
  
 



  

 



  

 



  

Abstrakt 

 

Cieľom tejto bakalárskej práce je posúdenie informačného systému vo vybranej spoločnosti 

a zároveň jej procesov v oddelení logistiky. Na základe teoretických poznatkov je 

vypracovaná analýza, vďaka ktorej získame výsledky. Negatívne výsledky nám poslúžia ako 

základ na spracovanie návrhov na zmeny, a naopak za príklad budeme považovať tie kladné. 

Vyššia efektivita procesov a eliminácia rizík smerujú k zlepšeniu súčasného stavu 

a ekonomického zhodnotenia firmy.  
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Abstract 
 

The aim of this bachelor thesis is the information system assessment of a chosen company 

and its processes in the logistics department. Based on theoretical knowledge, the analysis 

is processed, from which the results are derived. Negative ones will serve us as a basis for 

change proposals and on the contrary, positive ones will serve us as the examples. Higher 

process efficiency and risk elimination are leading us towards an improvement of the 

current status, thus achieving a higher economic value of the company. 
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ÚVOD 

 

Konkurencieschopnosť je podstatnou súčasťou podnikania v dnešnom rýchlo sa vyvíjajúcom 

svete. Byť odlišným a mať „eso v rukáve“ je kľúčovým nástrojom v podnikaní 21. storočia. 

Napredovanie technológií je neúprosné, a preto sa firmy a ich stratégie, zamestnanci, systémy 

musia neustále zdokonaľovať. Všetko okolo nás sú dáta, ktoré sa spracúvajú na informácie 

a z nich v konečnom dôsledku dostávame znalosti. Vývoj kvalitného informačného systému, 

je preto strategickou súčasťou podniku.  

Spracovanie dát je kritickou časťou, kedy máme nekonečné možnosti v spracovávaní ale tu 

vzniká aj problém, nakoľko len časť poskytovaných dát je aj užitočných. Informačné systémy 

sú kľúčové pri organizácii dát, a preto ich neustály vývoj by mal byť samotnými firmami 

podporovaný, keďže práve dobrý informačný systém vedie ku konkurenčnej výhode. Systém 

je ale len tak silný ako silný je jeho najslabší článok, práve na tento fakt veľa firiem zabúda 

a prináša im stratu. Nevyhnutnosťou je preto analýza informačného systému a zistenie 

nedostatkov a naopak i výhod, ich porovnanie s konkurenciou a vyhodnotenie zmien. Práve 

tejto tematike sa budem venovať vo svojej bakalárskej práci. 

Bakalárska práca sa zaoberá analýzou súčasného stavu IS výrobného podniku s pobočkou 

v Brne, posúdenie efektívnosti jeho súčasného stavu a následné navrhnutie zmien 

smerujúcich k zlepšeniu potrebných na elimináciu nedostatkov a na znižovanie jeho rizík.  

Samostatná práca sa skladá z troch častí. Prvá kapitola sa zaoberá teoretickými východiskami 

potrebnými na porozumenie danej problematike. Druhá kapitola je venovaná analýze 

súčasného stavu firmy, jej predstavenie ako aj súčasného IS a posledná časť predstavuje 

vlastné návrhy, ktoré vychádzajú z analýz prevedených v predchádzajúcej časti, nesmie 

chýbať ani ekonomické zhodnotenie, ktoré je pre firmu zameranú na profit najdôležitejšie.  
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CIELE PRÁCE, METÓDY A POSTUPY SPRACOVANIA 

 

Cieľom bakalárskej práce je posúdenie informačného systému výrobnej firmy na základe 

podkladov z jeho súčasného stavu a jeho následnej analýzy pomocou softvéru Zefis, ktorá 

vedie k navrhnutiu zmien, ktoré povedú k ekonomickému zhodnoteniu a zefektívneniu 

softvéru k lepšej manipulácii. 

 

Na začiatok je potrebné vysvetlenie základných pojmov, ktoré vedú k vedomostiam 

potrebných na posúdenie systému. 

 

V ďalšej časti nadviažem analýzou súčasného stavu, predstavím samotnú spoločnosť, 

rozdelenie a procesy. Zanalyzujem Porterovou analýzou konkurenčné prostredie firmy 

a naopak pomocou 7S interné faktory zasahujúce do činností. Výsledky analýz nám zostavia 

SWOT, vďaka ktorej sa budeme vedieť zamerať na priame činnosti a už spomínaný softvér 

Zefis, nám konkrétnejšie predstaví nástroje, ktoré využijeme k zefektívneniu. 

 

Odporúčania prevedieme do návrhu riešení, ktoré budú mať za efekt odstránenie nedostatkov 

a pozdvihnutie kladných odlišností systému tak, aby ich výsledkom bol rýchlejší, 

efektívnejší, zrozumiteľnejší systém, ktorý povedie k ekonomickým prínosom firmy.  
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

 

Táto časť bakalárskej práce vychádza z odbornej literatúry, ktorá sa zameriava na explikáciu 

jednotlivých pojmov,  ktoré sú nevyhnutné na pochopenie problematiky práce. Na začiatok 

si vysvetlíme elementárne pojmy, neskôr rozdelenie systémov, ich význam a zloženie. 

V neposlednom rade sa pozrieme na vysvetlenie druhov analýz, ktoré sú predmetom tejto 

práce. 

 

1.1 Základné pojmy 
 

Znalosť pojmov ako dáta, informácie a znalosti je nevyhnutnosť, pretože ich podobnosť často 

vyvoláva zmätok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Dáta 
 

Dáta v informatike sú počítačovým zachytením vybraného výseku sledovanej reality. Sú 

zaznamenané pomocou znakov, ktoré sú už vo forme umožňujúcej dáta ďalej uchovávať, 

 

 

INFORMÁCIE 

ZNALOSŤ DÁTA 

VZDELANIE SKÚSENOSŤ 

 

Obr. 1: Premena dát na znalosť 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa [1]) 
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prenášať, spracovávať, interpretovať. Príkladom sú dáta o zákazníkoch, zákazkách, výrobe. 

Okrem vyššie uvedených, existujú v informačnom systéme aj dáta nevyhnutné pre jeho chod, 

napr. konfiguračné dáta, dáta zachytávajúce stav technologickej infraštruktúry a pod. [1,s. 

244] 

 

Interné dáta sú tie, ktoré vznikajú vo vnútri podniku a využívajú sa v rámci jeho vlastného 

riadenia. 

 

Externé dáta sú dáta, ktoré vznikajú mimo daný podnik a vstupujú do neho prevažne v rámci 

obchodných vzťahov [1,s. 34] 

 

1.1.2 Informácia 
 

Je to správa, údaj, oznámenie. Informácia je článkom spracovateľského reťazca: reálny svet, 

dáta, informácie, znalosti. [1, s. 19] Pojem informácia používame u ľudí a dáta u počítačov. 

Informácia sa zakóduje do počítača do podoby dát a opätovným dekódovaním sa vráti 

človeku ako informácia. [2,s. 12] 

 

Na každú informáciu máme tri rôzne úrovne pohľadu: 

 

Úroveň syntaxe sa zaoberá vnútornou štruktúrou správy, zloženej zo znakov danej abecedy. 

Skúma usporiadanie vzťahov medzi znakmi. 

 

Úroveň sémantiky zaujímajúca sa o vzťah znaku k objektu, procesu alebo javu, ktorý tento 

znak odráža, nezávisle na príjemcovi. 

 

Úroveň pragmatiky skúmajúca vzťah informácie k príjemcovi a využitie tejto informácie, 

jej praktický dopad na daný ekonomický systém.[1, s. 20] 

 



 

15 

 

Príjemca informácie nemusí byť a spravidla nie je totožný s poskytovateľom informácie. 

Môže sa stať, že príjemca neporozumie informácii, keďže nemá dostatočnú znalosť. Príklad 

je uvedený na obrázku pod textom, kedy farmár nemá rovnaké znalosti ako adm. pracovník. 

 

 

Obr. 2: Kódovanie a dekódovanie 

(Zdroj: Vlastné spracovanie na základe [2, s. 14]) 

 

1.1.3 Znalosť 
 

Vzniká z informácií pomocou skúseností uložených v ľudskom mozgu. [2, s. 15] 

 

Na ich základoch môžeme čerpať informácie, ktoré sme už nadobudli v priebehu života. 

Vonkajší a vnútorný vnem sú podnetom na vyhľadávanie informácií. Znalosti sú 

prostriedkom na rozhodovanie. [3, s. 14] 

 

1.2 Systém  
 

Súbor komponent účelovo usporiadaných k dosiahnutiu určitého cieľa alebo skupiny cieľov. 

Poznáme obecný systém, ktorý je podľa ISO/IEC 15288, definovaný ako systém vytvorený 

a používaný ľuďmi. Zahrňuje hardvér, softvér, dáta, ľudí, procesy, procedúry, zariadenia, 

materiál a prírodné zdroje.[4, s 15] 
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1.2.1 Informačný systém 
 

Technologické zaistenie rady činností podniku. Nejedná sa len o zhromaždenie informácií 

ale môžeme ho taktiež chápať ako množinu prvkov, ich vzájomných väzieb za určitého 

chovania sa. Zahrňuje automatizované a neautomatizované činnosti. [3, s. 13] 

 

 
Obr. 3: Informačný systém 

(Zdroj: Vlastné spracovanie na základe [3, s. 13]) 

 

1.2.2 Informačné a komunikačné technológie 
 

Informačné a komunikačné technológie (ICT) sú hardvérové a softvérové prostriedky pre 

zber, prenos, ukladanie, spracovanie a distribúciu informácii a pre vzájomnú komunikáciu 

ľudí a technologických komponent IS. [4, s. 15] 

 

1.2.3 Softvér 
 

Automatizované činnosti informačného systému podporuje softvér (SW), teda programové 

vybavenie. V kontexte vývoja softvéru sa používa tiež termín programový systém. 

