiu určitého cieľa alebo skupiny cieľov (3, s. 13). 

Pre účely tejto diplomovej práce je najvhodnejšia definícia systému ako celku, súhrnom 

častí a ich vzájomných, zväčša dynamických vzťahov (3, s. 14). 
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1.1.4 Dynamika a zložitosť systémov 

Riadenie informačných systémov a informačných technológií v podniku dosahujeme 

činnosťami a procesmi. Výsledkom dielčích aktivít sa snažíme dosiahnuť vytýčené ciele. 

Kompetencie, zodpovednosti a právomoci súvisiace s informačným systémom tvoria 

podnikovú informatiku (3, s. 16). 

Kritická dôležitosť sa dáva na zaistenie toho, aby informačný systém bol skutočne 

v súlade s biznis systémom. Nie je jednoduché dosiahnuť požadovaný stav. Veľmi ľahko 

sa môže stať, že navrhnutý, resp. nakúpený software, nezodpovedá štruktúre obchodného 

prístupu podniku. Najpodstatnejšími aspektami sú dynamika a zložitosť (3, s. 17). 

Dynamický systém je ten, v ktorom sa vyskytujú nasledovné typy okolností: ľudia menia 

svoje postupy a priority pri práci; pracovníci podniku prichádzajú a odchádzajú; mení sa 

orientácia, štruktúra a veľkosť podniku; podnik môže zakladať nové pobočky alebo sa 

spájať s iným podnikom. Neexistujú len interné vplyvy, tak ako podnik môže meniť svoje 

správanie, tak sa mení aj jeho okolie. Najčastejšie externé vplyvy sú zmena správania 

dodávateľov alebo nové legislatívne opatrenia (3, s. 17). 

Na druhú stranu, software sa sám od seba nezmení. Preto je nutné aby navrhnuté 

a naplánované zmeny niekto reflektoval a upravil. Software navrhnutý v minulosti má 

postupom času obmedzujúce funkcie a stáva sa menej flexibilným pri potrebných 

činnostiach. S nízkou flexibilitou kráča ruka v ruka náročnosť zmien a zvyšovanie 

nákladov pri zmenách. Tím, ktorý navrhuje zmeny informačného systému má teda veľkú 

zodpovednosť v súvislosti s budúcim fungovaním podniku (3, s. 17). 

Ak uvažujeme o zložitosti informačného systému, v podnikoch disponujúcich sto a viac 

zamestnancami, je takmer nemožné pre jedného človeka navrhnúť fungujúce riešenie. 

Preto sa vytvárajú tímy, ktoré či už navrhujú alebo vyberajú nové riešenie. Nie vždy je 

predstava činností totožná z pohľadu managementu a pracovníkov. Preto veľká časť 

plánovania nového informačného systému zahŕňa veľa poznávania a dokumentácie. 

Skupina ľudí musí byť adekvátne tvorená či už ľuďmi z managementu, tak pracovníkmi 

na nižších úrovniach a programátormi (3, s. 17). 

„Problematika tvorby informačných systémov musí byť založená najmä na princípe 

dostatočného preskúmania a zváženia všetkých skutočností pred tým, než je uskutočnená 
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zmena, a na princípe flexibilného návrhu, ktorý bude schopný dostatočne reflektovať 

dynamiku biznisu (3, s. 17).“  

 

1.1.5 Obchodný systém a informačný systém 

Využívanie zdrojov ako sú technické prostriedky, materiál, budovy, informácie, apod. 

prispievajú k naplneniu biznis cieľov organizácie ako celku, pracovných skupín alebo 

jednotlivca. Činnosti týchto subjektov obsahujú najviac vzájomnú komunikáciu, ale aj 

usporiadanie zodpovedností, organizáciu, nadväznosť aktivít atď. Tento tzv. biznis 

systém je otvorený a je potrebné skúmať jeho okolie. Toto okolie tvoria zákazníci, 

spotrebitelia, dodávatelia, konkurenti, verejnosť, štátne organizácie a iné autority. Vstupy 

a výstupy sú hlavne nákupy, poskytovanie služieb a produktov, bankové transakcie, 

prieskumy konkurencie a podobne (3, s. 15). 

Všetky zdroje a subjekty majú ďalšiu, neoddeliteľnú súčasť, sú nimi samotné informácie. 

Dôležitosť informácií o komponente má väčší význam ako komponent samotný. Účelom 

informačného systému je zaistenie informácií na správnom mieste v správny čas. 

Informácie majú byť dodané užívateľom informačných systémov, ktorí s nimi nakladajú 

v súlade s naplnením stanoveného biznis cieľa (3, s 15). 

Významnými charakteristikami systému pre pochopenie princípov informatiky sú jeho 

štruktúra, stav a chovanie. Štruktúru reprezentuje spôsob zloženia, usporiadania prvkov 

systému a ich vzťahov. Slovom atribút pomenúvame vyjadrenie vlastností prvku. 

Jednotlivé hodnoty atribútu v istých okamihoch vytvárajú stav systému. Pod reakciou 

a odozvou systému na vzniknuté podnety, prevažne z okolia, chápeme chovanie systému 

(1, s. 15). 
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1.2 Podnikové informačné systémy 

Pod informačným systémom si nedokážeme predstaviť jednu konkrétnu vec. Alternatív 

a subkategórií existuje niekoľko. Preto nasledovná časť teoretických východísk prinesie 

rôzne pohľady a členenia pre informačné systémy. 

 

1.2.1 Prístup k podnikovým informačným systémom 

Na úvod je veľmi podstatné objasniť fakt, že v podnikovom prostredí, nie je možné 

vymedziť skupinu pracovníkov alebo oddelenie, ktorých sa informačný systém alebo 

informačno-komunikačné technológie týkajú. Informačné systémy sa týkajú celého 

podniku, všetkých jeho oblastí. Klamlivá je teda teória o tom, že nový informačný systém 

kupuje, zavádza a spravuje IT oddelenie (4, s. 52). 

V tomto chápaní informačného systému, sa nemusia v podniku vyskytovať len 

v súvislosti s informačnými technológiami. Basl s Blažíčkom vnímajú tieto systémy 

s ohľadom na podiel vplyvu ľudského faktoru alebo druh nosiča informácií: 

 štandardné softwarové riešenia – informácie zapísané a spracovávané  

(najčastejšie) prostredníctvom relačnej databázy; obsahujú automatizáciu 

určitých činností; slúžia k podpore rozhodovania, 

 „klasické nosiče“ – doklady, formuláre, správy a predpisy podporované 

aplikáciami pre správu obsahu; neštruktúrovaný textový alebo grafický tvar; 

obťažná dostupnosť, 

 informácie nezaznamenané v databázy a v inej elektronickej podobe – môže sa 

jednať o skúsenosti, ktoré sú predmetom znalostného managementu (4, s. 52 - 53). 

Existencia týchto rovín je dôležitá a prejavuje sa pri nasadení a používaní informačných 

systémov. Nemožno podceňovať ani jednu z týchto troch častí (4, s. 53). 
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1.2.2 Dáta podnikového informačného systému 

Pri využívaní podnikových informačných systémov sa užívatelia stretávajú s rôznymi 

druhmi dát v závislosti na ich pracovnej pozícii. Behom využívania týchto aplikácií 

získavajú údaje ako rôzne výsledky spracovania, dielčie manipulačné výsledky, ktoré 

podliehajú ďalšiemu spracovaniu apod. Množstvo užívateľov sa taktiež zúčastňuje 

rozvoja podnikového informačného systému, kde spravidla navrhujú požiadavky na to, 

aké dáta by mali byť v informačnom systéme zachytené, a akým spôsobom by mali byť 

spracované a prezentované (1, s. 48). 

Rozdelenie podnikových dát do kategórií prináša pohľad na dáta z rôznych odvetví 

podniku v hierarchii: 

 reporty, 

 transakčné dáta, 

 podmienené kmeňové dáta, 

 kmeňové dáta, 

 kľúčové referenčné dáta (1, s. 49). 

Kľúčové referenčné dáta tvoria údaje o zdrojoch a schopnostiach podniku. Definujú 

podnik a jeho prvky vrátene obmedzujúcich vlastností. Jedná sa napríklad o údaje 

z ľudských zdrojov (znalosti, skúsenosti apod.). Rovnako ako ľudské zdroje, je možné 

popísať charakterizujúce vlastnosti strojov (konfigurácia, umiestnenie apod.) (1, s. 49). 

Kmeňové dáta tvoria údaje spojené s transformačným procesom podniku. Jedná sa 

minimálne o charakteristiky produktov a zákazníkov. Typickým príkladom je napríklad 

kusovník (1, s. 49). 

Podmienené kmeňové dáta je možné označiť ako podmienky utvárajúce pravidlá pre 

biznis. Možnými príkladmi sú napríklad ceny produktov v závislosti na charakteristike 

zákazníka, podmienky pre platbu záloh – pokiaľ je zákazník nový, musí platiť zálohy 

dopredu (1, s. 49). 

Transakčné dáta tvoria dáta vznikajúce pri realizácii biznis transakcií. Pojem transakcia 

je definovaný ako transformácia stavu, ktorá buď prebehne ako celok, alebo neprebehne 

vôbec. Akonáhle je transakcia uskutočnená, nemôže byť zrušená. Pre uskutočnenie musí 



19 
 

platiť, že prebehne podľa definovaných pravidiel a rôzne transakcie do seba nezasahujú. 

Typické sú pre dáta spojené s obsluhou objednávky (1, s. 50). 

Reporty predstavujú dáta, ktoré je možné vnímať ako dáta o stavu. Sú vytvárané na 

základe transakčných dát s využitím všetkých údajov všetkých kategórií. Môžu to byť 

prosté súhrny za určité obdobie, alebo výstupy pokročilého analytického spracovania, 

ktoré sú podávané takým spôsobom, aby mohlo byť uskutočnené manažérske rozhodnutie 

(1, s. 50).  

 

1.2.3 Varianty riešenia informačných systémov 

V kontexte informačných systémov a podnikov sa najčastejšie hovorí o zavádzaní 

komplexných informačných systémov kategórie ERP – Enterprise Resource Planning. 

Tieto celopodnikové aplikační riešenia najvýraznejšie ovplyvňujú súčasný podnikový 

biznis. Smer k integrovaným riešeniam typu EPR nie je jeden, v praxi je možné reagovať 

v podstate tromi spôsobmi: 

 rozvojom existujúcich softwarových riešení, 

 vývojom nového vlastného informačného systému, 

 nákupom hotového softwarového produktu prispôsobeného na podmienky 

podniku (4, s. 54 – 55). 
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Tab. 1: Varianty riešenia informačných systémov (4, s. 55) 

Varianty riešenia Pre Proti 

Rozvoj 
existujúceho 
riešenia 

 maximálne využitie existujúcich 
zdrojov a investícií 

 lacnejšie rýchlejšie riešenie 
z krátkodobého hľadiska 

 uspokojenie okamžitých služieb 

 nemusí odpovedať všetkým 
budúcim požiadavkám 

 celkové náklady môžu byť 
vyššie 

 výsledným produktom môže 
byť menej kvalitný systém 

Vývoj nového 
softwaru na 
mieru 

 môže presne odpovedať 
potrebám podniku 

 riadený vývoj 

 celkovo drahšie riešenie 
 časovo náročné riešenie 

 riziko negarantovaného 
konečného produktu a jeho 
ďalšieho vývoja 

Nákup hotového 
softwarového 
systému 

 finančne menej náročné 
z dlhodobého hľadiska 

 rýchlejšie zavedenie 
 zaručená funkčnosť a ďalší vývoj 

 nemusí presne spĺňať všetky 
požiadavky užívateľa 

 závislosť na dodávateľovi 

 

Celostný pohľad na klasifikáciu informačných systémov netvorí len ERP. Tvoria ho 

nasledovné: 

 ERP – jadro, zamerané na riadenie interných podnikových procesov, 

 CRM (Customer Relationship Management) – systém obsluhujúce procesy 

smerom k zákazníkom, 

 SCM (Supply Chain Management) – systém riadiaci dodávateľský reťazec, 

 MIS (Management Information System) – zbiera dáta z ERP, CRM a SCM, a na 

ich základe poskytuje pre rozhodovací proces podnikového managementu (23, s. 

95). 

Obr. 1: Holisticko-procesný pohľad na podnikové informačné systémy (Vlastné spracovanie podľa: 2, s. 
78) 
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1.2.4 ERP systémy 

Za ERP systém sú považované aplikácie predstavujúce softwarové riešenia, ktoré sú 

používané k riadeniu podnikových dát a zároveň pomáhajú k plánovaniu logistického 

reťazca od nákupu cez sklady, výdaj materiálu, riadenie obchodných zákaziek od prijatia 

po expedíciu, finančné a nákladové účtovníctvo či riadenie ľudských zdrojov. 

V mnohých prípadoch automatizujú podnikové procesy. Taktiež systémy ERP môžu byť 

chápané ako hotový software, ktorého poslaním je integrácia procesov, zdieľanie 

spoločných dát a ich dostupnosť v reálnom čase. V neposlednom rade môžu predstavovať 

podnikovú databázu zapisujúcu všetky dôležité podnikové transakcie. V nej sa dáta 

spracovávajú, monitorujú a na ich základe reportujú (4, s. 67). 

 

Tab. 2: Klasifikácia ERP systémov podľa odvetvia a funkčného zamerania (Vlastné spracovanie podľa: 2, 
s. 150) 

ERP Systém Charakteristika Výhody Nevýhody 

All-In-One Schopnosť pokryť 
všetky kľúčové 
interné podnikové 
procesy 

Vysoká úroveň 
integrácie pre 
väčšinu organizácií 

Nižšia detailná 
funkcionalita 
a nákladná 
prispôsobivosť 

Best-of-Breed Orientácia na 
špecifické procesy 
alebo odvetvie, 
nemusí pokrývať 
všetky kľúčové 
procesy 

Špičková detailná 
funkcionalita, alebo 
špecifické 
odvetvové riešenie 

Ťažšia koordinácia 
procesov, nesúlad 
v informáciách, 
nutnosť riešenia 
viacerých IT 
projektov 

Lite ERP Odľahčená verzia 
štandardného ERP 
zameraná na trh 
malých a stredne 
veľkých firiem 

Nižšia cena, 
orientácia na rýchlu 
implementáciu 

Obmedzenie vo 
funkcionalite, počte 
užívateľov, 
možnostiach 
rozšírenia apod. 