Programovým systémom je chápaný softvérový produkt, ktorý je tvorený množinou 

programových jednotiek (modulov, objektov, komponent, služieb) a ich vzájomných väzieb. 

[5, s. 15] 
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1.2.4 Životný cyklus systému a softvéru 
 

Informačný systém má svoj životný cyklus. Začína úmyslom vytvoriť systém a končí, keď 

systém prestaneme používať. Model životného cyklu je rámec procesov a aktivít spojených 

so životným cyklom, ktoré môžu byť organizované do stupňov. Tento rámec slúži ako 

referencia pre komunikáciu. [6] 

 

1.2.5 Hardvér 
 

Hardvérom (HW) tak nazývame širokú škálu rôznych zariadení (počítače a ďalšie stroje 

vrátane príslušenstva), ktoré sú používané v informačnom systéme. Ide o fyzickú časť 

informačného systému. [1, s. 22] 

 

1.2.6 Orgware 
 

Orgware (OW) predstavuje súbor nariadení, smerníc a pravidiel, ktoré definujú ako majú byť 

prevádzkované a využívané IS a informačné technológie. Primárne sú zamerané na 

bezpečnosť a efektívnosť pri využívaní IS. [7, s. 19] 

 

1.2.7 Peopleware 
 

Ľudská zložka IS (PW) berie ohľad na skúsenosti, vlastnosti a schopnosti jedinca. Schopnosť 

adaptácie ľudskej bytosti do prostredia podniku, kde prebiehajú neustále zmeny a jeho 

efektívna práca v tomto prostredí. [7, s. 19] 

 

1.2.8 Reálny svet 
 

Predstavuje všetko okolo nás odkiaľ čerpáme dáta. Sú to napríklad informačné zdroje, normy 

a legislatíva. [7, s. 19] 
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1.3 Proces 
 

Súbor vzájomne na seba pôsobiacich činností, ktorý premieňa vstupy na výstupy. Procesy 

poznáme: 

• základné – zaisťujú hlavné podnikové aktivity zamerané na uspokojovanie potrieb 

zákazníkov a majú vplyv na výkonnosť a kvalitu podniku, 

• podporné – prebiehajú vo vnútri podniku a majú podporný charakter. [1, s. 20] 

 

1.3.1 EPC diagram  
 

Event-driven Process Chain (EPC), ktorý sa dá voľne preložiť ako „udalosťami riadený 

diagram procesu.“ Ako názov naznačuje, ide o modelovací nástroj, ktorý pomocou udalostí 

a aktivít umožňuje ľahko a prehľadne popísať proces. Práve tento cieľ mali jeho 

vynálezcovia pán Keller, Nüttgens a Scheer v roku 1990. EPC je často využívaný, pretože 

nám pomáha si predstaviť ako sa proces bude chovať, ako bude realizovaný a aký bude jeho 

časový priebeh. [2, s. 21] Skladá sa z viacerých častí: 

 

• Activity (Aktivita) – činnosť, subproces alebo aktivita. Znázorňujeme ju zeleným 

obdĺžnikom, 

• Event (Udalosť) – vstupná a výstupná podmienka aktivity. Je začiatkom a koncom 

diagramu tie nazývame počiatočné a ukončujúce udalosti. Znázorňujeme ich 

červeným šesťuholníkom, 

• Connection (Logické spojky) – rozdeľujú tok procesu na viaceré odvetvia alebo 

naopak zlučujú. Sú to: 

o  AND – splnenie oboch podmienok, 

o  OR – aspoň jedna podmienka, 

o  XOR – práve jedna podmienka. 

 

Stretávame sa aj s rolami split (rozdeľovacie) a join (zlučovacie) spojky vyznačené 

kolieskom s príslušným znamienkom logickej spojky. 



 

19 

 

• Organization unit (Organizačná jednotka) – zodpovednosť za určitú aktivitu 

priraďuje k osobe alebo oddeleniu. Značíme ich žltým oválom s čiarou na ľavej 

strane, 

• Information, material, resource (Informácia, materiál, zdroj) – objekty nutné 

na prevedenie aktivity prípadne entity spotrebované pri aktivite. Značíme ich 

modrým obdĺžnikom, 

• Control flow (Kontrolný tok) – pomáha znázorniť spomínaný časový priebeh 

a znázorniť tak postupnosť aktivít spájaním elementov pomocou šípok. [2, s. 

22] 

 

Jednotlivé značky môžeme vidieť na výslednom EPC diagrame na obr. 21. 

 

1.4 Podniková informatika 
 

Keď hovoríme o podnikovej informatike, hovoríme o systéme zahrňujúcom informačný 

systém, informatické procesy a pravidlá, ktoré sa vzťahujú k vývoju a prevádzke 

informačného systému podniku. Pravidlá určujú kompetencie, právomoci a zodpovednosti 

spojené s plánovaním, rozvojom a prevádzkou IS podniku. [4, s. 17] 

 

1.5 ERP  
 

Systémy ERP (Enterprise resource planning) sú integrované systémy, ktoré zjednocujú 

kľúčové oblasti podnikania, predovšetkým v oblasti výroby, financií a riadenia projektov. 

Riešenia ERP sú veľmi nákladné, keďže sa o nich hovorí ako o „srdci firmy“. Podmienkou 

úspešného zavedenia je integrácia dodávateľa, implementátora a užívateľov. [3, s. 19] 

 

V systémoch ERP poznáme 3 základné princípy prístupu k zefektívneniu fungovania 

podnikov: 

 

Just in Time (JIT) je orientácia na včasné dodávky tovaru. Hovorí sa o ňom ako o „ťažnom 

systéme“, pretože ťahá materiálové požiadavky od zákazníka k dodávateľovi. 
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Manufacturing Resource Planning (MRP II) je takzvaný „tlakový systém“ na základe 

výrobku sa stanovujú termíny pre objednanie materiálu. 

 

Theory of Constrains (TOC) je teória obmedzenia a je „kombináciou oboch princípov“, 

plánovania podľa takzvaného „úzkeho“ miesta.  

Na ERP systémy sa pozeráme cez 3 základné filozofie: 

 

Implementácia na mieru zákazníka je klasické riešenie, kedy sa upravuje a nastavuje ERP 

systém, podľa požiadaviek zákazníka a pristupuje sa k nemu „náš zákazník, náš pán“. Je 

časovo aj finančne náročný, určený pre veľké firmy. 

 

Prednastavené ERP riešenia sú tie, ktoré sa neprispôsobujú IS firmy, ale firma IS. Ide o 

variantu kedy sa použije štandardizovaný ERP systém bez väčších zmien. Výhodou je 

dlhoročná skúsenosť užívateľov. [3, s. 20] 

 

Prenájom ASP (Application Service Provider) je vhodný pre malé firmy. ASP je firma, ktorá 

prenajíma zákazníkovi požadovaný IS formou služby, pričom sa toto využívanie deje 

prostredníctvom zabezpečeného internetového pripojenia a systém je spravovaný u 

poskytovateľa ASP. [3, s. 118] 

 

Tabuľka č. 1: Odborové a funkčné zameranie na systémy 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa [8]) 

ERP Charakteristika Výhody Nevýhody 

All in one 
pokrytie všetkých 

kľúčových interných 

podnikových procesov 

vysoká úroveň 

integrácie 

nižšia detailná 

funkcionalita, 

nákladné 

prispôsobenie sa 

Best of breed 

nemusí pokrývať všetky 

kľúčové procesy, 

orientácia na špecifické 

procesy, odbory 

 

detailná 

funkcionalita 

alebo špecifické 

odborové riešenia 

ťažšia koordinácia 

procesov, 

nekonzistentnosť 

informácii, nutnosť 
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riešenia viacero IT 

procesov 

Lite ERP 
odľahčená verzia 

štandardného ERP pre 

menšie firmy 

nižšia cena, 

orientácia na 

rýchlu 

implementáciu 

obmedzenie vo 

funkcionalite, počet 

užívateľov, možnosť 

rozšírenia 

 

1.5.1 Pohľad na IS zo strany výroby a odbytu 
 

Pre rozširujúci sa ERP, sú hlavné smery v troch hlavných oblastiach: 

 

• SCM (Supply Chain Management) – riadenie dodávateľského reťazca, 

• CRM (Customer Relationship Management) – riadenie vzťahu so zákazníkom, 

• BI (Business Intelligence) alebo MIS (Management Information System) – 

manažérsky informačný systém. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1.6 Manažérske informačné systémy MIS 
 

Systémy, ktoré majú korene v účtovných a ekonomických systémoch. Sú určené pre taktické 

riadenie. Prevádzajú spravidla sumarizácie a analýzy dát za určité obdobie. [3, s. 16] 

 

Manažérsky informačný systém je komplexným a efektívnym riešením pre sledovanie 

všetkých firemných procesov. Medzi jeho hlavné prednosti patrí: jednoduché a intuitívne 

ovládanie, on-line prístup prostredníctvom webového rozhrania, možnosť integrácie 

existujúcich dát do systému, aplikácia hosťovaná na serveri dodávateľa, možnosť ďalšieho 

rozšírenia aplikácie o nové moduly podľa priania zákazníka. [11] 

 

SCM  ERP       CRM 

BI/MIS 

Obr. 4: Rozšírený model ERP podľa Basla 

(Zdroj: Vlastné spracovanie na základe [13, s. 89]) 

 

dodávatelia zákazníci 
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1.6.1 Systémy spracovania transakcií (TPS)  
 

Transaction Process System (TPS) je zvyčajne základom integrovaného informačného 

systému spoločnosti. Prevezme prvotné údaje zo zdrojov vnútri aj mimo spoločnosti a uloží 

ich do databázy. Dáta môžu byť spracovávané v reálnom čase.  

 

Systémy na podporu riadenia (MSS) 

 

Akonáhle TPS zhromaždí a uloží potrebné informácie, k týmto informáciám môže potom 

pristupovať systém podpory riadenia na analýzu údajov, čo manažérom umožňuje vykonávať 

informované rozhodnutia. Príkladom pokročilej MSS (Management support system) je 

systém skladovania údajov. Tieto systémy extrahujú informácie z viacerých databáz v celej 

spoločnosti a ukladajú ich do centrálnej databázy.  

 

Systémy na podporu rozhodovania (DSS) 

 

Systémy na podporu rozhodovania pomáhajú manažérom robiť informované rozhodnutia 

pomocou interaktívnych počítačových modelov, ktoré skúmajú procesy v reálnom svete. 

DSS (Decision support system) načíta konkrétne údaje z internej databázy, ktorá sa týka 

otázok vznesených používateľom.  

 

Výkonné informačné systémy (EIS) 

 

Výkonný informačný systém (Executive information system) funguje takmer rovnako ako 

DSS, avšak softvér je prispôsobený konkrétnym vedúcim pracovníkom, aby mohli robiť 

informované strategické rozhodnutia. [12] 

 

1.6.2 Riadenie vzťahu so zákazníkom – CRM 
 

Ide o komplex technológií aplikačného a základného softvéru, technických prostriedkov, 

podnikových procesov a personálnych zdrojov, určených na riadenie a priebežné zaisťovanie 



 

23 

 

vzťahov so zákazníkmi podniku, a to v oblastiach podpory obchodných činností, hlavne 

predaja, marketingu a podpory zákazníka v rámci zákazníckych služieb. [13, s. 90] 

 

Pomáha organizáciám k dosahovaniu ich cieľov v oblasti vzťahov so zákazníkmi tým, že 

meria kľúčové indikátory výkonností získavané práve prostredníctvom CRM (Customer 

relationship management) v rámci zákazníckeho životného cyklu.  

CRM poskytuje štyri základné spôsoby uplatnenia, ktoré v podniku môžu byť nasadzované 

i samostatne ide o: aktívny, operatívny, kooperačný a analytický CRM. [13, s. 91] 

 

1.7 Supply Chain Management (SCM) 
 

Úlohou aplikačnej sady SCM je podpora procesov, ktoré slúžia na riadenie logistických 

reťazcov s obchodnými partnermi a nadväzujúcich interných procesov. Orientácia je 

procesná, čo znamená, že umožňuje pružné prispôsobovanie jednotlivých procesov 

meniacim sa potrebám spoločnosti.  

 

SCM umožňuje optimalizáciu nadväzujúcich prác i operácií nad jednou alebo viacerými 

zákazkami, v rámci reťazca podnikov v reálnom čase; zahŕňa: 

 

• plánovanie dodávateľských reťazcov, 

• plánovanie a riadenie výroby, 

• údržbu, 

• správu objednávok, logistiku, 

• riadenie životného cyklu produktu. 
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1.8 Aplikácie kategórii BI 
 

Ide o sadu konceptov a metód určených na skvalitnenie rozhodovacích procesov firmy. „BI 

je výraz pro procesy, znalosti, aplikace, platformy, nástroje, technologie, které podporují 

porozumění datům, jejich vztahům a trendům.“1 Všeobecne je základným cieľom BI 

(Business Intelligence) eliminácia nedostatkov transakčných informačných systémov 

(nedostatok alebo nedostupnosť analytických informácií) a teda vytvorenie lepších 

predpokladov pre skvalitnenie riadenia firmy. [13, s. 95] 

 

1.9 Agilné metodiky 
 

Sú metodiky, ktoré sa dobre uplatňujú na projektoch, kde je treba riešenie vytvoriť veľmi 

rýchlo a pružne ho prispôsobovať meniacim sa požiadavkám. V roku 2001 sa zišli 

predstavitelia nových prístupov k vývoju softvéru a bola vytvorená „Aliancia pre agilný 

vývoj softwaru“ a podpísaný „Manifest agilného vývoja softwaru“, ktorý deklaruje štyri 

hodnoty:  

 

• individualita a komunikácia pred procesmi a nástrojmi, 

• fungujúci softvér pred podrobnou dokumentáciou, 

• spolupráca so zákazníkmi pred zjednaním kontraktu, 

• reakcia na zmenu pred plnením plánu. [10, s. 56] 

 

1.9.1 Scrum 
 

Scrum je z angličtiny „mlyn“ a v rugby sa tento výraz využíva, pretože ide o adaptívnu, 

rýchlu hru postavenú na samo-organizujúcich sa tímoch, čo je špecifikáciou aj pre scrum. 

Patrí medzi najpoužívanejšie agilné metodiky. Scrum je zameraný na riadenie projektu. 

Autori tejto metodiky sú presvedčení, že vývoj softvéru nie je definovaný proces, ako 

 
1 BASL, Josef. Podnikové informační systémy : podnik v informační společnosti. Praha: Grada, 2008, s. 95. 

ISBN 80-2472-279-5 



 

25 

 

rigorózne metodiky predpokladajú, ale empirický proces, ktorý vyžaduje odlišný štýl 

riadenia. [9] 

 

Scrum meetings sú kľúčové denné porady, práve ktorými sa scrum odlišuje. Slúžia na 

koordináciu a integráciu prác. Scrum sa delí na 4 fázy, ktoré vidíme v tabuľke č. 2: 

Tabuľka č. 2: 4 fázy Scrumu 

(Zdroj: Vlastné spracovanie na základe [9]) 

Fáza Popis 

Plánovacia fáza (planning phase) 
špecifikujú sa požiadavky, plán dodávok a 

architektonická a obchodná vízia 

Vynášacia fáza (staging phase) 
do súboru požiadaviek (backlog), sú 

pripojené nefunkčné požiadavky 

Fáza vývoja (development phase) 

jeden alebo viacero tímov dodáva 

funkcionalitu s najvyššou prioritou každých 

30 dní, na konci každej iterácie tím 

predvedie výsledok 

Fáza dodávky (release phase) predanie produktu užívateľom 

 

1.9.2 Kanban  
 

Japonské slovo kanban (vizuálna práca) je agilná metóda riadenia projektu, ktorá pomáha 

vizuálne zhmotniť návrh, tak aby aj ostatní členovia tímu videli víziu manažéra, poprípade 

iného člena tímu. 

Následné benefity nám vyjdú až po vytvorení tzv. kanban boardu (vizuálnej nástenky), kde 

sú ilustrované všetky problémy, na ktoré tím natrafil počas šprintu; priradia sa k nim kanban 

nálepky a  nastaví sa limit nedokončených úloh. Je nutné určenie ideálneho množstva práce 

pre jednotlivca a sledovanie jeho neustáleho pokroku. [10, s. 56] 

Tímy si jednotlivé fázy (znázornené stĺpcami) kanban boardu pomenujú podľa svojich 

potrieb, napr. To-Do, Plan, Doing a Done alebo podľa oddelení, s ktorými členovia 

spolupracujú. [10, s. 56] 
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1.10 Porterova analýza piatich síl 
 

Je jedným zo základných a najvýznamnejších nástrojov pre analýzu konkurenčného 

prostredia firmy a jej strategického riadenia. Porterových päť síl konkurencie, sa skladá zo: 

 

• stávajúca konkurencia - z reálneho ekonomického prostredia firmy medzi sebou 

bojujú o konkurenčnú výhodu, ktorá má mnoho podôb. Medzi základné dva typy 

výhod patria: nákladová a diferenciačná,  

• nová konkurencia – jedná sa o analýzu firemného konkurenčného prostredia. Ako 

obtiažné je vstúpiť na trh, prípadne aké bariéry bránia vstúpiť novým firmám na trh, 

• vplyv odberateľov – je ovplyvnený mnohými aspektami. Musíme si uvedomiť 

heterogenitu trhu služieb a výrobkov. Odberatelia sa líšia veľkosťou svojich potrieb 

a požadovanou kvalitou služieb a výrobkov, 

• vplyv dodávateľov – sila dodávateľov rastie podľa toho čo od nich požadujeme a 

ako veľmi je špecifický daný výrobok, 

• substitučné produkty – jedná sa o produkty, ktoré môžu nahradiť dané produkty. 

Majú rovnakú funkčnosť pre daných odberateľov, len sú postavené na odlišnej 

technológii. [14, s. 32] 

 

1.11 McKinseyho model 7S 
 

Na porozumenie vnútorného prostredia podniku pracovníci konzultačnej spoločnosti 

McKinsey vytvorili model „7S“. Poukazuje na systém podniku v interakcií s ostatnými 

zainteresovanými stranami, kedy je vyžadovaná snaha vykonať efektívne zmeny, pričom 

musia byť do úvahy brané súčinne všetky faktory. 

 

Názov modelu je opodstatnený, keďže hovoríme o siedmich faktoroch pričom podnik musí 

do úvahy brať všetky, aby implementovaná stratégia bola úspešná, bez rozdielu na to či ide 

o malý alebo veľký podnik. Je podstatné nevynechať ani jeden faktor, keďže všetky sú 
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vzájomne na sebe závislé a ak by sa nevenovala dostatočná pozornosť čo i len jednému 

faktoru, môže v konečnom dôsledku negatívne pôsobiť na iné faktory. Sú to: 

 

• Strategy (Stratégia),  

• Structure (Štruktúra),  

• Systems (Systémy),  

• Style (Štýl práce a vedenia), 

• Staff (Spolupracovníci),  

• Skills (Schopnosti),  

• Shared values (Zdieľané hodnoty). 