 

ERP hlavne zahŕňajú nasledujúce činnosti, ktoré súvisia: 

 so správou kmeňových dát (všetky položky, kusovníky, postupy, zákazníci, 

sklady, atď.), 
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 s krátkodobým, strednodobým a dlhodobým plánovaním zdrojov pre realizácie 

zákaziek, 

 s riadením realizácie zákaziek z hľadiska dodržovania termínov, 

 s plánovaním a sledovaním nákladov realizácie, 

 so spracovaním výsledkov všetkých aktivít do finančného účtovníctva 

a controllingu (4, s. 68). 

Spomínanými činnosťami sú pokryté dve hlavné funkčné oblasti. Sú nimi logistika 

a financie. Treťou dôležitou súčasťou je personalistika (ľudské zdroje, z angličtiny 

human resources). Jedná sa o informácie použiteľné pre optimálne využívanie 

pracovníkov a zároveň pre identifikáciu priestoru k najímaniu nových pracovníkov. 

Základom funkčnosti sú kmeňové dáta o zamestnancoch, plánovanie personálneho 

rozvoja a správa všetkých uchádzačov (4, s. 68). 

 

1.2.5 CRM systémy 

Biznis je veľmi závislý od kontaktov a vzájomných vzťahov. Nové kanály 

sprostredkované informačným systémom využívajú podniky na trvalejší kontakt so 

zákazníkom. Príkladom na formu kontaktu môžu byť: 

 zasielanie publikácií klasickou poštou, 

 elektronická pošta alebo SMS, 

 diskusie na webe, 

 call centrá (4, s. 89). 

Dôležitá úloha riadenia vzťahu so zákazníkmi je vytváranie a zlepšovanie vzťahu so 

zákazníkom. Potenciál prínosu pre podnik majú CRM systémy obrovský. V súčasnosti je 

bežná integrácia so sociálnymi sieťami. CRM teda predstavuje prostriedky rôznych 

technológií, podnikových procesov a personálnych zdrojov pre zaisťovanie vzťahu so 

zákazníkmi najmä v oblasti podpory obchodných činností, predaja, marketingu, podpory 

zákazníka a zákazníckych služieb (4, s. 89). 

CRM poskytuje štyri základné spôsoby uplatnenia: 
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 aktívne CRM - základom CRM je aktívna centralizovaná databáza, ktorá 

podporuje automatizáciu procesov, 

 operatívne CRM - zahŕňa podporu pre predaj, marketing a služby, 

 kooperačné CRM – obsahuje priamu interakciu so zákazníkom; rôzne 

komunikačné kanály, 

 analytické CRM – analyzuje zákaznícke dáta z pohľadov ako sú napríklad: návrh 

a realizácia cielených marketingových kampaní; manažérske rozhodnutia na 

základe finančnej predpovedi (4, s. 90). 

Cieľom CRM je zlepšenie komunikácie so zákazníkom a hlavne jej koordinácie vnútri 

podniku. Ide o to, aby nebolo nutné zamestnancom zakaždým objasňovať skutočnosti 

a podrobnosti, ktoré podnik sľúbil riešiť. Vďaka CRM môže podnik aktívne 

komunikovať s dodávateľmi, vytvárať si prispôsobené požiadavky a porovnávať 

najlepšiu ponuku. CRM však neznamená, že opustíme súčasné kanály a väzby 

k zákazníkovi (4, s. 90). 

 

1.2.6 SCM systémy 

Riadenie celého dodávateľského reťazca vďaka informačno-komunikačným 

technológiám sa stáva jednou z konkurenčných výhod podniku. SCM predstavuje 

platformu pre kroky k flexibilnej a vysokej dostupnosti produktov a zároveň k nízkym 

nákladom. Prostredníctvom SCM dochádza k skracovaniu času na spracovanie a súčasne 

sa zvyšuje spoľahlivosť dodania na trh (4, s. 76). 

Klasický dodávateľský reťazec by mohla predstavovať lineárna väzba: dodávateľ – 

výrobca – distribútor – predajca – zákazník. Dnešné podmienky sa vďaka internetu tak 

ľahko interpretovať nedajú. Štruktúra je zložitejšia a vytvára vzájomne prepojené 

spoločenstvá. Množstvo činností je outsourcovaných a u spoločností v spoločenstve 

prevláda snaha minimalizovať náklady (4, s. 76). 

Všeobecne prijímaná definícia pre SCM ho charakterizuje piatimi komponentami: plán, 

nákup, výroba, expedícia, reklamácia. Súčasné riešenia SCM sa orientujú na zákaznícku 

spokojnosť. Zainteresujú zákazníka pri tvorbe konfigurácií, informujú ho o stave 

objednávky, znižujú pravdepodobnosť chybnej dodávky. Z opačnej strany, podpora 
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dodávateľských vzťahov, označovaná ako SRM (Supplier Relationship Management), 

ponúka: 

 zabezpečenie kvality dodávateľských dát, 

 analýzu nákladov, 

 stratégie nákupu, 

 meranie a hodnotenie nákupu (4, s. 78 - 79). 

 

1.2.7 Business Intelligence 

Vo svojej podstate systémy Business Intelligence, majú za úlohu spracovávať zber 

a analýzu dát. Získané informácie z týchto procesov slúžia k podpore rozhodovania 

podniku (27, s. 143).  

Technické pozadie riešenia Business Intelligence sa v praxi opiera o dátové sklady, 

dátové trhoviská, dolovanie dát, OLAP (Online Analytical Processing), a o jednotnosť 

dát, ktoré sa charakterizujú 4 vlastnosťami: orientácia na predmet, integrácia, časová 

variabilita a nemennosť (5, s. 461). 

Prínosy aplikácií Business Intelligence zlepšujú kvalitu a výkonnosť podnikového 

riadenia, zároveň zvyšujú konkurencieschopnosť. Softwarové produkty poskytujú 

užívateľom aktuálne informácie o stavoch na oddeleniach, bez akéhokoľvek 

nadbytočného šumu a zisťovania informácií. K podpore rozhodovania slúžia 

reportingové, analytické a query - dopytovacie služby. Kvalita jednotlivých výstupov je 

závislá na kvalite používaných dát. Využitie slúži k motivácii spolupracovníkov, 

vizualizácii výsledkov, ktoré je možné uchopiť akýmkoľvek kreatívnym spôsobom tak, 

aby sa hlavná myšlienka doručila adresátovi (27, s. 143). 

 

1.2.8 Prínosy zo zavedenia IS 

Ak preskočíme až k úplnému záveru implementácie, merateľným faktorom úspechu je 

spokojný používateľ. Sila informačného systému je v jeho efektivite. Pokiaľ užívateľ 

nevidí prínos v spôsobe pracovania s dátami, o prínose sa vôbec nemôžeme rozprávať. 



25 
 

Prínosy systému ale môžeme hodnotiť aj podľa odvodených kritérií zo strategického 

plánu. Hľadiská z akých môžeme sledovať výhody zo zavedenia IS: 

 krátkodobé a dlhodobé, 

 priame a nepriame, 

 kvantitatívne a kvalitatívne, 

 finančné a nefinančné. 

Pomocou týchto kritérií vieme zhodnotiť racionalitu systému (17, s. 51). 

 

1.3 Analytické postupy hodnotenia 

Pre nasledujúce časti tejto diplomovej práce je potrebné popísať teoretické pozadia 

využiteľných analýz. Tie budú následne využité pri hodnotení informačnej stratégie 

a informačného systému. Vybrané analytické postupy sú zvolené na základe 

využiteľnosti pri riešení danej problematiky. 

 

1.3.1 HOS 8 

Metóda HOS je použiteľná vo fáze prípravy informačnej stratégie. Bola vyvíjaná na 

Ústave informatiky Podnikateľskej fakulty VUT. Hodnotí informačný systém podniku na 

základe ôsmych oblastí: 

Tab. 3: Oblasti hodnotenia metódy HOS 8 (Vlastné spracovanie podľa: 8, s. 70 - 72). 

Označenie oblasti Skratka oblasti Oblasti hodnotenia 

Hardware HW 
fyzické vybavenie vo vzťahu 
k spoľahlivosti, bezpečnosti 
a použiteľnosti softwaru 

Software SW 
programové vybavenie, funkcie, 
jednoduchosť používania 

Orgware OW 
pravidlá pre prevádzku a pracovné 
postupy 

Peopleware PW 
skúmanie užívateľov IS vo vzťahu 
k ich rozvoju schopností, podpore 

Dataware DW 
skúma uložené a používané dáta v IS 
vo vzťahu k ich dostupnosti, správe a 
bezpečnosti 
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Customers CU 
skúma čo IS zákazníkom poskytuje 
a ako je táto oblasť riadená 

Suppliers SU 
skúma čo IS vyžaduje od dodávateľov 
a ako je táto oblasť riadená 

Management IS MA 

skúma riadenie IS vo vzťahu 
k informačnej stratégii, dôslednosť 
uplatňovania pravidiel a vnímanie 
koncových užívateľov systému 

 

Pri použití metódy HOS 8 je nutné odpovedať na niekoľko otázok roztriedených do 

oblastí. Možností na odpoveď je päť – áno, skôr áno, čiastočne, skôr nie, nie. Každá 

z týchto odpovedí má svoju ordinálnu hodnotu 1 až 5 podľa spôsobu položenej otázky. 

Po vypracovaní otázok prejdú odpovede cez výpočet, a výsledkom sú návrhy na opatrenia 

systému a grafická interpretácia stavu skúmaných oblastí v podobe pavučinového grafu 

(8, s. 73 - 86). 

 

 

Obr. 2: Ukážka výstupu metódy HOS (9) 
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1.3.2 ZEFIS portál 

Portál ZEFIS sa sústreďuje na elektronické konzultácie, ktorých úloha je zlepšenie 

efektívnosti fungovania podniku. Primárne je určený pre malé a stredne veľké firmy. Jeho 

hlavným cieľom je zlepšiť nie len fungovanie podniku ale aj procesov, informačných 

systémov a úroveň bezpečnosti. Pri svojich analýzach zohľadňuje aj GDPR (14). 

Princíp testovania a analyzovania je postavený na dotazníku, ktorý má pomôcť nájsť 

kľúčové nedostatky. Následne na tieto nedostatky poukáže a pomôže ich vylepšiť. 

Obrovskou pridanou hodnotou je porovnanie výsledkov s inými podnikmi. Tým sa 

identifikujú miesta, kde firma má výhodu oproti iným, naopak, kde by mala zapracovať 

aby sa iným podnikom vyrovnala (14). 

 

1.3.3 SLEPTE 

SLEPTE, PESTLE, alebo pôvodne PEST je nástroj používaný na analýzu 

a monitorovanie makro-environmentálnych faktorov. Sledujú ich zásadný vplyv na 

výkonnosť organizácie. Tento nástroj je užitočný pri vstupe podniku na trh, či už od 

svojho vzniku alebo od rozhodnutia o vstupe na zahraničný trh (15). 

SLEPTE je skratka, ktorá predstavuje sociálne, legislatívne, ekonomické, politické, 

technologické a environmentálne faktory (15).  

Existujú aj ďalšie varianty modelu rozšírené o napríklad demografické, etické, 

medzikultúrne a iné faktory (15). 

 

1.3.4 Porterova analýza piatich síl 

V tomto prípade ide o analýzu odvetvia a jeho rizík. Model pracuje s piatimi prvkami: 

 existujúci konkurenti – súčasná rivalita na trhu, 

 potenciálni konkurenti – vstup nových firiem na trh, 

 dodávatelia – vyjednávacia sila, 

 kupujúci – vyjednávacia sila, 

 substitúty – hrozba (11). 
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V závere zhodnotenia každého definovaného prvku na trhu je potrebné popísať stav 

súčasnej situácie a odhadovaný stav blízkej budúcnosti v kontexte skúmaného predmetu. 

Okrem týchto piatich prvkov sa udávajú a hodnotia bariéry vstupu a výstupu na trh, resp. 

z trhu (11).  

 

1.3.5 McKinseyho model 7S 

Model 7S ponúka pohľad na strategické zdroje, ktoré má organizácia alebo podnik 

k dispozícii. Identifikuje sedem prvkov: 

1) stratégia, 

2) štruktúra, 

3) systémy, 

4) štýl riadenia, 

5) zamestnanci, 

6) zručnosti, 

7) zdieľané hodnoty (kultúra) (10, s. 2). 

 

Model bol navrhnutý na zhrnutie hlavných faktorov v organizácii, ktoré prispievajú 

k dosiahnutiu strategických cieľov. Prvé tri elementy sú často považované za „tvrdé“, 

viac merateľné a jednoduchšie kontrolovateľné, menej pružné. Zvyšné sú označované 

ako „mäkké“ z dôvodu väčšej abstraktnosti a pružnejšej priamej ovládateľnosti (10, s. 2). 

Kladie dôraz na prepojenie siedmych prvkov. Zmena jedného vyžaduje zmeny 

u ostatných. Odoláva kladeniu dôrazu na jeden element a vyrovnáva dôležitosť všetkých 

oblastí. Model 7S je považovaný za užitočný spôsob analýzy aktuálneho stavu 

a identifikácie miest pre zlepšenie (10, s. 2). 
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Obr. 3: Ilustrácia väzieb v 7S (10, s. 3) 

 

1.3.6 SWOT analýza 

SWOT je skratka z anglických slov: strengths, weaknesses, opportunities a threats. 

SWOT analýza je veľmi univerzálna metóda hodnotenia stavu organizácie. Vypracovaná 

je na základe ďalších analýz a zhŕňa ich dohromady. Vnútorná analýza organizácie je 

reprezentovaná vo výsledkoch silných a slabých stránkach (ang. strenghts, weaknesses). 

Naopak vonkajšiu reprezentujú príležitosti a hrozby. Existuje mnoho prístupov ako 

interpretovať SWOT analýzu. Detailný prístup s kvantifikovateľným výstupom je možné 

dosiahnuť určením váhy a hodnotenia analyzovaného kritéria (12, s. 48 - 49).  