 

1.12 SWOT analýza 
 

Táto analýza je jednou z kľúčových a vychádza z Porterovej analýzy a McKinseyho modelu 

7S. Je určená pre každý podnik. Má štyri časti, z čoho ich rozdeľujeme do dvoch skupín. Prvá 

skupina je analýza silných a slabých stránok (SW) a druhou je analýza príležitostí a 

hrozieb (OT). Vnútorné prostredie je podkladom na spracovanie silných a slabých stránok 

firmy a naopak vonkajšie prostredie je podkladom na spracovanie príležitostí a hrozieb. 

Častokrát, samotná firma nemôže priamo ovplyvniť vonkajšie faktory, ktoré vplývajú na túto 

analýzu. [12] 

 

1.13 Zefis 
 

„Portál Zefis umožňuje vyhledávat slabá místa informačních systémů.2“ Pracuje v siedmich 

oblastiach techniky, programu, ako sú dodržiavané pravidlá fungovania systému a procesu, 

aká je schopnosť pracovníkov v danom procese, v akom stave sú dáta, ktoré potrebujeme, 

ako je koncipovaný systém k zákazníkovi a ako dobre je realizovateľná prevádzka systému. 

 

 

 
2 KOCH [online] Zefis.cz představení portálu a jeho přínosů pro firmu, ZEFIS, September 2019  
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Významnosť nedostatku má tri podoby: 

 

• nízka – nemusia byť riešené, keďže sú skoro nevýznamné, 

• stredná – tieto nedostatky majú len strednú dobu nemusia sa riešiť okamžite, 

• vysoká – vážny nedostatok, ktorý by mal byť prednostne vyriešený. 

 

Udáva odporúčania, ktoré by sme mali použiť pre optimálny chod firmy. „Vysoká účinnosť, 

vysoká zmysluplnosť.2“ 

 

Test nám vyhodnotí celkovú bezpečnosť a efektívnosť, kedy myslíme stupeň dosiahnutia 

ideálneho stavu podľa „best practices“. Do 50% je to veľmi kritické a mali by sme 

porozmýšľať o úplnej náhrade systému, naopak 100% je dokonalý ale nedosiahnuteľný stav. 

[15] 

 

1.14 Čistá súčasná hodnota  
 

Metóda čistej súčasnej hodnoty, (Net Present Value) ide o najpoužívanejšie finančné 

kritérium je v ňom zahrnutá celková doba životnosti projektu a aj možnosť investície do 

podobne rizikového projektu kedy sa berie časová hodnota peňazí. Závisí iba na 

predvídaných hotovostných tokoch a alternatívnych nákladoch kapitálu. Vychádza z metódy 

CBA (Cost - Benefit Analysis), ktorá porovnáva benefity a ujmy, ktoré postihujú efekty 

investície.  Pod textom uvedený vzorec s vysvetlivkami.[22] 

 

NPV – čistá súčasná hodnota, 

CFt – peňažné toky v jednotlivých rokoch, 

N - doba životnosti projektu, 

R - diskontná úroková miera. 

NPV = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=0  

https://managementmania.com/sk/penazny-tok-cash-flow
https://managementmania.com/sk/priemerne-naklady-kapitalu
https://managementmania.com/sk/penazny-tok-cash-flow
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2 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 

 

V tejto časti predstavím spoločnosť, ktorej sa týka táto bakalárska práca, zároveň prebehne 

analýza ako spoločnosti tak aj jej systému a procesov. 

 

2.1 Popis spoločnosti 
 

Z dôvodu obchodného tajomstva nebudem uvádzať v mojej práci konkrétne meno 

spoločnosti. Jedná sa o lídra na svetovom trhu vo vede a výskume so sídlom v Spojených 

štátoch amerických. Ide o spoločnosť s ručením obmedzením. Obrat dosahuje vyše 25 

miliárd dolárov a celosvetovo zamestnáva vyše 75 000 odborníkov v 50 krajinách sveta. 

Logo firmy sa skladá z dvoch farieb červenej a šedej a predstavuje zlúčenie dvoch firiem. 

Firma si zakladá na vysokej kvalite zamestnaneckej sily, a preto podporuje vedu 

a vzdelávanie. Každoročne prispieva do vedy a výskumu 1 miliardu dolárov 

 

V Brnenskej pobočke sa vyrábajú elektrónové mikroskopy a spektrometry. Práve 

technologické centrum v Brne je najväčšie na ich výrobu na svete, pretože nadväzuje na 

tradície, ktoré má tento odbor v meste Brno. Avšak táto spoločnosť má bohatú históriu, 

keďže hlavný americký korporát spája menšie technické spoločnosti po celom svete, čím 

eliminuje svoju konkurenciu a dosahuje vyššie príjmy. Samotné akcie firmy majú rastúcu 

tendenciu.  

 

História 

 

• 1993   –  založenie spoločnosti s približne 20 zamestnancami, 

• 1996   –  spojenie s Brnenskou firmou na výrobu mikroskopov, 

• 1997   –  koncern sa spája s americkou spoločnosťou, 

• 2003   –  otvorenie novej budovy v Brne – Královo Pole, 

• 2008   – predstavenie Magellan – prístroj vyvinutý v Brne, časopisom R&D 

Magazine ho označil za najinovatívnejší technologický produkt za rok 2009, 
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• 2014 –  otvorenie technologického centra v Brne – Černovice (27.000 m2) 

s najväčšou výrobou mikroskopov na svete, 

• 2016   –     Brnenská spoločnosť sa stáva súčasťou nadnárodnej americkej firmy. 

 

2.1.1 Charakteristika odvetvia 
 

Spoločnosť XX s.r.o. pôsobí na českom trhu od roku 1992. Sídli v Brne a jej hlavným 

predmetom podnikania je výroba elektrónových mikroskopov a s tým súvisiace vývojové 

aktivity. Výroba, vývoj a servisná podpora elektrónových a iónových mikroskopov rady 

TEM, SEM a SDB. Firma taktiež začína s výrobou spektroskopov, ktorých výroba bola 

presunutá do Brna z inej spoločnosti v koncerne a to konkrétne zo Švajčiarska, kedy tento 

projekt vystupuje pod menom „Echidna“, ktoré predstavuje zviera typické pre tento región. 

Podľa zákona č. 431/2002 o účtovníctve, sa podnik radí medzi veľké účtovné jednotky. Od 

roku 2016 sa spoločnosť stala súčasťou medzinárodného koncernu XX, ktorý patrí k 

svetovým lídrom v poskytovaní vedeckých služieb.  

 

Je radená podľa CZ-NACE do skupiny (NACE 26) - výroba počítačov, elektronických a 

optických prístrojov a zariadení, ktorá spadá do spracovateľského priemyslu. Konkrétnejšie 

patrí do (NACE 2670): Výroba optických a fotografických prístrojov a zariadení. Práve toto 

odvetvie je známe svojou ako finančnou tak aj vedeckou náročnosťou v oblasti high-tech. Je 

teda vyžadované aby spoločnosť neustále investovala svoj kapitál do výskumu, preto je aj 

monopolom, keďže ide o finančne náročné odvetvie.[16]  

 

V rámci Českej republiky je toto odvetvie veľmi podstatné, keďže odlišuje štát ako taký 

a dáva Brnu popis malé Silicon Valley. Pritom ide o 13. najmenšie odvetvie. Keď sa ale 

pozrieme na export a import ide o jedno z najpodstatnejších odvetví. Keďže sa jedná 

o nadnárodnú spoločnosť s pravidlami, obchoduje sa len s danými dodávateľmi pod 

striktnými pravidlami, ktoré určujú podmienky importu a exportu. Ide teda o veľmi 

podstatnú činnosť firmy. V ČR podniká v danom odvetví okolo 25 podnikov. Toto odvetvie 
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je progresívne ale na druhej strane je tu konečný počet záujemcov o produkt, a preto je nutný 

neustály vývoj. [17,18] 

 

2.1.2 Predmet výroby 
 

Diverzifikácia produktov je veľmi nízka, keďže sa spoločnosť zameriava na úzky profil 

výrobkov, ktorých výroba je časovo náročná, trvá niekoľko mesiacov a predpovede na predaj 

a výrobu sa stanovujú v kvartáloch. Prispôsobovanie sa tiež nie je veľmi flexibilné, keďže 

výrobky sú veľmi cenovo náročné a predchádzajú vývojom, ktorý je aj finančne náročný. 

Nízka pružnosť je zapríčinená dlhodobým výskumom a vývojom, ktorý podlieha inováciám.  

 

Na druhej strane samotné výrobky sú vždy stavané na mieru 

a každý produkt je jedinečný, prispôsobený na mieru konečnému 

zadávateľovi zákazky, preto každý prístroj je inak finančne 

a časovo náročný. Požiadavky sa niekedy menia počas výroby a tak 

jeho proces finalizácie trvá niekedy dlhšie ako je predpovedané.  

 

Na obrázku č. 5 vidíme najpredávanejší elektroskop - Helios G4 

PFIB DualBeam. 

 

 

2.1.3 Organizácia spoločnosti 
 

V Brne je cez 1200 zamestnancov a každoročne sa stáva spoločnosť víťazom v súťaži 

o najlepšieho zamestnávateľa v regióne. Je tu istá fluktuácia zamestnancov, ktorí často skôr 

menia pozície v rámci firmy.  