Využitie analýz pri koncipovaní stratégie je možné určiť kvantifikovaním jednotlivých 

prvkov SWOT analýzy. Táto práca v analytickej časti hodnotí jednotlivé prvky SWOT 

analýzy ich váhou a dopadom. Následne počíta percentuálnu úspešnosť podľa 

dosiahnutých bodov. Jakubíková uvažuje so štyrmi scenármi: 

 veľa príležitostí a veľa silných stránok – prenikanie na iný trh, rozvoj trhu, 

inovácie a pod., 

 veľa silných stránok a veľa hrozieb – strategické rozšírenia pomocou spojení síl 

s inými podnikmi, horizontálna integrácia 

 veľa hrozieb a veľa slabých stránok – odpredanie časti podniku, likvidácia, 

 veľa slabých stránok a veľa príležitostí – spájanie síl a vertikálna integrácia (25, 

s. 130). 
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1.4 Projekt zavedenia informačného systému 

Táto časť teoretických východísk sa zaoberá metodickým prístupom k projektu 

a popisuje ako je možné uchopiť proces tvorby a akými fázami prejsť aby bol životný 

cyklus informačného systému zmysluplný. 

 

1.4.1 Životný cyklus informačného systému 

Henry Lucas vo svojej publikácii určuje životný cyklus systému nasledovne: 

 počiatok, 

o predbežný prieskum, 

 štúdie uskutočniteľnosti, 

o existujúce procedúry, 

o alternatívne systémy, 

o odhady nákladov, 

 systémová analýza, 

o podrobnosti o súčasných postupoch, 

o zber údajov, vstupov, súborov, 

 analýza požiadaviek, 

 návrh, 

o ideálny systém bez obmedzení, 

o úpravy ideálneho na akceptovateľné, 

 špecifikácie, 

o logika procesov, 

o návrh databázy, 

o požiadavky na programovanie, 

o manuálne postupy, 

 budovanie systému, 

o programovanie, 

 testovanie, 

o testovanie modulov, 

o akceptačné testy, 
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 vzdelávanie/tréning, 

 prestavba a inštalácia, 

 operácie, 

o údržba, 

o  vylepšenia (6, s. 384). 

Veľmi dôležitá súčasť implementácie projektu je výber dodávateľa. Na vedení podniku 

stojí rozhodnutie, či viesť projekt vlastnými silami alebo si najať externého dodávateľa 

riešenia. Prístup sa zohľadňuje hlavne od kompetencií podniku, ktorý nové riešenia 

informačného systému hľadá. Pri verejnej správe je odpoveď jednoduchá – výberové 

riadenie (1, s. 200).  

Uplatnenie rôznych metód je podmienená možnosťami riešenia aplikácií a tiež 

charakterom podniku. Doporučené postupy sa nazývajú metodiky. To znamená že 

väčšina firiem pôsobiacich v segmente informačných technológií disponuje svojimi 

vlastnými metodikami, ktoré sú upravené podľa ich vlastných potrieb (1, s. 199). 

 

1.4.2 Metodiky budovania IS/ICT 

Metodika vo všeobecnosti predstavuje súhrn metód a postupov pre realizáciu určitej 

úlohy. Metodiky zaoberajúce sa tvorbou a podporou informačných systémov sú často 

označované ako metodiky budovania IS/ICT. V nej sú definované princípy, procesy, 

praktiky, role, techniky, nástroje a produkty používané pri vývoji, údržbe a prevádzke 

informačného systému. Naopak agilné metodiky definujú v podstate len princípy 

a praktiky (3, s. 110). 

Zameranie jednotlivých metodík je možné rozdeliť na globálne a projektové. Globálne sa 

týkajú celej organizácie, naopak projektové sa sústredia na činnosti v rámci jedného 

projektu. Vo všeobecnosti väčšina metodík patrí k projektovým (3, s. 111). 

Z hľadiska rozsahu sa metodiky delia na také, ktoré dokážu pokryť celý životný cyklus 

tvorby a na dielčie časti životného cyklu (3, s. 112).  
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1.4.3 Rational Unified Process 

Zovšeobecnená verzia tejto metodiky vznikla v roku 1999 a od roku 2003 je doplňovaná 

o agilné praktiky. Metodika je deskriptívneho charakteru a často sa používa pri vývoji 

objektových systémov. Proces vývoja v RUP je popísaný v rámci dvoch dimenzií. 

Horizontálna os predstavuje dynamický pohľad na proces, to znamená vyjadrenie 

pomocou cyklov, fáz, iterácií a míľnikov. Vertikálna os reprezentuje popis činností, 

produktov, pracovníkov alebo pracovné toky. RUP je založený na iteratívnom vývoji. 

V každej fáze prebieha jedno alebo viac opakovaní, ktoré sa venujú len prírastku 

v systéme. Zároveň, každá fáza má definovanú množinu cieľov, ktoré sa overuje pri 

dosiahnutí míľniku. RUP má štyri základné fázy: 

 počiatočná (inception), 

 rozpracovanie (elaboration), 

 konštrukcia (contruction), 

 nasadenie (transition) (7). 

Počiatočná fáza definuje požiadavky a vytvára harmonogram projektu s plánom iterácií, 

odhadujú sa náklady a definujú riziká. Fáza končí rozhodnutím, či je možné dané 

požiadavky realizovať z hľadiska technológií, zdrojov a nákladov. Cieľom rozpracovania 

je definovať architektúru systému a komponenty slúžiace k opakovanému použitiu. 

Konštrukcia reprezentuje návrh a realizáciu systému vrátane testovania. A fáza nasadenia 

má zaistiť aby bol systém využiteľný používateľmi. Súčasťou je ich školenie, migrácia 

dát a predanie dokumentácie (3, s. 113 - 114). 

 

 Obr. 4: Fázy a disciplíny RUP (7) 
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1.4.4 Microsoft Solutions Framework 

Metodika MSF vznikla na začiatku 90. rokov minulého storočia a postupom času sa 

prispôsobovala a vyvíjala tak, aby mala vždy svoje uplatnenie. Súčasná verzia je 

prispôsobená agilným prístupom a podporuje tímový vývoj aplikácií. MSF definuje teda 

dva modely, tímový a procesný. Tímový model má určovať ako treba pracovníkov 

a všetky aktivity organizovať, aby bol projekt úspešný. Tím je rozdelený na sedem skupín 

(skúsenosti, riadenie produktu, riadenie projektu, architektúra, vývoj, testovanie, 

prevádzka). V rámci týchto skupín sú definované role (analytik, produktový manažér, 

projektový manažér, architekt, vývojár, tester, release manažér). Pracovné položky 

predstavujú jednotku plánovania a sledovania práce. Generujú sa rôzne hlásenia, ktoré sú 

následne publikované na projektovom portály (3, s. 115). 

Procesný model je iteratívny a obsahuje 5 fáz: 

 tvorba vízie (envisioning), 

 plánovanie (planning), 

 vývoj (developing), 

 stabilizácia (stabilizing), 

 nasadenie (deploying) (3, s. 115). 

Každá fáza končí kontrolným bodom, v ktorom sa hodnotí vývoj a možné pokračovanie, 

pozastavenie alebo zrušenie projektu (3, s. 116). 

 

1.4.5 Agilné metodiky 

Presvedčenie o funkčnosti agilných metód vychádza z predpokladu, že software je tak 

špecifický, že nie je možné dopredu popísať proces jeho vývoja. Na druhú stranu, je nutné 

ho priebežne monitorovať a prispôsobovať zmenám. Z toho dôvodu agilné metodiky 

nepopisujú procesy, ale len princípy a praktiky. Každá z týchto metodík je svojim 

spôsobom špecifická. Hodnoty však majú všetky metodiky rovnaké: 

1) najvyššou prioritou je spokojnosť zákazníka a teda kontinuálne dodávať software 

prinášajúci hodnotu, 

2) zmeny sú vítané aj v neskorších fázach vývoja, 
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3) fungujúci software je treba dodávať často, v kratších lehotách, 

4) ľudia z obchodu a vývoja majú dennodenne spolupracovať, 

5) kľúčovým faktorom projektu sú motivovaní jedinci, ktorí majú vytvorené 

podmienky pre prácu a majú podporu vedenia, 

6) najefektívnejší spôsob prenosu informácií je osobná komunikácia, 

7) primárnou mierou úspechu je fungujúci software, 

8) podpora udržateľného vývoja znamená, že sponzori, vývojári a užívatelia majú 

byť schopní dodržovať pevnú pracovnú dobu, 

9) neustále sa zameriavať na perfektné technické riešenie a návrh, 

10) základným princípom je jednoduchosť, 

11) najlepšie architektúry, požiadavky a návrhy vznikajú v samo-organizujúcich sa 

tímoch, 

12) v pravidelných intervaloch sa zaujímať o to, ako zefektívniť prácu a podľa toho 

upraviť svoje chovanie (3, s. 116; 26). 

 

1.4.6 Vnímanie ľudských zdrojov 

S každou zmenou v organizácií vzniká niekoľko problémov s vnímaním zmeny. Na 

presvedčení zamestnancov, že ide o zmenu k lepšiemu, je potrebné pracovať rovnako ako 

pri plánovaní iných častí projektu. Psychologická príprava je základ pri tak komplexnom 

projekte ako je buď zavedenie nového informačného systému, alebo výrazná zmena v tom 

súčasnom. Tendencia robiť chyby je pri ľudskom faktore vysoká s porovnaním so 

správaním sa počítačov. Nepozornosť a omyly môžu vyvolávať silné emócie. Pokiaľ sa 

takýto ľudia nezapoja do procesu tvorby zmeny, hrozí všeobecne negatívne vnímanie 

nových technológií. Súčasťou procesu tvorby môžu byť zamestnanci napríklad ako 

členovia testovacích tímov – dostanú príležitosť si systém obhliadnuť, zistiť ako funguje 

a hlásiť chyby, ktoré sa im počas testovania vyskytli (18).   
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2 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 

V analytickej časti sa venujem globálnym trendom na trhu a následne sa venujem 

obchodnej analýze podniku. Postupne analyzujem vonkajšie a vnútorné faktory 

ovplyvňujúce fungovanie podniku, hodnotím systém pomocou portálu ZEFIS. Záver 

analýz ukončím analýzou SWOT. 

 

2.1 Globálne trendy 

Stále rastúce množstvo nadnárodných korporácií, ktoré vznikli zakladaním nových alebo 

akvizíciou existujúcich podnikov, má na svedomí trend globalizácie. Rozvoj 

telekomunikácií, internetu a možnosti budovania podnikových sietí spustili reakciu 

v aplikačnom prepojení spoločností na medzinárodnej úrovni. Tento jav reprezentujú 

jednotné informačné systémy v celej skupine. Systémy využívané odkiaľkoľvek na svete 

so sebou nesú množstvo pozitív, ale zároveň aj negatív. Rozdielne v každej krajine môžu 

byť napríklad postupy účtovania vyžadujúce prispôsobenie aplikácie (24, s. 49).  

Rovnako v logistických reťazcoch a predajných kanáloch sledujeme subjekty 

z medzinárodného prostredia. Silnejšia spolupráca firiem v rôznych krajinách sveta 

otvára cestu k spolupráci, optimalizácii procesov a novým obchodným príležitostiam. 

Najvýznamnejšiu úlohu zohráva internet. Zapájanie sa do verejných zákaziek alebo 

riadenie virtuálnych projektov je ľahko realizovateľné.  Pri správnom uchopení 

obchodnej príležitosti a dodržaní lokálneho legislatívneho rámca, dokážu podniky okrem 

zisku generovať aj množstvo znalostí (24, s. 49). 

 

2.1.1 Outsourcing prevádzky IS, zdieľané služby a „cloud computing“ 

Množstvo podnikov vo svete, konkrétne aj v Českej republike, sa snaží riešiť svoje 

problémy outsourcingom prevádzky informačného systému. S tým súvisí prevod svojich 

zdrojov - ako sú hardware, software alebo pracovníci - na inú spoločnosť. Čo takéto 

riešenie prináša?  

 možnosť sústrediť sa na hlavný predmet činnosti a viac zhodnotiť svoje aktíva, 
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 prechod na externé služby odbúrava investície do ICT a odstraňuje prevádzkové 

náklady, 

 prevod zodpovednosti za vývoj a prevádzku infraštruktúry na poskytovateľa 

služieb (3, s. 65). 

Neznamená to však, že pri outsourcovaní prevádzky informačného systému, hneď 

vzniknú vyššie spomenuté výnosy. Príliš unikátne riešenie problému zákazníka, zvyšuje 

náklady prevádzkovateľa, z čoho logicky vyplýva zvýšenie cien za služby. Outsourcing 

so sebou prináša aj ďalšiu, veľmi podstatnú vec. Je ňou zmluva o úrovni poskytovaných 

služieb – SLA (Service Level Agreement). Popisuje službu z hľadiska obsahu, objemu, 

kvality a ceny. Typicky v nej môžu byť dohodnuté doby odozvy na nahlásené problémy, 

dostupnosť help desku, paušálna cena za službu apod (3, s. 65).  

Veľmi aktuálny je trend poskytovania služieb „cloud computingu“. Vo svojej podstate 

ide o centralizáciu zdrojov ICT do jednej lokality a poskytovanie služieb širokému 

okruhu užívateľov. Výhodami z pohľadu prevádzkovateľa môžu byť napríklad 

špecializácia služieb zákazníkom, čím si zákazníka ľahšie udržať, alebo umožňovanie 

služieb aj vzdialeným zákazníkom. Výhodami z hľadiska zákazníka sú napríklad 

minimalizácia nákladov za zdroje ICT, žiadne investičné náklady, vyrovnané cash flow 

(3, s. 66). 

Obvykle sa v tejto oblasti rozlišujú tri typy ICT služieb: 

 IaaS (Infrastructure as a Service) – dodávanie výkonu technologickej 

infraštruktúry, 

 PaaS (Platform as a Service) – okrem technologickej štruktúry sa dodávajú aj 

vývojové a integračné nástroje, 

 SaaS (Software as a Service) – dodávanie funkcionality aplikácie širokému 

okruhu zákazníkov (3, s. 67). 
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2.1.2 Štúdia: Cloud4com a SAP HANA 

Čo je SAP HANA? SAP HANA je aplikačná a databázová platforma, ktorá umožňuje 

rýchle spracovanie veľkých objemov dát v reálnom čase a súčasne ich analýzu. Ide 

o takzvanú in-memory technológiu, kedy je celý systém prevádzkovaný v pamäti serveru. 

Z kontextu vyplýva, že SAP HANA je veľmi mohutný systém, odkázaný na výkon 

hardwaru, konkrétne veľkosť operačnej pamäti (19).  

Cloud4com je prvý poskytovateľ v Českej republike, ktorý prináša spojenie SAP HANA 

a cloud služby. Štandardy sú postavené na infraštruktúre od firmy Cisco, Intel a Hitachi. 

Riešenie prináša zákazníkom nové varianty rozloženia infraštruktúry a nákladov 

v spojení s investíciami a prevádzkou. Platí sa za balíček konfigurácie komponentov 

infraštruktúry – veľkosť operačnej pamäti, počet virtuálnych procesorov, počet IOPS 

apod. Všetky komponenty sú konfigurovateľné podľa aktuálnych potrieb. SLA 

dostupnosti deklaruje firma Cloud4com na úrovni 99,999 %, v prípade nedodržania 

podnik platí sankcie. Podpora je v českom jazyku 24x7x365 a dáta sú umiestnené 

v datacentre v Prahe. Priaznivý je pre zákazníka aj fakt, že licencia SAP HANA je v jeho 

vlastníctve (19). 

Osobne považujem toto riešenie ako smer, ktorým sa bude „cloud computing“ 

v najbližších rokoch uberať. Mohutné systémy v cloude na konfigurovateľnom 

hardwari, priaznivé podmienky pre zákazníkov, a úpravy nákladov a cash flow firiem 

využívajúcich služby cloudu (19). 

 

2.1.3 Problémy českých podnikov pri zavádzaní IS 

V rokoch 2006 a 2010 spoločnosť CVIS Consulting s. r. o. vytvorila prieskum týkajúci 

sa realizácií ERP projektov v českých podnikoch. Po štyroch rokoch prieskumu bolo 

zistením, že kritické faktory sa v podstate vôbec nemenia. Sú to tieto: 

1) Absencia podnikovej a informačnej stratégie, podľa ktorej by sa mal projekt 

realizovať, 

2) Neschopnosť správne formulovať zadanie, 

3) Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov pre realizáciu, 

4) Snaha o dosiahnutie najnižšej ceny projektu na úkor kvality, 
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5) Neschopnosť komunikovať s dodávateľom a vnútri podniku, 

6) Snaha presunúť všetku zodpovednosť za projekt dodávateľovi, 

7) Určenie tímu pre implementáciu a rozdelenie úloh, 

8) Zlá kvalita dát a technická pripravenosť, 

9) Nedostatok času na realizáciu, 

10) Snaha ušetriť za konzultácie a školenie (2, s. 98).   

Tieto faktory som porovnal s predstaviteľmi AUTOCONT a. s. a vo väčšine prípadov 

realizácií sa kritické faktory nemenia. Podniky majú už väčšie povedomie 

o informačných systémoch a nové riešenia sa snažia prispôsobiť skúsenostiam z tých 

predchádzajúcich. Dodávatelia sa však dostávajú do zložitých situácií, keď vypracované 

analýzy a návrhy, ktoré sú poskytnuté zákazníkom, zákazníci posúvajú iným, 

konkurenčným, dodávateľom pre vytvorenie ponuky. 

 

2.1.4 Faktory určujúce vstup podniku na zahraničný trh 

Podniky, ktoré majú zámer vstúpiť na zahraničný trh, volia rôzne prístupy toho, ako sa 

do nich dostať. Bez ohľadu na konkrétnosť stratégie je potrebné brať do úvahy 

nasledujúce faktory: 

 podmienky obchodnej politiky – colný a devízový systém, menová/kurzová 

politika, netarifné nástroje obchodnej politiky, 

 ekonomické prostredie – ekonomický rast, úroveň inflácie, stav nezamestnanosti, 

úroveň investícií, platobná bilancia, 

 politické prostredie – politický systém, stabilita, členstvo krajiny v integračných 

skupinách, úroveň korupcie, 

 právne prostredie – stabilita a dôveryhodnosť právneho systému, podmienky pre 

zahraničný obchod, podmienky pre zamestnávanie cudzincov, 

 vlastnosti produktov – stav daného odvetvia, dlhodobá alebo krátkodobá spotreba 

produktov, dodávka verejnému sektoru, 

 vlastnosti obchodných partnerov – právne formy, štruktúra vlastníctva, referencie, 

 efektívnosť vybranej formy podnikania – pomer vzniknutých nákladov a rizík, 

návratnosť investície, očakávané percento profitu (22, s. 11).  
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2.2 Analýza podniku 

V tejto diplomovej práci sa budem venovať jednej z divízií vybraného podniku. Je ním 

spoločnosť AUTOCONT a. s. a divíziou je MidMarket Business Unit.  

Obchodná firma:   AUTOCONT a. s. 

Sídlo:     Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

Právna forma:   Akciová spoločnosť 

Predmet podnikania:  výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

poskytovanie technických služieb k ochrane majetku a osôb 

činnosť účtovných poradcov, vedenie účtovníctva, vedenie 

daňovej evidencie 

výroba, inštalácie, opravy elektrických strojov a prístrojov, 

elektronických a telekomunikačných zariadení (20) 

Česká súkromná spoločnosť AUTOCONT a. s. je na trhu viac ako štvrťstoročie. Aj keď 

obchodný register uvádza inak, je to spôsobené zmenou názvu a prechodom zo 

spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť (20). 

Zameriava sa na poskytovanie komplexných IT riešení a služieb pre firemnú klientelu a 

štátnu správu. Spoločnosť dbá na kvalitu produktov a služieb, ktoré ponúka svojim 

zákazníkom. Vlastní partnerské certifikácie všetkých popredných IT výrobcov. Heslo, 

ktorým sa najčastejšie charakterizuje je: „Jsme Vaše IT“ (28). 

Veľkosť podniku z hľadiska počtu zamestnancov je 780. AUTOCONT a. s. má 23 

pobočiek v Česku a na Slovensku. Patrí pod skupinu KKCG a je súčasťou IT holdingu 

Aricoma Group, do ktorej spadajú aj firmy Cleverlance, DataSpring, CAD Studio, AEC. 

Ďalšie podniky spadajúce pod holding sú Cloud4com či Internetprojekt (28). 

Vlastníctvo firmy je české. Spoločnosť prevažne pôsobí na trhu Českej republiky. Vďaka 

svojmu počtu pobočiek výrazne pokrýva aj Slovenskú republiku. Dlhodobým cieľom 

spoločnosti je rásť na trh Európskej únie, aktívne sa zapájať do tendrov spadajúcich pod 

Európsku úniu, NATO, OSN. Vyžaduje to jazykovú vybavenosť a medzinárodne platné 

certifikácie projektových manažérov (28). 
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2.2.1 Organizačná štruktúra 

AUTOCONT a. s. sa delí na tri business unity: 

EBS - Enterprise Business Segment 

PAS - Podnikové aplikácie 

MM - MidMarket Business Segment (28). 

Pokrytie pobočkami a servisnými centrami je nasledovné: 

 

Obr. 5: Pobočky AUTOCONT (13) 

 

 

Obr. 6: Organizačná štruktúra MidMarket Business Unit (Vlastné spracovanie podľa analýzy subjektu) 

 

MidMarket 
Business Unit

Obchodné 
oddelenie

Centrum služieb 
a servisu

Účtovné 
oddelenie

Personalistika a 
ľudské zdroje

Regionálne 
centrum
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2.2.2 Obchodná analýza podniku 

Súčasťou obchodnej analýzy podniku je analýza ponuky, dodávateľov a zákazníkov, čiže 

dopytu. 

 

Ponuka 

Produktové portfólio podniku je obrovské. Obsahuje výrobky svetových korporácií, 

s ktorými spoločnosť vedie partnerstvá rôznych úrovní. Zoznam kategórií ponúkaných 

produktov: 

 stolné počítače, notebooky, 

 PC komponenty a príslušenstvo, 

 servery, 

 software, 

 sieťové prvky, 

 diskové polia, NAS, 

 záložné zdroje (21). 

 

Okrem fyzických produktov je ponuka podniku tvorená aj službami: 

 správa a monitoring siete, serverov, koncových zariadení a aplikácií, 

 asset management, 

 service desk, 

 podpora ICT prevádzky, 

 virtualizácia, 

 cloudové služby, 

 inštalačné a montážne práce, konfigurácia zariadení, 

 záručný a pozáručný servis (21). 
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Najkľúčovejšie certifikácie a partnerstvá má so svetovými výrobcami nasledovné: 

 Microsoft Gold Partner, 

 Dell EMC Titanium Partner, 

 Hewlett Packard Enterprise Platinum Partner, 

 Hewlett Packard Inc. First Platinum Partner (13). 

 

Z partnerstiev plynie cenotvorba, financovanie marketingu, servisná podpora a mnoho 

ďalších formálnych aj neformálnych aktivít. Zo všeobecného vnímania zamestnancov 

z oboch koncov, sú tieto spolupráce vnímané pozitívne. Spoločné obchodné aktivity 

tvoria významnú časť príjmov podniku AUTOCONT a. s. 

 

Dodávatelia 

Tým, že podnik má obrovský rozmer produktového portfólia, nie je možné pre jeden typ 

produktu vymedziť jedného dodávateľa. Primárny dodávateľ s prepojením do e-shopu je 

AT Computers a. s., vyplýva to z historického kontextu a dlhodobej spolupráce podnikov. 

Pokiaľ to obchodná príležitosť dovoľuje, nákupy sa realizujú priamo cez výrobcu bez 

vstupu distribúcie. V ostatných prípadoch je zachovaný kanál: výrobca → distribútor → 

reseller → zákazník. Inými dodávateľmi sú napríklad: 

 Tech Data Distribution s. r. o., 

 eD system a. s., 

 SWS a. s., 

 ALEF Distribution CZ s. r. o., 

 Ingram Micro Czech Republic s. r. o (28). 
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Zákazníci 

ICT v podnikovej ale aj štátnej sfére hrá veľmi výraznú úlohu. Chod organizácií je 

prakticky na ňom závislý. Preto sa firma AUTOCONT a. s. sústredí na pokrytie takmer 

všetkých segmentov a odborov na trhu: 

 priemysel a výroba, 

 veľkoobchod, maloobchod, 

 služby, 

 bankovníctvo a poisťovníctvo, 

 elektrina, plyn, teplo, voda, 

 verejná správa a samospráva, 

 vzdelávanie a veda, 

 zdravotníctvo, 

 komunikácie a médiá (28). 

Špecifiká jednotlivých odborov zahŕňajú aj rôzne typy prístupov k riešeniu. Skúsenosti 

v segmentoch napomáhajú nie len firme znižovať riziko dopadu ekonomickej krízy, ale 

aj zákazníkom rýchlejší, efektívnejší a ekonomicky priaznivejší spôsob implementácie 

(28). 

 

2.2.3 SLEPTE 

Postupný slovný popis prostredia približuje aktuálnu situáciu na českom trhu, kde podnik 

pôsobí. Hodnotia sa aj podmienky pre vniknutie na medzinárodný (európsky) trh.  

 

Sociálne faktory 

Prevažná väčšina pracovných pozícií v podniku vyžaduje vzdelanie alebo orientáciu  

v oblasti informačných technológií. Vzhľadom k počtu zamestnaných osôb a vekovej 

štruktúre obyvateľstva v Českej republike, bude nábor v dlhodobom horizonte čoraz 

ťažší. Správanie podniku v oblasti vzdelávania pracovníkov alebo nových nastupujúcich 

bude zahrávať kľúčovú úlohu v odlíšení sa od konkurencie. Príčinou môže byť výrazne 

nižší počet obyvateľov do 25 rokov ako od 40 rokov kvôli nižšej pôrodnosti z minulosti. 
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Špecializácia pozícií a nižší počet potencionálnych kandidátov teda musí pre podnik 

generovať istú mieru rizika do budúcnosti. 

Obr. 7: Veková štruktúra obyvateľstva ČR k 31.12.2018 (16) 

 

Korigovanie budúceho stavu môže upraviť ekonomická migrácia. Trend je nastavený tak, 

že pravidelný príliv študentov, najviac zo Slovenska, pomáha podniku získať pracovnú 

silu. Migrácia v tomto prípade zvyšuje konkurencieschopnosť a zdroje z ktorých čerpať. 

Mohlo by sa tvrdiť, že s ekonomickou migráciou ruka v ruke kráča sklon jednotlivca ku 

kariérnemu rastu.  

 

Legislatívne faktory 

Tieto faktory sa môžu čiastočne prelínať s politickými. Podnik je ale ovplyvnený nie len 

národnou legislatívou, ale v súvislosti so záujmom vniknutia na európsky trh, aj 

legislatívou spadajúcou pod verejné zákazky Európskej únie, OSN, NATO.  

Obchodná spoločnosť ako taká musí rešpektovať pravidlá aj svojich partnerov, od 

ktorých je závislá. Dosahovanie cieľov nie je z pohľadu podniku úspešné, pokiaľ nespĺňa 

etickú korektnosť.  

Vnímanie daňovej politiky, z pohľadu vedenia, nesmie byť v kompetencií len 

pracovníkov na účtovnom oddelení. Ovládanie zmien daňového systému v Českej 
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republike, ktorý prešiel výraznými úpravami, sa neodporúča len pracovníkom účtovného 

oddelenia, ale aj obchodným zástupcom. Účtovanie dane sa líši od typu implementácie 

a dodávky riešenia, až po lokalizácie zariadení alebo fakturovaného subjektu. 

Ďalší dôležitý vplyv v organizácii malo nariadenie GDPR. Týka sa takmer všetkých 

subjektov na trhu. To znamená firiem, úradov atď. na strane organizácií, a občanov, 

ktorých dáta sú spracované alebo zhromažďované. Spoločnosť AutoCont má 

uzatvorených množstvo zmlúv, kde s takýmito dátami pracuje. Je teda povinná dávať ku 

každej servisnej zmluve dodatok vzťahujúci sa na GDPR. Definujú sa práva 

a zodpovednosti všetkých strán, a zároveň sa určí hodnota pokút pri riešení konfliktov 

vzniknutých z akejkoľvek strany. 

Spoločnosť, ako každá iná, taktiež musí dodržiavať zákon o kybernetickej bezpečnosti 

(Zákon č. 181/2014 Sb.). Ale opäť ako správca aj externých systémov a infraštruktúr, je 

povinná naň prihliadať pri údržbe alebo tvorbe riešení. Zákon sa dotýka bezpečnostných, 

organizačných a technických opatrení v súvislosti s kybernetickou bezpečnosťou. 

Definuje práva a povinnosti osôb a orgánov v oblasti. Zároveň zapracováva predpisy 

Európskej únie. 