 

 

 

 

Obr. 5: Spektroskop 

Helios - najvyrábanejší 

produkt 

(Zdroj: Interné katalógy) 
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Nasledujúci koláčový graf poukazuje na vekovú štruktúru vo firme, je tu snaha 

o zamestnávanie mladých ľudí a najväčšiu časť tak tvoria 19-29 a 30-39 roční: 

 

 

Graf č. 1: Veková štruktúra  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 
 

Spoločnosť sa stále snaží o diverzitu a podporuje ženy vo vede ako aj prijíma študentov 

a začleňuje ich do programu „BE IN“, ktorý slúži na začlenenie študentov do firmy a ich 

ďalšie vzdelávanie, tiež je im poskytovaná možnosť ostať pracovať na hlavný pracovný 

pomer. Na obrázkoch č. 6 a 7 je vyobrazený pomer žien a mužov medzi brigádnikmi 

a ostatnými pracovníkmi. 

 

 

 

 

32.59%

40.15%

20.03%

5.76% 1.47%

Veková štruktúra

19-29

30-39

40-49

50-59

60

 
21% 79% 

Obr. 6: Zastúpenie žien a 

mužov u hl. prac. pomeru  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 
28% 72% 

Obr. 7: Zastúpenie študentiek a 

študentov – brigádnici 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 



 

33 

 

Firma ako celok sa dá rozdeliť na nasledovné celky: 

 

• Operations (Operácie), 

• R&D (Research and development - Výskum a vývoj), 

• GTS (Global technical support - Globálna technická podpora), 

• IT (Information technology - Informačné technológie), 

• HR (Human resources – Ľudské zdroje),  

• F&A (Finance and Accounting – Financie a Účtovníctvo).  

 

Nasledujúci graf poukazuje na percentuálne zastúpenie zamestnancov na jednotlivých 

oddeleniach: 

 

 

Graf č. 2: Zastúpenie v oddeleniach 

 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

V tejto práci sa zameriavam na oddelenie Logistiky, ktoré patrí do časti Operations. Logistika 

sa skladá zo 140 ľudí. Z toho 55 ľudí pracuje v sklade a zvyšná časť v kanceláriách. 

Oddelenia logistiky sú: 

 

• Planning (Plánovanie), 

• Procurement (Obstarávanie), 

61.65%

25.06%

6.59%

5.62% 1.08%

Zastúpenie v oddeleniach
Operations

R&D

Brigádnici

Facilities, HR,

Financie

Ostatné
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• Order Desk (Objednávky), 

• Import/Export, 

• Spectroscopy (Spektroskopia), 

• Administration (Administratíva). 

 

Na obrázku č. 8 je načrtnutá štruktúra Logistiky od najvyššieho manažéra až po 

brigádnikov. Rozdeľuje sa Sklad (Warehouse) a klasickú Administratívu: 

 

 
Obr. 8: Štruktúra logistiky 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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2.2 Analýzy súčasného stavu spoločnosti 
 

Táto časť je venovaná analýze ako spoločnosti tak aj informačného systému, v ktorom firma 

pracuje. Výsledky analýz nám pomôžu k úspešnému zostaveniu analýzy SWOT. 

 

2.2.1 Analýza vonkajšieho prostredia  
 

Na posúdenie súčasného stavu je potrebné si zanalyzovať aj externé faktory, ktoré zasahujú 

do činnosti firmy, na to nám pomôže Porterov model piatich konkurenčných síl. 

Definujeme si tak, súčasné postavenie firmy na trhu a uvidíme, na ktoré oblasti sa máme 

zamerať, čo zlepšiť a čo naopak je naša konkurenčná výhoda.  

 

Hrozba vstupu potencionálnej konkurencie  

 

Jedinečnosť firmy je veľmi prínosná, keďže je veľmi ťažké sa presadiť v tomto odvetví kvôli 

finančnej náročnosti ako je už spomenuté v kapitole 2.1.1 a konkurencia je tak minimálna. 

V minulosti bola konkurencia vyššia ale ako nadnárodná spoločnosť, ktorá má vysoký obrat 

bolo veľmi ľahké konkurenciu odkúpiť. Podobná situácia sa stala v roku 1997, kedy sa naša 

česká spoločnosť stala americkou a v roku 2016 spadá pod úspešnú nadnárodnú spoločnosť. 

Spoločnosť má vlastný trh, ktorý je tvorený spriaznenými spoločnosťami v koncerne. Na 

území Českej republiky nie je žiadna konkurencia, keďže aj dopyt po týchto zariadeniach je 

práve z iných krajín. 

 

Rivalita medzi súčasnými konkurentami 

 

Konkurenciu teda predstavujú len firmy, ktoré tiež potrebujú kvalifikovanú pracovnú silu 

keďže v Českej republike je minimálna nezamestnanosť a spoločnosť má vysoké štandardy 

pri výbere zamestnanca. Brno má veľmi dobrú polohu pre spoločnosť, keďže ľahko môže 

obchodovať s okolitými krajinami. Veľkým pozitívom je aj dostatok študentov, ktorí študujú 

na uznávaných školách. Atraktívnosť musí byť teda preukázaná pre budúcich zamestnancov 

masívnym marketingom, s ktorým firma ako taká nemá problém a využíva všetky nástroje 

na propagáciu. 
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Hrozba substitučných produktov v odvetví  
 

Substitúty by sme v tomto odvetví nenašli, keďže mikroskopy sú veľmi špecifické 

a zákazníkom sú robené na mieru. Je pár firiem, ktoré vyrábajú mikroskopy tiež, ale 

nepredstavujú úplný substitút. 

 

Vyjednávacia sila odberateľov 

 

Medzi zákazníkov patria popredne uznávané univerzity ako Oxford, Cambridge. Výrobcovia 

elektroniky, farmaceutické firmy alebo aj vývojové centrá kozmického, polovodičového, 

ťažobného, automobilového a leteckého priemyslu. Najvyššia predajnosť je do Ázie 

a Oceánie, 60%. Ďalších 20% tvoria tržby z výrobkov predaných do Ameriky.  Prebieha tu 

priama konfrontácia so zákazníkom, kedy sú naše obchodné vzťahy dlhoročné 

a komunikácia je časom neformálna. Dopyt sa dá u zákazníka podnietiť len mierne, keďže 

mikroskop je veľmi špecifický produkt. Nadväzujeme so zákazníkmi vzťah, ktorý je 

založený na dôvere a tak sa usilujeme o jeho udržanie.  

 

Vyjednávacia sila dodávateľov  
 

Spolupráca je väčšinou s dodávateľmi, ktorí sú dodávateľmi aj pre iné krajiny nášho 

koncernu. Zmluvy s rovnakými dodávateľmi sú v pravidlách korporátu a zmena na nového 

dodávateľa prechádza dlhým procesom. Firma si váži svojich dlhoročných dodávateľov, 

s ktorými udržiava partnerské vzťahy na vysokej úrovni. Dá sa povedať, že 70% podnikov 

je v rámci koncernu a 30% tvoria dodávatelia mimo siete spoločnosti, tzv. tretie strany. Je 

pravidlom aby každý produkt od tretej strany mal aspoň dvoch dodávateľov, keďže je 

potrebné mať vždy substitút, a tým sa zároveň znižuje riziko nedodania alebo nekvality. 

Väčšinou ide o firmy pôsobiace v USA a v Európe ako Holandsko, Maďarsko, Francúzsko. 

Ide hlavne o spoločnosti ako MAG 45, ktorý je kľúčovým, VDL, Zollner. 
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2.2.2 Analýza vnútorného prostredia  
 

Na analýzu vnútorného prostredia sa využíva metóda Mckinseyho 7S. Všetky informácie 

boli získané rozhovormi s mojimi kolegami a nadriadenými, vlastným zhodnotením po 

prečítaní smerníc a interných dokumentov. 

 

Stratégia spoločnosti a teda jeho misia akým si firma udržuje na trhu konkurenčnú výhodu 

je daná materskou spoločnosťou, ktorá sa riadi heslom: „Zdravšia, čistejšia a bezpečnejšia 

planéta.“ V poslednej dobe, práve takéto firmy dostávajú pozornosť a od vlád aj podporu, čo 

je určite výhodou na trhu. Je taktiež výhodné poukazovať na nové technológie, ktoré 

pomáhajú prírode a sú pritom efektívne a lacnejšie. Pre podnik to znamená nižšie náklady 

a vyššie zisky. Firma sa stáva prirodzeným monopolom, keďže skupuje a tak zlučuje všetky 

firmy v odvetví elektroskopie. 

 

Štruktúra firmy je maticová. Jedná sa teda o kombináciu funkcionálnej a divíznej štruktúry, 

kedy sú špecializovaní pracovníci pre jednotlivé oblasti činnosti, a zároveň sa firma ako 

celok rozdeľuje na divízie podľa geografického umiestnenia a typov dodávateľov 

a odberateľov. Každý útvar má svojho nadriadeného, ktorému zodpovedá a ten má vyššieho 

nadriadeného až kým sa dostávame k CEO. Zamestnanci sú videní ako neoddeliteľná súčasť, 

a tak často sami zefektívňujú procesy, čo znižuje náklady, a zároveň sa cítia súčasťou firmy 

a jej vedenia. Podľa ich jazykových schopností a zručností zastávajú pozície a zastupujú 

jednotlivých dodávateľov a odberateľov. Motiváciou je ich možný osobnostný rast a tiež aj 

rast v ich pozíciách kedy sa na vyššie miesta dostávajú spravidla interní zamestnanci. Ich 

role sú jasne vymedzené a zodpovedajú svojmu nadriadenému, ktorý procesy kontroluje. 

Systém na ich riadenie ale nie je dokonalý a potrebuje zlepšenie. 

 

Systémy sú vo veľkej spoločnosti veľmi podstatnou zložkou. Firma ako taká využíva 

desiatky systémov navrhnutých externými firmami, ktoré sú ale na naše požiadavky väčšinou 

modifikované pre naše potreby. Väčšinou sa využívajú americké programy a ich licencie má 

každá pobočka a tým sú systémy jednotné. Bežia na našich serveroch a dáta sú uchovávané 

a pravidelne zálohované. Na každom systéme by sa ale dali nájsť desiatky nedostatkov. Sú 
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príliš komplikované a neefektívne, často zastaralé. Bližšie sa na ne pozrieme v kapitole 2.3.2 

hlavne na ich nedostatky a riešenia, ktoré vedú k zefektívneniu, keďže sme analýzami spolu 

s mojím nadriadeným zistili, že sa dajú previesť zmeny, ktoré by dopomohli k lepšej 

výkonnosti zamestnancov a tak šetreniu času a financií. Konkrétne sa pozrieme na systém, 

s ktorým  denne pracujem.  

 

Štýl vedenia vo firme je absolútne demokratický až responzívny, kedy aj keď je jasne 

definovaná hierarchia, je vítané keď zamestnanec povie svoj názor. Každý týždeň sa manažér 

stretáva s oddelením a kvartálne si nastavujú ciele. Nastavený je aj program, kedy samotný 

zamestnanec prichádza s návrhom zmeny a vždy je vypočutý, keďže to tak nariaďuje firemná 

politika. Vládne tu demokracia a každý si je ľudsky rovný, preto je aj pravidlom neformálne 

oslovovanie.  

 

Spolupracovníci sú ako som spomínala veľmi priateľskí, keďže si je každý rovný čo však 

niekedy vedie k ľahkému nahradeniu pracovníka pracovníkom, čo desí starších pracovníkov. 

Firma podporuje metódu „desk to desk“ kedy si každý vyskúša prácu svojho kolegu a tak 

spozná náročnosť jeho práce, pochopí ju a zároveň ho na dovolenke môže zastúpiť. Firemné 

večierky sú tiež zvykom kde sa rozpráva aj vyšší riaditeľ s mladým brigádnikom a tak môže 

spoznať aj svet iný a naučiť sa niečo viac. Väčšinou sa v pracovnom prostredí stretávajú 

ľudia s rovnakými záujmami a tak sa vytvárajú nové priateľstvá.  

 

Zdieľané hodnoty sú pre spoločnosť veľmi dôležité a veľmi si na nich spoločnosť dáva 

záležať. Podniková kultúra je na vysokej úrovni a už na začiatku pracovného pomeru je 

zamestnancom vštepovaná firemná kultúra, ktorá spočíva v myšlienke, že každý si je rovný. 

Podporuje sa tímová práca a pomoc kolegovi, čo má za výsledok dosahovanie lepších 

výsledkov a tvorenie príjemnej atmosféry. Personálne oddelenie pripravuje akcie športové, 

zábavné, charitatívne, čo vzbudzuje určitú ľudskosť. Priestory sú vo farbách ako zelená, žltá, 

ktoré pôsobia upokojujúco. Je tu možnosť lacnej kávy, spoločenskej miestnosti na cvičenie, 

hranie hier, akcií ku každému sviatku v roku. Benefity ako pracovný mobil, paušál platený 

firmou a či Multisport a Sodexo karta. Všetky tieto aspekty napomáhajú k tvorbe jedného 

veľkého súdržného tímu. 
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2.2.3 Analýza spoločnosti pomocou SWOT  
 

Predchádzajúce analýzy nám dopomohli vytvoriť SWOT. Na obrázku pod textom, vidíme 

konkretizované silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia.  

 

 

Obr. 9: SWOT analýza firmy 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Hlavným cieľom SWOT analýzy je uvedomenie si každej časti a apelovanie na ňu. Interné 

stránky, ktoré vieme priamo ovplyvniť ako sú silné stránky, ktoré do budúcna budeme 

vyzdvihovať naopak slabé stránky, ktoré budeme chcieť eliminovať. Externé časti ako 

príležitosti, ktoré do budúcna firma môže premeniť na svoje silné stránky a ako opozitum 

hrozby, ktoré môžu negatívne ovplyvniť našu situáciu na trhu teda aj naše silné stránky alebo 

príležitosti do budúcna. Práve na elimináciu slabých stránok sa postupne zameriam v návrhu 

riešení, keďže systém spadá do tejto časti. 

Silné stránky

- stabilná firma

- veľký disponibilný kapitál

- dobré meno u odberateľov, 
dodávateľov

- kvalifikacia zamestnancov

- najväčší predajca mikroskopov

- nadštandradtná kvalita výrobkov

Slabé stránky

- obmedzené množstvo zákazníkov

- málo potencionálnych zamestnancov

- inf. systémy nie sú dobre využívané a 
prepojené

- málo školení v rámci práce s 
programami

- veľa pravidiel a smerníc

Príležitosti

- zlúčenie s novými firmami

- investícia do výskumu a technológii

- zatraktívnenie firmy pre budúcich 
zamestnancov

- rozšírenie siete do nových štátov

- poradenstvo s externou firmou 
ohľadom systému

Hrozby

- nezáujem o produkt

- dosiahnutie konečného počtu 
zákazníkov

- nepodarí sa vyskúmať nový druh           
elektroskopu

- zamestnanci začnú odchádzať

- zlá ekonomická situácia

- vstup novej konkurencie na trh

SWOT
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2.3 Analýza súčasného stavu informačného systému 
 

Dôležitou činnosťou je aj analýza samotného informačného systému Serena Business 

Management, v ktorom realizujeme viaceré činnosti. Najprv si zhodnotíme na akom 

hardvéri a softvéri je informačný systém zriadený. 

 

2.3.1 Hardvérové vybavenie 
 

Keďže ide o nadnárodnú spoločnosť s vysokým obratom, všetko hardvérové vybavenie sa 

pohybuje v desať tisícoch českých korún. Výber je štandardizovaný a na intranete sa dá 

vybrať manažérom pre pracovníka len určitá značka príslušenstva. Zameriame sa v tejto práci 

hlavne na vybavenie útvaru Logistiky. Každý pracovník disponuje notebookom značky Dell 

Latitude 7480 alebo podobným. Okrem hlavného notebooku má zamestnanec príležitosť si 

doobjednať monitor a je štandardom, že zamestnanci väčšinou disponujú dvoma 

obrazovkami, tiež od spomínanej značky Dell. Firma si dáva záležať na kvalitnom hardvéri, 

ktorý dopomáha k rýchlosti a efektívnosti.  

 

Tlačiarne sú na chodbách a sú spoločné pre dve kancelárie. Ide tiež o špičkové tlačiarne, 

ktoré majú viaceré funkcie. Prihlasovanie je štandardom cez kartu zamestnanca. Interní 

technici majú na starosti správu počítačov a ich udržovanie. Pri poškodení hardvéru je 

zamestnancovi okamžite daný náhradný. Pred nástupom zamestnanca do zamestnania je 

predom objednaný notebook, ktorý je vybavený antivírovým programom a zabezpečením. 

 

2.3.2 Softvérové vybavenie  
 

Vybavenie firmy je na vysokej úrovni a využíva sa softvér najvyššej kvality. Vo všetkých 

počítačoch prebehla aktualizácia na systém Windows 10. Využívajú sa viaceré informačné 

systémy, pričom nie je nutnosť využívania všetkých naraz. Každé oddelenie pracuje so 

svojimi programami. Základom je systém QAD, ide o ERP systém pre priemyselné odvetvie, 

Team Center, Serena Business Management a iné. Predmetom bakalárskej práce je práve 

Serena Business Management, ktorý je využívaný v procese inžinierskej zmeny spolu so 
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systémom QAD. Bezpečnosť je kritickým faktorom veľkej firmy a preto je chránený systém 

antivírovým programom Eset. 

 

2.3.3 Popis informačného systému 
 

Serena Business Manager, teraz Business Solutions Manager (SBM), je platforma pre 

riadenie procesov, ktorej cieľom je zvýšiť produktivitu vo všetkých fázach automatizácie 

procesov. Integrácia produktu Serena Business Manager s ekosystémom správy životného 

cyklu aplikácií (ALM) - vývoj, sledovanie chýb, sledovanie problémov a systémy riadenia 

služieb pomáhajú zefektívniť ciele produktov, backendov a operácií. 

 

 

Obr. 10: Logo vybraného informačného systému 

(Zdroj: [19]) 

 

Spomínaný program využívame pri spracovaní inžinierskej zmeny, v rámci oddelenia 

Business Data Engineering. Vo firme samozrejme využívame aj iné softvéry, ktoré ale 

priamo nesúvisia s každou činnosťou firmy. Každé oddelenie pracuje so svojimi systémami 

ale všetky údaje sú spoločne ukladané do QAD systému. Ide o popredný ERP systém pre 

priemyselné odvetvia podporujúci procesné zobrazenia, ktoré napomáhajú pri 

rozhodovaniach a predpovediach. Avšak, pri procese inžinierskej zmeny slúži ako 

sekundárny program, z ktorého zisťujeme informácie o jednotlivých položkách 

a o dodávateľoch. 

 

 
Obr. 11: Logo QAD systému 

(Zdroj:[20]) 
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Tieto systémy sú finančne náročné, a preto by sa mal ich potenciál naplno využívať čo by 

viedlo k optimalizácii a automatizácii niektorých procesov čo vedie k menším nákladom 

a väčšiemu zisku.  

 

2.4 Proces spracovania inžinierskej zmeny 
 

Proces je vykonávaný viacerými účastníkmi, ktorých činnosti sú zaznamenávané v systéme 

SBM. Základnými účastníkmi sú: 

 

• Change Owner (CO - Vlastník zmeny), 

• Change Leader (CL- Líder zmeny), 

• Change Planner (CP- Zmenový plánovač). 