 

Ekonomické faktory 

Oproti väčšine svojich susedov nepoužíva Česká republika ako menu Euro. Pri 

zahraničnom obchode môže byť prínos používania cudzej meny veľmi kolísavý. Veľakrát 

sa pripravujú ponuky s platnosťou na dlhšie obdobie. Tým vzniká riziko zmeny 

nákupných cien, ktoré môžu znamenať v konečnom dôsledku stratu resp. pohltenú 

obchodnú maržu.  

Postupný vývoj v roku 2020 so sebou prinesie niekoľko otáznikov. Postupné šírenie 

koronavírusu do sveta, ktorý síce nedisponuje vysokým percentom mortality ako iné 

vírusy, ale dokázal spustiť niekoľko opatrení. Zastavenie výroby a konfigurovania 

počítačov, serverov a iných zariadení v napadnutých oblastiach sa dotýka takmer celého 

sveta ICT. Vzniká tým neschopnosť uspokojenia dopytu, teda obmedzenie investícií na 

strane zákazníkov, spomalenie pracovnej činnosti a celkovej doby obratu záväzkov. 

Akcie svetových firiem, prípadne ďalších indexov reagujú poklesom na minimá 

v desaťročnom horizonte. 
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Nezamestnanosť v Českej republike sa v októbri 2019 dostala na hodnotu 2,2 %. Nájsť 

schopného človeka a špecialistu v danom odbore je veľmi ťažkou úlohou. Nábor od 

konkurencie je ekonomicky nákladnejší, ale pri nízkej úrovni nezamestnanosti je iná 

možnosť viac raritnou. 

 

Politické faktory 

Za najdôležitejší faktor považujem členstvo v Európskej únií. Otvára sa tým priestor na 

zahraničný obchod, trh práce a iné ochranné legislatívne opatrenia. Pre podnikovú 

stratégiu je toto členstvo kľúčové a bez neho by strategické smerovanie muselo ísť inou 

cestou. 

Stabilita systému v Českej republike je po roku 1989 prakticky nemenná. Riziká prevratu 

alebo zmeny režimu, ktoré by ovplyvnili obchodnú činnosť podnikov alebo stagnáciu 

národnej ekonomiky, sú veľmi nízke. 

 

Technologické faktory 

V obchodnom reťazci nie je firma AUTOCONT a. s. na úrovni výrobcu. Avšak, tým, že 

svojim zákazníkom ponúka riešenia z oblasti ICT, musí sledovať všetky najnovšie 

technológie. Obchodníci a technologickí garanti pravidelne absolvujú školenia, priamo 

od výrobcov, ohľadom nových možností pri implementáciách.  

Zameranie na technológie je v podniku široké. Diverzifikuje sa tým riziko pri zmene 

trendu a v období krízy existuje viac príležitostí na generovanie príjmov. 

Podnik je teda pri svojej obchodnej činnosti priamo nezávislý od vzniku nových 

technológií alebo výskumu. Je však závislý na tom, aby tieto technológie poznal a vedel 

kedy a kde ich použiť. 

 

Environmentálne faktory 

Ochrana životného prostredia je v európskych inštitúciách požadovaná už pri 

vyhotovovaní verejných zákaziek. V Českej republike je situácia veľmi podobná. Tým, 

že je podnik priamo zainteresovaný v dodávkach infraštruktúrnych riešení, kde sa 



47 
 

využíva množstvo baliacich prostriedkov, obalov. Na to následne nadväzuje aj 

generovanie odpadu. Ekologická uvedomelosť podniku môže vytvárať posilňujúci faktor 

v reputácii značky. Dodržiavaním legislatívnych pravidiel zároveň podnik eliminuje 

riziko problému spojeného s ich nedodržiavaním alebo ignorovaním.  

 

2.2.4 Porterova analýza piatich síl 

Pri vypracovaní Porterovej analýzy som zvolil postup slovného popisu, následne som 

ohodnotil súčasnú situáciu a potom som sa snažil odhadnúť blízku budúcnosť. 

 

Hrozba vstupu nových firiem na trh 

V regióne existuje množstvo podnikov, ktoré majú obdobné zameranie. Postavenie firmy 

na trhu je hlavne o reputácii a referenciách. Vzťah s aktuálnymi zákazníkmi je dlhodobý 

a máloktorý zákazník „preskakuje“ od jedného dodávateľa k inému. Servisné zmluvy sa 

uzatvárajú na dobu neurčitú, resp. podľa podmienok zadávacích dokumentácií. Podniky 

začínajúce „od nuly“ majú veľmi ťažkú pozíciu vytvoriť si meno a presvedčiť zákazníkov 

k partnerstvu. 

 Súčasná situácia: Nízke riziko 

 Blízka budúcnosť: Nízke riziko  

 

Vyjednávacia sila dodávateľov 

Rozdeliť dodávateľov môžeme na preferovaných a sporadických. Ich silu môžeme 

hodnotiť individuálne podľa obchodnej príležitosti. V konečnom dôsledku je sila 

dodávateľa na vysokej úrovni pokiaľ ide o verejnú zákazku, ktorá má kritérium 

hodnotenia na základe ceny. Pri komerčnom zákazníkovi sa zohľadňujú aj iné aspekty 

ako len cena. 

 Súčasná situácia: Stredná sila 

 Blízka budúcnosť: Stredná sila 
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Vyjednávacia sila zákazníkov 

Tvorba cien servisných služieb je variabilná od nákladovosti systémového technika 

a náročnosti práce. Môžu existovať výrazné rozdiely medzi sprostredkovateľmi a preto 

sa zákazníkovi veľmi ťažko porovnávajú. Pri konkrétnych produktoch je porovnanie 

veľmi ľahké. Práve na týchto miestach cenových ponúk majú zákazníci obrovskú silu vo 

vyjednávaní.  

 Súčasná situácia: Stredná sila 

 Blízka budúcnosť: Stredná sila 

 

Hrozba substitútov 

Substitút z produktového hľadiska neexistuje. Jediné uvažovanie môže byť medzi 

fyzickou infraštruktúrou on-premise, alebo riešenie v cloude. Substitútov z pohľadu 

výrobcu je pre každé zariadenie mnoho. 

 Súčasná situácia: Nízke riziko 

 Blízka budúcnosť: Nízke riziko  

 

Súčasná rivalita na trhu 

Ak vezmeme do úvahy fakt, že každý podnik na trhu potrebuje nejaký hardware, software 

a k tomu prípadne servisné služby. Zloženie systémovej integrácie je z niekoľkých častí. 

Vo väčšine prípadov sú rozdielovým faktorom servisné služby a diverzifikované portfólio 

ponúkaných produktov. Boj vo verejných zákazkách je postavený na hodnotiacom 

kritériu. Dosahovanie obchodných cieľov je veľmi motivujúci faktor pri tvorbe ponúk, 

preto sa ponuky od každého obchodníka môžu postupom času vykryštalizovať na ponuky 

jedného či dvoch výrobcov, podľa najlepšej skúsenosti z minulosti. 

 Súčasná situácia: Stredné riziko 

 Blízka budúcnosť: Vysoké riziko 
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Bariéry vstupu na trh 

Podľa subjektívnych názorov je trh vo svojej podstate uzavretý. Lokálni partneri si 

vybudovali svoje postavenie a predrať sa na trh pre nové firmy je teda náročné. 

Možnosťou pre začiatok sú verejné zákazky malého rozsahu. Existujú aj iné alternatívy 

pre vstup na trh ako je napríklad fúzia, odkúpenie podielov iného podniku alebo rozšírené 

partnerstvo. 

 Súčasná situácia: Vysoké bariéry 

 Blízka budúcnosť: Vysoké bariéry 

 

Bariéry výstupu z trhu 

V prostredí servisných služieb, kontraktov a dlhodobých zmlúv je opustenie trhu veľmi 

ťažkou záležitosťou. Zmluvy, ktoré neobsahujú klauzulu o okamžitom ukončení musia 

pre ešte nejakú dobu pokračovať. Rámcové zmluvy na nákup hardwaru majú tiež fixnú 

dobu platnosti. Preto považujem akékoľvek bariéry pre výstup z trhu za vysoké. 

 Súčasná situácia: Vysoké bariéry 

 Blízka budúcnosť: Vysoké bariéry 

 

Zhrnutie 

Trh s ICT produktami a službami je atraktívny z dlhodobého hľadiska. Pri dostupných 

finančných prostriedkoch pre vyjednávanie o spolupráci sa otvárajú možnosti rôznych 

prístupov ako sa na trh prebojovať a stať sa konkurencieschopným, resp. si udržať svoju 

pozíciu. Produktové portfólio môže byť v tomto segmente veľmi pestré. Diverzifikuje sa 

tým riziko nedostatku predajov určitých zariadení.  
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2.2.5 Analýza 7S 

Pri vypracovávaní McKinseyho modelu 7S som sa riadil nasledovným postupom: 

1) Definovať zdieľané hodnoty a zhodnotiť zosúladenie so stratégiou a so 

systémami, 

2) Zhodnotiť „tvrdé“ elementy, ako sa navzájom dopĺňajú a kde majú resty, 

3) Zhodnotiť „mäkké“ elementy, ako podporujú „tvrdé“ a či sa dopĺňajú navzájom, 

4) Opakovaná analýza prvkov k dosiahnutiu presnejšieho výsledku. 

 

Shared values – Zdieľané hodnoty 

Hodnoty podniku stoja na troch hlavných pilieroch. Sú nimi odbornosť, tímová 

spolupráca a osobná zodpovednosť. Veľmi dôležité pre rast a rôznorodosť implementácií 

je mať všetky potrebné certifikácie. Preukazujú znalosti a z potrebného odboru. Spolu so 

zákazníckymi referenciami tvoria pilier reputácie, na ktorej si podnik z hľadiska 

odbornosti zakladá. Každá jedna realizácia či zákazka sa nezaobíde bez kvalitnej tímovej 

spolupráce. Je veľmi kritická pre udržanie spokojnosti zákazníkov. Efektivita 

komunikácie sa pretavuje do úspešných projektov a odbúrava strach z nových príležitostí. 

Jednotlivé riešenia sú však navrhované a závislé na vysokých materiálnych alebo 

finančných hodnotách. Túto zodpovednosť musí prijať každý zamestnanec. Úplne inak 

pôsobí ak sa k riešeniu pristupuje nie len ako podnik, ale aj ako jednotlivec, ktorý sa pod 

realizáciu môže osobne podpísať. 

 

Strategy – Stratégia 

Zameranie divízie je na stredne veľkých a menších zákazníkov. Neznamená to, že 

veľkým spoločnostiam sa nevenuje. Ponuku tvoria hlavne produkty a služby z oblasti ICT 

infraštruktúry, podnikových aplikácií, podpory podnikových procesov, starostlivosti 

o užívateľa a bezpečnosť ICT. Riešia sa otázky fungovania infraštruktúry alebo 

delegovania ICT povinností na AUTOCONT a. s. Dosahovanie cieľov závisí od kvality 

a efektivity služieb, ktoré musia byť lepšie ako má konkurencia. Dlhodobým cieľom 

podniku je expandovať na širší európsky trh. 

 



51 
 

Structure – Štruktúra 

Zamestnanci pracujúci spolu či už skrz jednotlivé regionálne centrá, alebo priamo na 

svojej pobočke sú vo väčšine prípadov spájaní na projektovej úrovni. Bariér môže 

vzniknúť niekoľko. Komunikácia, flexibilita jednaní a stretnutí, naladenie sa na rovnakú 

vlnu, to sú faktory, ktoré môžu ovplyvniť výsledok pri všetkých typoch projektov. 

Praktikuje sa aj spolupráca naprieč divíziami, ak sú potreby zákazníka tak 

diverzifikované. Veľkú podporu dostáva spolupráca so sesterskými, resp. dcérskymi 

podnikmi.  

 

Systems – Systémy 

Primárnym ERP systémom podniku je Axapta. Zaisťuje tok informácií naprieč celým 

podnikom. V obchodnom reťazci uchováva informácie ohľadom nákupu, naskladnenia, 

dodania, fakturácie a servisných zásahov. Má možnosť organizácie aktivít so zákazníkmi, 

sledovanie nákladovosti zákaziek a pod. Toto systémové riešenie však už je v podniku 

niekoľko rokov a zamestnanci ho nepovažujú za dostačujúci. Prináša so sebou niekoľko 

obmedzení, ktoré sú pri hľadaní informácií ťažké na prekonanie. Spoločnosť tiež využíva 

aplikačné prostredie Sharepoint pre zdieľanie dokumentov a konceptov zmlúv. 

Micorosoft Teams je veľmi praktická aplikácia pri projektoch a rozsiahlejších 

realizáciách a interne je hodnotený veľmi pozitívne. 

 

Staff – Zamestnanci 

Certifikácie, školenia, zaujímavé projekty, to všetko spája a motivuje pracovníkov pri 

práci. Pracovné prostredie je všeobecne vnímané ako priateľské, k výmene znalostí 

dochádza aj na miestach ako je kuchynka alebo recepcia. Negatívne je vnímaná 

administratívna činnosť a aktivity so systémom, ktoré sú ojedinelé, ale pre konkrétny 

projekt, resp. realizáciu nutné. 
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Skills – Schopnosti 

Pri poskytovaní služieb a v biznise, kde služby tvoria značnú časť rentability investícií, 

sú schopnosti pracovníkov kľúčové. Ak neexistuje certifikácia pre určité spektrum 

produktov, tým pádom upadajú aj príležitosti na trhu. Konkurenčná výhoda spočíva 

v kvalite ľudí, ktorými podnik disponuje. V tomto smere to má podnik veľmi dobre 

vyvážené. Juniori na svojich pozíciách sa majú od koho učiť, seniori v spolupráci 

s riadením ľudských zdrojov nájdu svoje uplatnenie aj v mentoringu. Chýba jazyková 

vybavenosť pre zahraničné projekty. Do budúcna obrovský potenciál pre zlepšenie. 

 

Style – Štýl riadenia  

Obchodná, projektová, technická činnosť jednotlivca je autonómna. Management 

zbytočne nezasahuje do vedenia tímov a dáva prednosť dôvere v kreativitu svojich 

zamestnancov. Vo všeobecnosti sa tento fakt vníma veľmi pozitívne. Management je 

presvedčený, že osobná zodpovednosť za činnosti je veľmi motivujúci a významný faktor 

v práci jednotlivca alebo tímu. Hodnoty, ktoré podnik má, však komunikuje pravidelne 

v emailoch, na školeniach alebo na stretnutiach.  