 

Na obrázku č. 12 vidíme EPC diagram činností. Väčšinu činností má práve na starosti Líder 

zmeny. Súčasný proces nie je efektívny. V časti vlastné návrhy a riešenia predstavím nový 

návrh EPC diagramu, keďže súčasný nie je efektívny. Veľa krát sa proces vracia na 

rovnakého majiteľa a nie sú často krát zodpovedané všetky otázky, tým sa proces naťahuje. 

V súčasnosti vyzerá aj veľmi komplikovane. V prílohe je uvedený v úplnej veľkosti. 
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Obr. 12: Súčasný EPC proces plánovania zmeny 

(Zdroj: Systém SBM) 
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Systém sám posiela notifikácie o prijatí zmeny formou elektronickej pošty. Predmetom 

správy je, že sme sa stali vlastníkom požiadavky na zmenu (CR – change request) ako je 

vyobrazené na obrázku č. 13. 

 

 
Obr. 13: Telo správy novej inžinierskej zmeny 

(Zdroj: Firemné smernice) 

 

Po kliknutí na odkaz zmeny sa ocitáme v prostredí informačného systému Serena ako je 

ilustrované na obrázku pod textom.  

 

 
Obr. 14: Prostredie plánovania zmeny 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Kľúčové časti a špecifikácie sú v popise zmeny, ktorý je písaný jej vlastníkom. Nie vždy je 

táto časť zrozumiteľná, keďže je veľmi technická a nie každý dodávateľ je zvyknutý na 

takýto štýl vyjadrovania sa. Práve táto časť spomaľuje činnosť priebehu a uzavretia zmeny.  

 

Plánovač zmeny následne analyzuje či ide o zmenu, ktorá je externá alebo interná. Rozhodne 

sa na základe vyhľadania položky v QAD systéme, kedy P položka je nakupovaná a M 

položka je vyrábaná.  

 

Externá zmena je týkajúca sa externého dodávateľa, kedy je vyžadovaný DCA formulár, 

zaslanie dokumentácie a zmeny na produkte sú vykonané dodávateľom. 

 

Interná zmena je naopak vykonávaná pracovníkmi našej firmy, pričom je dôležité aby 

prebehol proces danými pravidlami. 

 

Dokumentácia je priložená v systéme a je potrebné ju vždy stiahnuť a zaslať pri externej 

zmene dodávateľovi. Vypracuje sa DCA formulár, kde sa manuálne vypíše do zošitu Excel 

meno dodávateľa, sídlo, číslo zmeny, položky týkajúce sa zmeny a otvorené objednávky aby 

sa predišlo zmene na produktoch, ktoré sú už v procese výroby ale aby sa začalo až od 

budúcich objednávok. Takýmto spôsobom sa predchádza nadbytočným nákladom. 

Dodávateľ má 21 dní na odpoveď. Do systému tlačidlom „Add Supplier“ pridá číslo 

dodávateľa, ktorého sa zmena týka a kedy mu bola zaslaná. Následne sa prevedie „CP 

Update“, kde sa pridá stav vyobrazený na obrázku č. 15. 

 

Plánovač si musí kontrolovať manuálne aby dodávateľa upomenul na včasné dodanie 

odpovede. Následné potvrdenie zmeny sa nahráva do systému tlačítkom „Actions“ následne 

„Add File“. Priloží sa vyplnený DCA formulár (ručne vypracovaný Excel, dáta sa berú 

z transakcií v QAD) alebo e-mailová správa obsahujúca konverzáciu týkajúcej sa zmeny. 

Prejdením na „CP Update“ vybratím „None“ a komentára „Potvrdené“ ako je ilustrované na 

obrázku č. 16. a dokončí sa stlačením „Planned“  Posledným krokom je odovzdanie zmeny 

spätne na lídra zmeny a to takým spôsobom, že sa naplánuje prejdením na „Planned“. Nie je 
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povinné v tomto kroku do formulára nič zaznamenávať. Líder zmeny skontroluje či je 

odpoveď od dodávateľa dostačujúca a následne zmenu uzavrie. 

 

 

Históriu zmeny si môže užívateľ sledovať v tejto časti ako je uvedené na obrázku č. 16. 

 

Obr. 16: História zmeny 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
 

2.5 Analýza softvérom Zefis 
 

Na odporúčanie som spravila analýzu nášho systému pomocou elektronického konzultanta 

v podobe portálu Zefis, ktorý zlepšuje efektívnosť. Preveruje a zlepšuje fungovanie firmy, 

procesov a informačných systémov a čo viac aj na úrovni bezpečnosti dokonca s ohľadom 

na GDPR. 

 
Obr. 17: Logo programu na analýzu 

(Zdroj: [15]) 

 

Predošlými analýzami sme zistili viaceré nedostatky, a práve Zefis nám ich pomohol priamo 

identifikovať. Na začiatok sme vyplnili dotazníky o firme a to audit firmy, systému, procesu 

a užitia. Na základe našich odpovedí bol vypracovaný graf efektívnosti, ktorý je zobrazený 

na obrázku č. 18 a graf bezpečnosti na obrázku č. 19. 

Obr. 15: Výber stavu zmeny 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Efektívnosť IS 

 

 

Obr. 18: Efektívnosť IS 

 (Zdroj:[15]) 

 

Graf znázorňuje odhad efektívnosti informačného systému SERENA, teda dosiahnutie 

stanoveného cieľa v procese zavedenia inžinierskej zmeny. Porovnanie s konkurenčným 

prostredím nebolo realizované. Cieľom bakalárskej práce je práve správne vybratie systému 

jeho správne nastavenie a jeho prevádzka. Najnižšie hodnoty vykazujú dáta a programy. 

Tento jav bol predpovedaný, keďže už pri zodpovedaní dotazníku spoločne s manažérom 

informačného systému sme usúdili, že dáta nie sú tak dostupné ako by mali a tým nie je 

využitý ich potenciál, ktorý by napomohol práve k  zefektívneniu procesov. Samozrejme aj 

samotný program bol vyhodnotený ako zle ovládateľný. Nie je prehľadný a práca v ňom je 

ťažká a robí prácu náročnejšiu. Rovnováha medzi všetkými časťami teda nie je dosiahnutá 

a mojimi návrhmi sa ju pokúsim dosiahnuť. Celková efektívnosť je daná jej najslabším 

článkom. Terajšia efektívnosť je 79%, pretože práve dáta dosahujú túto hodnotu. 
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Bezpečnosť IS 

 

 

Obr. 19: Bezpečnosť IS 

(Zdroj: [15]) 

 

Graf znázorňuje dosiahnutú bezpečnosť a je zostavený na základe dotazníkov pričom 

sa zameriava nie len na informačný systém ale vždy na celú firmu vrátane procesov 

a systémov. Rovnako ako u efektívnosti platí, že celková bezpečnosť je daná najslabším 

článkom v tomto prípade 78% opäť kvôli dátam. 

 

 Bezpečnosť je vypočítaná ako percento zo súčtov nedostatkov v oblasti bezpečnosti 

násobená je jej váhou oproti dvojnásobnému súčtu hodnôt a zhôd nedostatkov v oblasti 

bezpečnosti, relevantných pre daný typ firmy. Použitím tejto škály môžeme vidieť že aj zle 

spravovaný systém nemá nulovú bezpečnosť. 
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Nedostatky IS 

 

Identifikácia nedostatkov na základe analýzy Zefis je podstatnou časťou tejto práce. 

Informačný systém Serena Business Management má hlavné nedostatky v oblastiach Dáta, 

Programy, Pracovníci najmenej Pravidlá. Oblasti ako Technika, Prevádzka, Zákazníci sú 

v tomto ohľade priam dokonalé keďže dosahujú až 100%, a teda ideálny stav.  

 

Tabuľka č. 3: Nedostatky a odporúčania Zefis 

(Zdroj: Vlastné spracovanie na základe [15]) 

Oblasť IS Nedostatok Odporúčania 

Dáta 

• riziko straty a zneužitia 

lokálnych dát, 

• riziko zneužitia dát, 

vírový útok. 

• periodické bezpečnostné 

školenia pracovníkov, 

• bezpečnostné povedomia 

užívateľov, 

• zvážiť nutnosť pripájania 

externých médií. 

Programy 

• zlá odozva a ovládanie 

systému, 

• pracovníkom chýbajú 

niektoré dáta alebo 

funkcie, 

• bezpečnostná hrozba 

kvôli prístupu na internet. 

• zaistiť pracovníkom potrebné 

dáta a funkcie, 

• upraviť design systému. 

Pracovníci 

• bezpečnostná hrozba 

z prístupu na internet, 

• pracovníkom chýbajú 

niektoré dáta alebo 

funkcie. 

• zvážiť nutnosť prístupu na 

internet, 

• zaistiť pracovníkom potrebné 

dáta a funkcie. 
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2.6 SWOT informačného systému 
 

Po získaných výsledkoch z analýzy prevedenej portálom Zefis, môžeme zhodnotiť silné 

a slabé stránky systému ako aj jeho príležitosti a hrozby: 

 

 
Obr. 20: SWOT IS 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Silné stránky

- ľahká manipulácia

- pomer cena výkon

- používajú ho aj iné prevádzky

- široká škála používateľských funkcií

Slabé stránky

- vizuálne neatraktívny systém

- nevyužívanie modulov

- časovo zdĺhavé procesy

Príležitosti

- prestup na vyššiu verziu

- kvalifikácia zamestnancov 
prostredníctvom školení o IS

- väčšia prístupnosť k dátam

- vyššia bezpečnosť

- vizualizácia na požiadanie

Hrozby

- zamestnanci zneužijú dáta

- užívatelia nebudú schopní prejsť na 
vyššiu verziu

- strata dát kvôli zmene verzii systému

SWOT IS
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3 VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENIA 

 

Záverečná časť bakalárskej práce je venovaná vlastným návrhom riešenia, ktoré vznikli na 

základe analýz z predchádzajúcej časti. Nadviažem na nedostatky zistené vďaka portálu 

Zefis a tiež na tie, s ktorými som sa stretla počas mojej práce v informačnom systéme. 