 

 

Obr. 8: Výstup analýzy 7S (Vlastné spracovanie) 

 

Zelenou farbou sú označené miesta, kde je možné reagovať prakticky veľmi rýchlo. Jedná 

sa o miesta, kde podnik dokáže vytvoriť podmienky pre rozvoj medzinárodného obchodu. 
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V krátkej dobe by dokázal vytvoriť platformu pre riadenie zákaziek v cudzom jazyku 

a skúšal by sa viac presadiť v zahraničí.  

Na druhú stranu, červenou sú označené miesta, ktoré na zmenu budú potrebovať viac 

času. Jednalo by sa napríklad o upgrade funkcionalít systému, vytvorenie konceptov 

dokumentov podľa aktuálneho stavu parametrizácie ponuky v systéme. Vylepšenie 

riadenia a kontroly servisných služieb, čo by zvýšilo prehľadnosť a dodržiavanie rozpočtu 

realizácií.  

 

2.2.6 Analýza z portálu ZEFIS 

Výsledky po vyplnení dotazníku na portáli ZEFIS sú indikatívne, avšak dokážu pomôcť 

pri riešení inovácií alebo iných problémov s informačným systémom. Vstavaným prvkom 

na portáli je analýza HOS, reprezentovaná časťou súhrnných výsledkov efektívnosti a 

bezpečnosti.    

Prvá časť výsledku testu hovorí o slabých miestach podniku v súvislosti s bezpečnosťou, 

procesným riadením a informačnou stratégiou.  

Tab. 4: Nezhody s ideálnym stavom podniku (Výstup z analýzy na portáli ZEFIS, 14) 

Významnosť Nezhoda 

Stredná Nie sú zálohované dáta na počítačoch pracovníkov 

Stredná Pracovníci môžu inštalovať programy na svoje počítače 

Nízka Zle nastavené pracovné postupy 

 

Pracovníci si ukladajú firemné dáta na svoje lokálne počítače. Keďže nie sú spoľahlivo 

zálohované, hrozí riziko, že o tieto dáta, nie len, pracovník, ale aj firma, prídu. 

Sloboda pri inštalácii na svoj firemný počítač ľubovoľné programy môžu viezť 

k niekoľkým problémom. Sú nimi licencovanie a legálnosť. V prípade akejkoľvek 

kontroly nesie zodpovednosť vedenie podniku. Ďalší problém je ten, že inštalovaný 

software môže obsahovať malware rôzneho charakteru. 

Používanie rôznych aplikácií a systémov pri pracovnej činnosti môže vniesť chaos do 

pracovného procesu. Zvyklosti zamestnancov sa môžu líšiť a nie je možné sa spoľahnúť 

na kvalitu dát pri činnostiach vyžadujúcich funkcie viacerých aplikácií. 
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Ďalšia časť dotazníku riešila samotný informačný systém. V tabuľke sú opäť popísané 

slabé miesta vychýlené od ideálneho stavu. 

Tab. 5: Nezhody s ideálnym stavom systému (Výstup z analýzy na portáli ZEFIS, 14)  

Významnosť Nezhoda 

Vysoká Nastavenie prístupových práv 

Stredná Blíži sa koniec životnosti systému 

Stredná Nie sú stanovené pravidlá práce s dátami zákazníkov 

Stredná Aktualizácia systémov na poslednú verziu 

Nízka Neprebiehajú periodické bezpečnostné školenia užívateľov IS 

 

Veľké množstvo pracovníkov používajúcich informačný systém môže spôsobiť chyby pri 

nastavovaní prístupových práv. Pendlovanie pracovníkov z a do firmy má typický 

príznak nezrušených práv. Zároveň je dôležité vyriešiť prístupové práva pri voľne alebo 

pracovnej neschopnosti zamestnancov kvôli zaisteniu kvalitného záskoku. 

Systém Microsoft Dynamics AX 2009 sa blíži už k svojmu koncu životného cyklu. 

Neočakáva sa ďalší vývoj na dlhšie obdobie, ani internými pracovníkmi.  

Ochrana dát, hlavne v súvislosti s GDPR je miesto, kde má systém resty. Je nutné 

stanoviť pravidlá pre každého zákazníka, ktorý buď vyjadril alebo nevyjadril súhlas so 

spracovaním osobných údajov. Škody pri porušení pravidiel sa dokážu vyšplhať do 

obrovských rozmerov. 

ERP systém sa už aktualizácie nedočká, jedine pri zmene účtovných krokov. Pokiaľ ide 

však o iné aplikačné systémy využívané pri pracovnej činnosti, potrebujeme držať 

aktuálny stav aby sa obmedzili bezpečnostné riziká a chyby.  

Periodické školenia používateľov IS predstavujú nízke riziko po prvotnom zaškolení. 

Ďalšie školenia sú dôležité pri zmene legislatívy, stratégie alebo funkcionality 

informačného systému. 

 

 

Tretia časť analýzy systému sa týka procesu tvorby servisných zmlúv. Vybraný proces je 

z pohľadu zamestnancov problémový, čo potvrdil aj výsledok testu. Tiež boli definované 

ďalšie nezhody s ideálnym stavom. 
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Tab. 6: Nezhody s ideálnym stavom procesu (Výstup z analýzy na portáli ZEFIS, 14) 

Významnosť Nezhoda 

Stredná Slabšia kontrola pracovníkov v procese 

Stredná Problémový proces 

Stredná Nie sú pravidlá a postupy, ako sa proces vykonáva 

Nízka Nie je známe, ako sú príjemcovia spokojní s výstupmi procesu  

 

Kontrolná činnosť je pri obchodnej činnosti veľakrát vynechávaná. Môže za to veľká 

autonómia v rozhodovaní a konaní obchodných zástupcov. Všetko visí na dôvere medzi 

zamestnancami. Ak nie je pridelený zodpovedný človek za doručenie servisnej zmluvy, 

kontrola zapadá do úzadia. 

Aj bez potrebného testovania na tomto portáli sa vedelo, že proces je problémový. 

Výsledky len potvrdili tento fakt. Neexistencia pravidiel a postupov, ako vykonávať 

proces má za následok chaotický prístup k tvorbe a parametrizácii servisných zmlúv. Zlé 

fungovanie procesov spôsobuje nespokojnosť nie len zamestnancov, ale v konečnom 

dôsledku aj zákazníkov, ku ktorým sa dostáva výsledný produkt, resp. služba. 

Veľmi dôležitá je spätná väzba. Zákazník vidí len výstup analyzovaného procesu, nevie 

si predstaviť aké činnosti v procese museli byť vykonané. Výstupy z jedného procesu sú 

ale používané ako vstupy v ďalšom. Preto sú zamestnanci považovaní zároveň za 

zákazníka procesu. Je veľmi dôležité zisťovať či je očakávaný výstup v poriadku a či sa 

s ním dá kvalitne pracovať. 
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Audit využitia informačného systému v procese tvorby servisnej zmluvy dostal 

nasledujúce výsledky. 

Tab. 7: Nezhody s ideálnym stavom procesu po audite využitia (Výstup z analýzy na portáli ZEFIS, 14) 

Významnosť Nezhoda 

Vysoká Pracovníci nepoznajú pravidlá pre prácu s IS 

Vysoká Nejasne formulované úlohy pre pracovníkov 

Vysoká Riziko straty a zneužitia lokálnych dát 

Stredná Pracovníkom chýbajú niektoré dáta a funkcie 

Nízka Zlé ovládanie programu 

 

Ak pravidlá existujú a pracovníci ich nepoznajú, je to akoby pravidlá vôbec neexistovali. 

Danému procesu chýbajú jasne definované pravidlá a systémové uľahčenia pri tvorbe. 

Sústredenie sa na zlepšenie procesu tvorby servisných zmlúv je na mieste. 

Nejasná formulácia začína už od jednania so zákazníkom až po predanie informácií 

servisným technikom. Šum v komunikácii nepridáva prehľadnosti procesu a definovaniu 

úloh pre jednotlivých zamestnancov. Zodpovedný tím pracuje na základe svojho 

najlepšieho vedomia a z princípu najväčší podiel na dokončení má pracovník, ktorého 

mzda sa odvíja od finančného výsledku. 

Pri tvorbe servisnej zmluvy sa definujú prístupy a práva všetkých zúčastnených strán. 

Pridáva sa zároveň zmluva o GDPR. Zodpovedný pracovník vytvára žiadaný dokument, 

tým pádom disponuje citlivými a dôležitými dátami. Preposielajú sa rozpracované 

dokumenty k úprave, tým pádom vzniká riziko k strate a zneužitiu týchto dát. 

Systém neuľahčuje tvorbu dokumentov potrebných k uznaniu platnosti servisnej zmluvy. 

Všetky sa tvoria oddelene od informačného systému a neeliminujú ľudskú chybu. Chýba 

automatizované tvorenie dokumentov. 

Nie veľmi dobre riešiteľné je zlé ovládanie programu. Na základe faktu, že systém sa blíži 

k svojmu koncu životného cyklu, treba vyčkať na zavedenie nového systému, alebo 

zavedenie nových funkcionalít v rámci nadstavby. 
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Grafické hodnotenie efektívnosti a bezpečnosti podniku 

 

Obr. 9: Efektívnosť využitia systému v procese tvorby servisnej zmluvy I. (Výstup z analýzy na portáli 
ZEFIS, 14) 

 

Obr. 10: Efektívnosť využitia systému v procese tvorby servisnej zmluvy II. (Výstup z analýzy na portáli 
ZEFIS, 14) 
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Obr. 11: Bezpečnosť využitia systému v procese tvorby servisnej zmluvy I. (Výstup z analýzy na portáli 
ZEFIS, 14) 

 

Obr. 12: Bezpečnosť využitia systému v procese tvorby servisnej zmluvy II. (Výstup z analýzy na portáli 
ZEFIS, 14) 
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Odporúčania a námety 

 ukladanie lokálnych dát na cloud/sieťové úložisko, 

 zvážiť nutnosť inštalácie programov na počítače pracovníkov, 

 zvážiť výmenu informačného systému, 

 zaistiť alternatívu ku kľúčovým zamestnancom, 

 nastaviť jasnú zodpovednosť pracovníka za dáta, 

 vytvoriť jasné pravidlá práce s dátami o zákazníkoch, 

 zaistiť periodické bezpečnostné školenia pracovníkov, 

 analyzovať dôvody problémového procesu, 

 zisťovať spokojnosť pracovníkov s výstupom procesu, 

 zaistiť pracovníkom potrebné dáta a funkcie k práci, 

 jasne formulovať zadanie úloh pre pracovníkov, 

 vytvárať bezpečnostné povedomie užívateľov (14). 

 

Výstupy analýzy z portálu ZEFIS, ako aj ďalšie analýzy, tvoria vstupný podklad 

k finálnej analýze SWOT.  
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2.2.7 SWOT analýza 

Tab. 8: SWOT analýza 

 

 

Strengths - Silné stránky Weaknesses - Slabé stránky 

Kritérium Váha 
1 - 5 

Hodnotenie 
1 - 5 

Súhrn  
V x H Kritérium Váha 

1 - 5 
Hodnotenie 

1 - 5 
Súhrn  
V x H 

široké produktové 
portfólio 3 5 15 

ekologická 
uvedomelosť pri 
zákazkách 

2 4 8 

orientácia na rôzne 
trhové odvetvia 4 5 20 

starší informačný 
systém bez kľúčových 
funkcií 

5 4 20 

dobré vzťahy so 
zákazníkmi 4 4 16 efektivita pracovných 

procesov 4 4 16 

certifikácia a 
kompetencie 
pracovníkov 

3 4 12 jazyková vybavenosť 
zamestnancov 3 4 12 

mentoring nových 
zamestnancov tými s 
väčšími skúsenosťami 

2 3 6 

úroveň 
automatizovaných 
procesov v 
informačnom systéme 

3 3 9 

Súhrnný výsledok 69 Súhrnný výsledok 65 
Potenciálne maximum 125 Potenciálne maximum 125 
% hodnotenie výsledku 55,20% % hodnotenie výsledku - 52,00% 

Opportunities - Príležitosti Threats - Hrozby 

Kritérium Váha 
1 - 5 

Hodnotenie 
1 - 5 

Súhrn  
V x H Kritérium Váha 

1 - 5 
Hodnotenie 

1 - 5 
Súhrn  
V x H 

členstvo v EÚ a dosah 
k nadnárodným 
organizáciám 

5 3 15 

klesajúce množstvo 
potenciálnych 
zamestnancov a 
špecialistov 

3 4 12 

vnímanie nových 
technológií 4 4 16 aktuálny vplyv 

pandémií 4 4 16 

akvizičná obchodná 
činnosť pri vysokej 
rivalite na trhu 

3 3 9 

nízka úroveň 
spoľahlivosti u 
dodávateľov pri riešení 
problémov 

3 3 9 

vstup na európsky trh 2 3 6 kybernetické útoky 5 2 10 

obchodné partnerstvá 
v zahraničí 3 2 6 

strata úrovne v 
kľúčových 
partnerstvách  

4 1 4 

Súhrnný výsledok 52 Súhrnný výsledok 51 
Potenciálne maximum 125 Potenciálne maximum 125 
% hodnotenie výsledku 41,60% % hodnotenie výsledku - 40,80% 
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Vstupy do SWOT analýzy boli vytvorené analýzami vonkajších faktorov (SLEPTE, 

Porterova analýza piatich síl), vnútorných faktorov (7S) a systémovou analýzou (ZEFIS). 

Jednotlivé analýzy sa opierali o stratégiu divízie a vzťahmi medzi jednotlivými faktormi 

ovplyvňujúcich fungovanie podniku. 

Spoločnosť AUTOCONT a. s. má stabilnú pozíciu na trhu. Vybudovaná 

reputácia, vzťahy so zákazníkmi, široké produktové portfólio, napomáhajú aj v časoch 

neistoty k flexibilnému správaniu sa na trhu. Z hľadiska potenciálu českého trhu má 

dobre vybudovanú platformu. Čo sa týka medzinárodnej stratégie podniku, tam je nutné 

zapracovať na interných faktoroch, ktoré môžu spôsobiť prekážky. 

Informačný systém sa blíži ku koncu svojho životného cyklu. Za obdobie používania sa 

stihol dostatočne vyladiť, ale chýbajú mu integrované funkcie, ktoré manipulujú s dátami, 

vytvárajú dokumenty, alebo zefektívňujú činnosť užívateľa. Zároveň, nie všetky 

pracovné postupy sú optimalizované. Otvára sa úvaha o úprave pracovných procesov 

a integrácii jednoduchých funkcií do systému. 

Pri riadení ľudských zdrojov bude nutné dať dôraz na jazykovú zdatnosť svojich 

zamestnancov. Tí k svojej budúcej činnosti budú potrebovať minimálne anglický jazyk. 

Vznik pandémie koronavírusom ovplyvnil obchodnú činnosť jednotlivcov 

v oneskorených dodávkach a dlhším výrobným mechanizmom u výrobcu. Bude otázne 

ako sa situácia počas ďalších mesiacov vyvinie, avšak podnik bude musieť zmeniť taktiku 

v návrhoch riešení, ktoré ponúka zákazníkom.   
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3 VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENÍ 

Posledná časť tejto diplomovej práce sa venuje návrhom riešenia. Všetky návrhy vznikli 

po preskúmaní výstupov z vypracovaných analýz. Kapitola obsahuje dielčie, ale aj 

celkové návrhy pre úpravu informačného systému. Tiež navrhuje projektový prístup, 

akým by mohol podnik pristupovať ku zmene. 

  

3.1 Zhrnutie východísk pre vlastné návrhy 

Základom k vlastným návrhom riešení sú vstupné analýzy prostredia, systému 

a interných faktorov ovplyvňujúce fungovanie podniku. Jednotlivé úpravy, optimalizácie 

a ďalšie návrhy pracujú s dostupnými vstupmi. V súvislosti s cieľom tejto diplomovej 

práce sa všetky návrhy budú týkať funkcionality informačného systému, úpravy 

pracovných procesov a ich reflektovania v informačnom systéme. 

Ako kľúčové považujem východiská z analýzy na portáli ZEFIS. Vychádzajú z nej 

jednoznačné miesta, kde systém a skúmaný proces potrebujú zlepšenie. V kontexte 

s vnímaním pracovníkov, ktorý so systémom pracujú a sú súčasťou daného procesu, je 

vyhodnotenie veľmi presné. 

Výmena informačného systému je niečo, čím sa podnik zaoberá len čiastočne. Tým, že 

sa informačný systém používa dlhé obdobie a podpora s vývojom sú internou 

záležitosťou, závažné chyby pre principiálne činnosti z neho boli odstránené. 

Problémové procesy potrebujú hlbšiu analýzu a brainstorming. Dôležité je definovať 

zmenu, uchopenie procesu a jeho zmysluplnú úpravu. Jasne formulované pravidlá 

a zodpovednosti by mohli priniesť väčšiu plynulosť a zamedzenie budúcich problémov 

všetkých zaujatých strán. 

Fakt, že je systém zastaralý nie je úplne obmedzujúci. Napriek tomu je ohybný a tým, že 

je z dielne spoločnosti Microsoft, sa predpokladá kompatibilita s kancelárskymi 

nástrojmi. Využitie ich výhod by mohlo pomôcť funkciám, ktoré sú v informačnom 

systéme obmedzené alebo zablokované.  
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3.2 Spôsoby riešenia problémových miest 

V nasledujúcej časti tejto diplomovej práce budú popísané možnosti ako pristupovať 

k riešeniu problémov identifikovaných pomocou vstupných analýz.  

 

3.2.1 Proces tvorby servisnej zmluvy 

Principiálny popis postupnosti činností je nasledovný: 

1. Obchodný zástupca konzultuje so zákazníkom podmienky servisnej zmluvy. 

Môže sa jednať o úroveň SLA, konkrétne zariadenia, ktoré spadajú pod zmluvu, 

predplatené hodiny, služby monitoringu a service desku. Pri vytváraní ceny sa 

používa prednastavený vzorec v prostredí Microsoft Excel.  

2. Následne sa totožné informácie prevedú do prostredia informačné systému 

Microsoft Dynamics AX 2009. 

3. Po finálnej dohode so zákazníkom sa začína tvorba samotnej servisnej zmluvy. 

Ručne, v prostredí Microsoft Word. Postupne sa vkladajú údaje ako názov 

zákazníka, adresa, IČO, DIČ, kontaktné osoby, platobné informácie, sériové čísla 

zariadení, parametrizujú sa podmienky na základe ponuky z informačného 

systému. 

4. Po podpise zmluvy sa dohodnuté podmienky opäť prepisujú do systému na 

riadenie servisných služieb. 

5. K dátumu začiatku platnosti zmluvy sa organizuje tzv. kick-off meeting. Na ňom 

sa stretnú všetci zainteresovaní zamestnanci a prejdú si ešte raz dohodnuté 

podmienky kvôli správnosti jednotlivých údajov a parametrov. Po internom 

schválení sa spúšťa plnenie servisnej zmluvy. 

6. Posledným krokom je archivácia podpísaných dokumentov. Vygeneruje sa 

evidenčné číslo, pod ktorým sa zmluva fyzicky založí a zároveň jej scan je 

uschovaný v informačnom systéme. 

Celková časová náročnosť procesu je veľmi veľká. Zefektívnenie procesu by prinieslo 

úžitok pri časovej optimalizácií činností pracovníkov. 
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3.2.1.1 EPC diagram procesu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13: EPC diagram procesu tvorby servisnej zmluvy  
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3.2.1.2 Návrhy zlepšenia 

Aktuálny stav je veľmi zdĺhavý a obsahuje množstvo činností aby sa zmluvne dostali do 

platnosti. Samotná tvorba dokumentov je tiež časovo náročná. S prihliadnutím na fakt, že 

informácie sa niekoľkokrát ručne prepisujú, existuje veľké riziko vzniku chyby. Preto 

navrhujem nasledovné zlepšenia. 

 

 

Obr. 14: Ilustračný obrázok z IS podniku I. 

 

Pre zlepšenie momentálneho stavu navrhujem: 

 Vytvorenie kódu, identifikátora, pre jednotlivé parametre servisnej zmluvy – 

atribút „Č. položky“, pod ktorým budú evidované vždy aktuálne jednotkové 

náklady a odporúčaná marža. Samotná tvorba cenovej kalkulácie tým eliminuje 

používanie kalkulačného vzorca z Microsoft Excel a tým možnosť spravenia 

chyby. 

 V informačnom systéme teda bude vytvorený návrh parametrizácie a nebude 

potrebné prevádzať tieto informácie ďalej. 

 Vložiť do systému možnosť generovania potrebného dokumentu vo formáte, 

ktorý je kompatibilný s Microsoft Word. Modul by dokázal vytvoriť dokument na 

základe vložených parametrov a zároveň vložiť údaje o zákazníkovi, ktoré sú 

evidované v informačnom systéme tak či tak – ide o adresu, IČO, DIČ, bankové 

spojenie, kontakty apod. 

 Prepojiť systémy riadenia služieb a modulu obchodnej činnosti, ktorá má za úlohu 

tvorbu cenovej kalkulácie. Na základe rozhovoru so systémovým konzultantom, 

je toto spojenie reálne. Tým sa opäť zamedzí akejkoľvek chybe ľudským 

faktorom a jednoduchým kliknutím sa prelejú informácie z jedného systému do 

druhého. 
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 V súvislosti s archiváciou dokumentov, navrhujem generovať číslo zmluvy pri 

vytváraní dokumentu a nie až po jeho podpísaní. Preskočí sa ručné dopisovanie 

pri fyzickom zakladaní a systém bude mať evidenciu už o spracovávaných 

zmluvách, čo zlepší ich kontrolu z pohľadu obchodnej činnosti, ale aj auditu. 

 

3.2.1.3 Ekonomické zhodnotenie 

Vyčíslenie nákladov pre tieto systémové opatrenia sa všeobecne odporúčajú kalkulovať 

na 1 človekodeň. Počas celého obdobia realizácie jednotlivých častí sa vykazuje práca 

programátorov. Celková hodnota práce jedného programátora v prepočte na hodinu sa 

pohybuje na úrovni 1 000 korún. 

Časové ohodnotenie práce, pre tento typ projektov, sa udáva zväčša na úrovni 10 

človekodní. Naviac sa počíta s testovacou prevádzkou, ktorá nemá vymedzený náklad na 

človekohodinu, ale náklad je fixný a tvorený mesačnou mzdou pracovníka service desku. 

 

Tab. 9: Odhadovaný náklad na realizáciu 

počet 
človekodní 

počet 
človekohodín 

hodinová 
sadzba v Kč 

celkový 
náklad v Kč 

rezerva 
v Kč 

10 80 1000 80000 16000 

 

Celkové náklady na realizáciu sa môžu pohybovať na úrovni 96 000 Kč.  

Nová funkcionalita v systéme by mala byť implementovaná, v podstate, za bežného 

chodu. Testovacie prostredie bude sprístupnené vybraným obchodným a servisným 

tímom. Očakáva sa vysoká úroveň kooperácie a hlásenie každej chyby. Očakávaný 

výsledok implementácie zefektívni prácu zamestnancom a zníži náklady, pretože sa skráti 

čas tvorby potrebných dokumentov a premietania dát zo systému na systém. Inými 

slovami, pracovníci, ktorí si vykazujú svoju pracovnú činnosť budú tráviť menej času nad 

týmto procesom. 
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3.2.2 Úprava jednotlivých funkcií systému 

Ďalšou časťou návrhu riešení v tejto diplomovej práci sú vybrané funkcie, ktoré buď 

v systéme Microsoft Dynamics AX 2009 chýbajú, alebo fungujú kontraproduktívne. 

Postupne je popísaná aktuálna funkcionalita, následne návrhy na zlepšenie. 

 

Zastupovanie 

Pod zastupovaním je myslený mechanizmus zdieľania úloh. Týka sa to úloh, ktoré je 

potrebné spracovať v neprítomnosti iného pracovníka. Tá môže nastať v prípade 

pracovnej neschopnosti alebo pri čerpaní dovolenky.  

Štandardná funkcionalita systému Microsoft Dynamics AX 2009 túto možnosť 

nepodporuje dokonale. Každý evidovaný zákazník v CRM má priradený hlavný kontakt 

v rámci podniku. Zároveň, každá predajná ponuka a predajná objednávka má priradenú 

osobu, ktorá za ňu zodpovedá. V prípade dopytovania cenových kalkulácií a objednávok, 

zákazníci kontaktujú priamo emailovú adresu zodpovednej osoby.  

Možný prepis zodpovednej osoby, ktorý systém umožňuje, prevedie celý obchodný účet 

a celú predajnú ponuku a objednávku na druhú osobu. Tým pádom stráca primárny 

zamestnanec prehľad a možnosť kontroly. Po návrate z pracovnej neschopnosti, je 

potrebné previezť naspäť. V praxi je tento postup, všeobecne, málo populárny. Zväčša sa 

prevedená zodpovednosť za konkrétne ponuky a objednávky neprevádza. 

 

Možné riešenie: 

Užívateľ, ktorý nastupuje na dovolenku alebo bude inak pracovne neschopný, musí mať 

systémovú možnosť priradenia nových a existujúcich úloh. Všetky úlohy budú viditeľné 

pre oboch užívateľov v danom časovom horizonte. Navrhujem vytvorenie ďalších 

atribútov v relačnej databáze, ktoré budú časovo ohraničovať prístup inej osoby k 

obchodným materiálom primárneho kontaktu.  

Ďalším variantom prístupu k riešeniu problému je prepojenie s dochádzkovým 

systémom. Systém zaznačuje čerpanie dovolenky a dokladov od ošetrujúceho lekára 
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kvôli zaznamenávaniu pracovnej neschopnosti. Systém by automaticky generoval pohľad 

pre zastupujúceho zamestnanca v čase zodpovednosti. 

 

 

Obr. 15: Ilustračný obrázok z IS podniku II. 

 

Využitie prostredia Microsoft Excel 

Export z prostredia informačného systému pracuje len s hlavičkou predajnej ponuky 

alebo predajnej objednávky. 

 

Obr. 16: Ilustračný obrázok z IS podniku III. 
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Aktuálna funkcionalita napomáha len k výpočtu predpokladanej obchodnej marže za 

použitia výhod Microsoftu Excel. Nie je možné nijak ovládať ani upravovať samotné telá 

ponuky resp. objednávky. Spätný import je zakázaný a v podstate nepotrebný. 

 

Možné zlepšenie: 

Atribúty „Č. položky“ a „Partnumber výrobce“ sú unikátne kódy, inými slovami 

identifikátormi produktu. Navrhujem povolenie importu do tela hlavičky, ktorý by 

využíval prostredie Micorsoft Excel, kvôli kompatibilite s IS z dielne totožného výrobcu. 

Formát importovaného súboru musí byť .csv a povinne musí obsahovať vyplnený jeden 

z atribútov „Č. položky“ alebo „Partnumber výrobce.“  

Textové pole sa vytvorí v IS automaticky na základe vloženej hodnoty, prípadne sa upraví 

manuálne pred importom. Pred importom bude možné upraviť ďalšie atribúty ako sú 

„Jednotkové náklady“ a „Prodejní cena za jednotku“. Táto možnosť manipulácie s dátami 

dokáže uľahčiť a sprehľadniť prácu so systémom. Zamedzí sa tým problému dlhšej 

odozvy medzi počítačom a serverom, a nepružnosti polí v IS. Na základe dopytovania, v 

podniku panuje celková spokojnosť s prácou v prostredí Excelu v skúmanej modelovej 

situácií. 

 

Záver 

Úprava vybratých častí systému na zlepšenie, v rámci môjho návrhu, sa pozerá na 

zefektívnenie každodennej pracovnej činnosti pracovníka divízie. Príslušné návrhy 

pomôžu manipulácií s dátami a dostupnosťou informácií potrebných k vedeniu 

obchodných príležitostí. Pokiaľ podnik nebude mať k dispozícii nový informačný systém, 

musí pracovať na optimalizácii toho súčasného. Práve tieto návrhy opatrení, resp. riešení 

považujem za chýbajúce v aktuálnom riešení IS.  
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3.2.3 Zavedenie nového IS 

Pristúpiť k projektu zavedenia nového informačného systému, je po vyhodnotení 

všetkých analýz logickým krokom. Otázkou je, ako uchopiť proces aby sme dosiahli 

určený cieľ.  

V prvom rade považujem za podstatné zhrnúť, akými zdrojmi disponuje podnik samotný. 

V aktuálnej chvíli je bezproblémové z interných zdrojov priradiť k projektu: 

 systémových konzultantov, 

 programátorov, 

 testerov, 

 projektových managerov, 

 pracovníkov service desku. 

S prihliadnutím na fakt, že AUTOCONT a. s. je zlatým partnerom spoločnosti Microsoft, 

nemusí platiť za licencovanie jednotlivých užívateľov systému, čím sa ušetrí množstvo 

finančných zdrojov. Ďalším podstatným faktom, ktorý môže slúžiť ako odrazový mostík, 

je aktuálny systém. Zamestnanci podniku pracujú v IS Microsoft Dynamics AX 2009. 

Interne pre tento systém funguje service desk, ktorý má stanovené SLA voči plneniu 

požiadaviek zamestnancov. 

Na základe sumarizácií faktov vyplývajúcich z analýz, disponibility zdrojov, aktuálneho 

prostredia a finančnej náročnosti, navrhujem za nové riešenie IS Micorosft Dynamics 365 

umiestnené v privátnom cloudovom prostredí. 

 

3.2.3.1 Projektový prístup k riadeniu zmeny 

Považujem za kľúčové pristúpiť k zavedeniu nového informačného systému formou 

projektu. Základné piliere v predprojektovej fázy vymedzujem nasledovne: 

1. Zostrojenie Work Breakdown Structure (WBS) – identifikácia činností 

2. Kalkulácia nákladovosti zdrojov a rozpočet projektu 

3. Časová analýza a harmonogram – PERT, MS Project 

4. Analýza rizík – kombinácia metódy RIPRAN a skórovacej metódy 
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3.2.3.2 WBS 

Určenie cieľa projektu je stanovené podľa metódy podľa metódy SMART. Cieľ tvorí 

vrchol grafu WBS. Návrhy jednotlivých činností sú rozdelené do troch väčších skupín 

kvôli lepšej organizácií a pohodlnejšiemu procesu zavedenia. 

 

Obr. 17: Work Breakdown Structure 
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3.2.3.3 Kalkulácia nákladov 

Na základe kalkulácie nákladov je možné odhadnúť potrebný rozpočet pre realizáciu 

projektu.  

 

Tab. 10: Plán rozpočtu 

Rozpočet projektu 

Aktívum Náklad podniku Plánovaná prácnosť 
Celkový náklad 

podniku 

programátori 1 000 Kč/h 800 človekohodín 800 000 Kč 

konzultanti 1 000 Kč/h 600 človekohodín 600 000 Kč 

projektový 
manager 

500 Kč/h 330 človekohodín 165 000 Kč 

testeri 250 Kč/h 450 človekohodín 112 500 Kč 

service desk 250 Kč/h 450 človekohodín 112 500 Kč 

licencie 0 Kč/ks 800 licencií 0 Kč 

Celkový rozpočet projektu 1 790 000 Kč 

Kalkulácia jednotlivých nákladov za činnosť pracovníkov sa odvíja od pracovného 

pomeru a nutnosti vykazovania práce. Programátori a konzultanti musia vykazovať každú 

hodinu svojej práce. Náklad za projektového managera je menší, pretože časť 

financovania mzdy na tejto pozícií je začlenená v prevádzkových nákladoch podniku 

a projektu sa týka výkaz práce, teda polovica z celkového nákladu podniku. Pracovná 

činnosť testerov a zamestnancov service desku je tiež súčasťou prevádzkových nákladov 

a vykazovanie práce nie je pri nich nutné. V súvislosti s projektom, ale kalkulujem 

s nákladom 250 Kč na hodinu. Zlaté partnerstvo so spoločnosťou Microsoft zaisťuje, že 

za licencie pre každého používateľa nového informačného systému, nebude nutné 

vynaložiť ani jednu korunu. Celkový rozpočet projektu je plánovaný na 1 790 000 Kč 

a financovanie si podnik dokáže zaistiť sám. Ročné poplatky za servis a údržbu systému 

sú na úrovni 550 000 Kč. Hodnota je vypočítaná na 250 pracovných dní v roku, pri 70% 

utilizácii dostupných človekohodín u pracovníkov service desku a 10% utilizácii 

u programátorov.  
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3.2.3.4 Časová analýza a harmonogram 

Nasledujúca tabuľka obsahuje činnosti, ktoré je nutné vykonať pre dosiahnutie 

vytýčeného cieľa. Zároveň obsahuje výpočet doby trvania týchto činností a tiež celého 

projektu, podľa metódy PERT. 

Tab. 11: Nájdenie kritickej cesty a doby trvania projektu metódou PERT 
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Obr. 18: Uzlovo orientovaný sieťový graf 
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Kritická cesta projektu je A-C-D-E-F-H-I-J-K-M a celková doba trvania projektu je 

stanovená na 256 pracovných dní. 

 

Tie isté parametre som využil v prostredí Microsoft Project. Ešte predtým však bolo 

potrebné prispôsobiť si kalendár na pracovnú dobu od 9:00 – 17:00, vložiť štátne sviatky, 

obmedziť pracovnú činnosť počas víkendov, celkovo definovať pracovný týždeň na 40 

hodín.  

K jednotlivým činnostiam boli priradené zodpovedné zdroje. Po optimalizácií priradenia 

zdrojov v súvislosti s nadväznosťou jednotlivých činností a predpokladanými dobami 

trvania som dostal nasledujúce výsledky. 

 

Tab. 12: Výstup z MS Project 

 

  

Obr. 19: Optimalizovaný Ganttov diagram - výstup z MS Project 
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3.2.3.5 Analýza rizík 

Ako prvý krok pri analýze rizík som zvolil ich identifikáciu a ohodnotenie 

pravdepodobnosti výskytu a dopadu na projekt.  

Tab. 13: Identifikácia rizík projektu 

ID Hrozby Pst. (0-1) Dopad 1-5 

1 Nedostatočné kapacity zdrojov 0,4 4 
2 Zmena vedúceho projektu v priebehu 0,4 3 
3 Zlá spolupráca členov implementačného tímu 0,9 4 
4 Odpor užívateľov voči zmenám 0,8 2 
5 Nespoľahlivé sieťové a hardwarové prostredie 0,8 4 
6 Nízka motivácia pri testovaní systému 0,6 3 
7 Konzultanti nedávajú použiteľné zadania programátorom 0,6 4 
8 Nefungujúci service desk 0,2 4 
9 Zlé výsledky migrácie dát z predchádzajúceho systému 0,7 3 

10 Ransomware útok 0,6 5 
11 Neznalosť užívateľov o prínosoch nového systému 0,2 2 

 

Mapa rizík graficky znázorňuje hodnotu rizika pri zohľadnení pravdepodobnosti výskytu 

a dopadu na projekt. Hrozby nad červenou krivkou znázorňujú výskyt vysokej hodnoty 

rizika, body nad zelenou znázorňujú výskyt strednej hodnoty rizika, a body pod zelenou 

krivkou popisujú hrozby s ohodnotením nízkej hodnoty rizika. 

 

Obr. 20: Mapa rizík projektu 
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Tab. 14: Znižovanie hodnoty rizika metódou RIPRAN a skórovacou metódou 

 

Znižovanie hodnoty rizika je vypracované podľa kombinácie metódy RIPRAN 

a skórovacej metódy. Na základe posúdenia navrhnutých opatrení považujem všetky 

hrozby za generujúce nízku hodnotu rizika. A teda považujem projekt, z pohľadu rizík, 

za realizovateľný. 

 

3.2.3.6 Lewinov model 

Trojfázový model zmien sa rozdeľuje na časti: rozmrazenie, zmena a zamrazenie. 

Zároveň identifikuje sily, ktoré inicializujú proces zmeny, agentov zmeny a intervenčnú 

stratégiu. V súvislosti s informačným systémom, ktorý je v spoločnosti relatívne dlhú 

dobu a zvyklostiam zamestnancov, ktorí s ním pracujú, považujem riadenie zmeny 

pomocou Lewinovho modelu, za opodstatnené. 
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Sily inicializujúce proces zmeny 

Strany, ktorých sa táto zmena týka majú isté pôsobenie pre realizáciu tejto zmeny, buď 

sú proti alebo pre zmenu. 

 

Tab. 15: Analýza síl inicializujúcich proces zmeny 

Sily pôsobiace pre zmenu Hodnota Sily pôsobiace proti zmene Hodnota 

Konatelia spoločnosti 3 Finančné náklady -2 

Efektivita pracovnej činnosti 
4 

Postoj zamestnancov voči 
zmene 

-4 

Lepšia kontrola nákladov 4 Časové náklady na školenie -2 

Management na úrovni 
regionálnych centier 

3 
Zložitá migrácia dát 

-3 

Doplnenie kľúčových funkcií 2   

Súčet 16 Súčet -11 

 

Analýza vyššie podporuje zmenu informačného systému. 

 

Agent zmeny 

Agentom zmeny je projektový tím. Jednotlivé tímy pracujú na zákazníckych riešeniach 

a v internom prípade – nasadenie nového informačného systému v podniku – budú ich 

funkcie veľmi podobné ako v predchádzajúcich realizáciách. V čele projektového tímu je 

projektový manažér, s ktorým budú konzultované kroky spojené s organizáciou 

realizácie. Konkrétne funkcie a vyťaženie tímov sú popísané v nákladovej kalkulácii 

návrhu projektu. 

 

Intervenčné oblasti 

Tak veľká zmena, ako je nasadenie nového informačného systému, ovplyvní úplne celú 

spoločnosť. Systému sa dotýka každý zamestnanec a bude potrebné oboznámiť a zaškoliť 

všetkých o procesných zmenách, organizácii školení a kontaktných bodoch v prípade 

vzniku problému. 
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Informačný systém bude mať úplne nové užívateľské prostredie. Dátová a funkčná 

platforma na pozadí bude tiež úplne nová. Tok dát a funkcionalita budú opornými bodmi 

pri školení zamestnancov. Výstupy z informačného systému, ako sú napríklad cenové 

kalkulácie, faktúry, dodacie listy apod., ovplyvnia v istom smere aj zákazníkov. 

Zmena systému spočiatku ovplyvní pracovný objem činností service desku. Úspešné 

zavedenie a zamrazenie, bude merateľné aj podľa počtu požiadaviek na service desk. 

Komunikačný tok je tým pádom považovaný za miesto, ktoré bude zmenou ovplyvnené. 

 

Intervenčná stratégia 

Metódou PERT bol vypracovaný časový harmonogram, ktorý zohľadňuje nadväznosti 

činností a ich časové rezervy. Všetky činnosti prebehnú interne bez podpory akéhokoľvek 

externého dodávateľa. 

 

Rozmrazenie: 

 Veľmi dôležitá bude komunikácia a niekoľkonásobné prízvukovanie. na 

tímových poradách alebo na poradách managementu, že sa chystá zmena. Naladenie 

jednotlivých zamestnancov musí byť v čase zavedenia pozitívne. Komunikácia dopadov 

zmeny informačného systému musí byť zamestnancom otvorená. Zároveň zamestnanci, 

ktorí by chceli pomôcť pri realizácii, musia vedieť na koho sa obrátiť. 

 

Zmena: 

 Zostavenie projektového tímu, oboznámenie zodpovedných ľudí o pravidelnosti 

stretnutí. Zanalyzujú sa všetky požiadavky na nový informačný systém, vyberie sa tím 

ľudí na testovanie. Testovanie bude veľmi dobrá príležitosť na spätnú väzbu od 

zamestnancov. Vytvorí sa možnosť úpravy systémových procesov a vnímanie rôznych 

funkcionalít naberie praktický rozmer. Školenie bude prebiehať v pravidelných 

intervaloch ešte pred riadnym spustením systému. Bude, v podstate, považované za 

ďalšie testovanie a príležitosť na odladenie chýb. Zavedenie service desku pre 

zamestnancov má za úlohu zhromažďovať problémy a otvárať možnosti pre zlepšenie. 
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V novom prostredí bude potrebné overiť, či nový informačný systém spĺňa očakávania 

a naplnil príčiny, prečo sa zmena vykonala. 

Zamrazenie: 

 Ideálny stav pre zamrazenie bude aktívne a ochotné využívanie informačného 

systému. Na firemný portál sa nahrajú inštrukcie pre využívanie funkcií, aby ich 

zamestnanci mali vždy k dispozícii. Žiadúci stav sa zafixuje a vybudované zvyklosti pre 

prácu s novým systémom budú zamrazené.  
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ZÁVER 

Cieľom tejto práce bolo analyzovať aktuálny stav a efektívnosť informačného systému 

v organizácii, navrhnúť zmeny smerujúce k zlepšeniu súčasného stavu a eliminovať 

nájdené riziká. 

Obmena informačných systémov, ktorej čelia, čelí a bude čeliť množstvo podnikov, si 

prinesie vždy zvláštny prístup. Náklady vynaložené za implementáciu musia byť 

efektívne pretavené do funkcionalít, ktoré zjednodušia podnikové procesy. Táto práca 

bola vypracovaná v zmysle riadenia zmeny. Projektové uchopenie problému vylepšuje 

časovú a nákladovú prehľadnosť o zmene.  

Technologický vývoj je veľmi rýchly. Pri miliónových investíciách vždy treba počítať 

s dlhoročným využitím. Aby boli tieto realizácie zmysluplné z dlhodobého hľadiska, je 

nutné pripraviť svojich zamestnancov, aby sa na zmenu psychicky naladili a zvládli 

všetky prekážky, ktoré bude cesta k efektívnemu pracovaniu s novým systémom 

prinášať.  

Návrh zmien bol vypracovaný na základe vstupných analýz v súvislosti s podnikovou 

stratégiou. Prínos navrhnutých funkcií má uľahčiť podnikové procesy a manipuláciu 

s informáciami. Návrh nového riešenia informačného systému je postavený na výstupoch 

z analýz, že systém sa nachádza na konci svojho životného cyklu. V rámci návrhu činností 

sa neorientujem len na technologické faktory implementácie, ale aj na ľudské zdroje 

a prístup k nim.   

Konkrétny podnik, v ktorom som skúmal informačný systém má vybudovanú stabilnú 

pozíciu na trhu. Avšak, v rámci svojej trhovej orientácie hľadá nové príležitosti, ktorým 

smerom rozšíriť svoje podnikanie. Vyhliadky na expanziu do zahraničia však musia so 

sebou niesť určité opatrenia, ktorými musí podnik prejsť. Základný pilier môže byť 

tvorený novým informačným systémom a úpravou v kľúčových procesoch, ktoré sú 

rozobraté v rámci tejto diplomovej práce. 

Som presvedčený, že výziev nie je nikdy dostatok. Ale úspešné výzvy sú tie, vďaka 

ktorým sa neustále zlepšujeme, a na ktoré sa spätne pozeráme s hrdosťou. 
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