 

3.1  Návrhy riešení na základe Zefis 
 

Portál Zefis nám vyhodnotil konkrétne nedostatky informačného systému, ktoré sme zapísali 

do tabuľky č. 3. V nasledujúcich riadkoch si ukážeme konkrétne riešenia a predstavíme 

nástroje na zníženie alebo na ich úplnú elimináciu. 

 

3.1.1 Dáta 
 

Prístupy k dátam  

 

Na tejto oblasti stojí celá firma, a preto by sa mala zvýšiť ich bezpečnosť. Momentálne sú 

dáta uložené v systéme QAD iné zas v zdieľaných priečinkoch, ktoré sú chránené prístupmi. 

Prístupy do zložiek sú takmer okamžite pridelené na základe vydania požiadavku na intra-

portáli cez „tickety“ (potvrdenky objednávky). Táto platforma funguje ako e-shop, kedy si 

môže užívateľ vyhľadať softvér, ktorý by si chcel nainštalovať do svojho počítača. Rovnako 

si môže užívateľ vyžiadať práva na prístup do iného informačného systému. Neprebieha tu 

ale dostatočná kontrola a prístupy sú prideľované z americkej pobočky, ktorá nemá žiadnu 

vedomosť o zamestnancoch. Interné prístupy do priečinkov sú riešené cez interných 

zamestnancov v Brnenskej pobočke ale tu je prístup ešte menej preverovaný. Každý prístup 

by mal ísť cez nadriadeného, ktorý by ho mal vždy najprv pred poslaním na centrálu schváliť. 

Tento krok by síce zvýšil prácu manažérovi oddelenia, ale na druhú stranu by preverovanie 

u technikov v pobočke, ktorá nemá žiadny prehľad o zamestnancoch, bolo zrýchlené 

a efektívnejšie. Zamedzilo by sa udeľovaniu prístupom ľuďom, ktorí nemajú na dané údaje 

nároky a vedomosť. Manažér oddelenia by si tiež mohol sledovať, kto má kde prístup 

a kopírovať takto prístupy novým zamestnancom nahrádzajúcich odchádzajúcich. Terajší 
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proces je dynamický a postupne sa pridáva prístup tam kde je treba. Tento spôsob je 

neefektívny, keďže veľa krát je pridelená úloha zamestnancovi, ktorý ale v predposlednom 

kroku môže zistiť, že nemá prístup k údajom potrebných pre finalizáciu úlohy. Takto sa 

proces naťahuje a často sa zabudne aj na jeho finalizáciu, je tak pozastavený alebo preradený 

na iného zamestnanca.  

 

Vzdialená pomoc na vyhľadanie dát 

 

Predošlý systém zavedenia zmeny bol postavený na princípe prostredníka v podobe „Lídra 

zmeny (CL)“. Zamedzeniu jeho preplnenej schránke a zbytočnému odďaľovaniu procesu 

zavedenia zmeny by sa predišlo možnosťou kontaktovania poverených osôb na jednotlivé 

úkony. Líder zmeny mal možnosť obrátiť sa na „pomoc“, ktorá poskytuje dokumentáciu 

potrebnú k prevedeniu zmeny, túto možnosť by mali dostať všetky zainteresované strany. 

Samostatná dokumentácia nie je ukladaná do prostredia SBM, keďže by veľké zložky systém 

preťažovali. Líder zmeny sa obráti na „pomoc“, ktorá manipuluje a upravuje dokumentáciu 

a je oboznámená so zmenami. V prípade otázok Plánovača zmeny (CP) sa obrátil na Lídra 

zmeny a ten spätne na Plánovača. Ak bola požiadavka zle chápaná, proces sa naťahoval 

a posielal sa spätne. Zmeny privilégií a priamy kontakt Plánovača na iné osoby zapojené do 

zmeny by tak zjednodušil a zrýchlil prácu.   

 

Ďalším riešením je len pridanie adresy, kde je uložená dokumentácia k jednotlivej zmene. 

Nastavili by sa pravidlá ukladania dokumentácii podľa čísla transakcie, ďalej mena položky 

a jednotlivých jej častí. Ušetrila by sa práca inžinierky na dokumentáciu a tiež by bol priamy 

prístup Plánovača k dokumentácii potrebnej na spracovanie zmeny a okamžité preposlanie 

dodávateľovi.  

 

Problém posielania veľkých dát cez e-mailovú schránku riešime online úložiskom BOX. 

Okamžité uloženie prvotnej dokumentácie oddelením inžinieringu by znovu ušetrilo čas 

a zvýšilo by ochranu dát, jej zabezpečenie a ľahkú prístupnosť.  
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Zálohovanie dát 

 

Systém zálohy dát je na vysokej úrovni. V súčasnej dobe sa využíva OneDrive, ktorý v rámci 

svojho balíka pre firmy Office 365 ponúka možnosť 1TB úložiska, ktoré navýšili z 25 GB 

a to za rovnakú čiastku. V rámci firemných opatrení je na kvartálnom zhromaždení 

prezentovaný. Nie je povinné si ukladať osobné súbory pre prácu do tohto priečinku ale 

veľmi výhodné. Navrhujem zvýšenie kontroly ukladania dát nadriadeným a posielanie 

upozornení do e-mailovej schránky o upozorňovaní na povinné ukladanie súborov do zložky 

na OneDrive, kým by sa tak neučinilo. Benevolentný program necháva pracovníkov 

ľahostajných. Ide o prevenciu firmy keďže sa vždy jedná o citlivé údaje, ktoré by sa takýmto 

spôsobom dali ľahko načítať aj do nového hardvéru, keby bol predošlý odcudzený alebo 

nefunkčný. 

 

Ukladanie dát k projektom 

 

Systém je preťažený ukladanými dátami k projektu. Riešením je prvotné využitie zdieľaného 

úložiska BOX, nielenže sa tvorí záloha na cloude (ukladanie na internete) ale nepreťažuje sa 

systém, takže beží rýchlejšie a netvorí sa zbytočná práca pre Plánovača, kedy musí opätovne 

dokumentáciu ukladať do priečinka a aj na rozhranie BOX.  

 

3.1.2 Programy 
 

Zmena štruktúry 

 

V stave pre-planning sa už dopredu stretnú zodpovední členovia ako Líder zmien, Plánovač 

zmeny a ľudia z výroby, od ktorých prišla požiadavka na inžiniersku zmenu. Už v tomto 

kroku sa dá ihneď kontaktovať dodávateľ, aby sa tak predišlo zbytočnej výrobe produktov, 

ktoré sa budú meniť alebo aby dodávateľ už pracoval na pozastavení a pripravení nových 

materiálov, potrebných k prevedeniu novej zmeny. Nevýhodou je, že stále nevieme dopredu 

určiť dopad zmeny, takže proces je pri každej zmene individuálny ale aj menší „forecast“ pár 

dodávateľom by vedel ušetriť tisícky eur. Riešením by bola zmena celej štruktúry postupu 

pri zavádzaní zmeny ako je uvedené na obrázku 21. Ako vidíme, agilné stretávania by 

urýchlili proces a tým ho aj zefektívnili.  
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Obr. 21: Nová štruktúra zavedenia zmeny 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Takéto agilné stretnutia by viedli k lepšej organizácii času, šetreniu financií a aj rýchlej 

pomoci kolegovi. Už teraz je vedený takzvaný „Product improvement board“ na ktorom 

zasadajú experti z oddelenia „Engineering“. Bohužiaľ ostatné strany nemajú agilné 

stretnutia, kde by sa upozornilo na prichádzajúcu zmenu alebo hlavne na zmenu nadväzujúcu. 

Tento proces je takzvaná „Investigácia“, kedy sa rieši, ktoré strany budú zahrnuté a na koho 

budú ďalej odoslané. Zápisky z týchto stretnutí by mali byť jasne formulované a prevedené 

do angličtiny a zapísané do informácii o zmene v systéme SBM vo formáte ECF.  

 

3.2 Nová verzia Serena Business Management 
 

Program Serena Business Management je veľmi jednoduchý ale v tomto prípade je 

jednoduchosť aj na škodu, keďže neobsahuje mnoho činností potrebných na sledovanie 

činností a ich správne zaznamenávanie. Kritizovaný bol zo strany používateľov aj dizajn, 

ktorý bol vytknutý aj v analýze Zefis. Nie je prehľadný a poskytuje málo informácií 

potrebných na riadenie. Je v rámci neho málo funkcií a reporty z neho sú nepostačujúce. 

Pozrime sa na rozdiely v týchto systémoch sú vyobrazené na obrázku pod textom. 

 

Nová verzia SBM 
 

 

Obr. 22: Rozdiel medzi starým a novým interface programu SBM 

 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 



 

56 

 

Nielenže je prostredie modernejšie, sledovanie zmeny je tak ľahšie a efektívnejšie. Na 

obrázku vidíme, že v novej verzii je možnosť vidieť fotky a kontaktné informácie 

o kolegoch, ktorí pracujú na zmene. Po kliknutí na osobu máme hneď kontakt, a tak ju 

môžeme ihneď kontaktovať čo nám opäť šetrí čas. V novej verzii sa dá vytvoriť aj kanban 

nástenka. Na obrázku číslo 23 je ilustrácia novodobého sledovania zmeny. 

 

 

Obr. 23: Nový systém sledovania zákazky 

 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

3.2.1 Pracovníci 
 

Zdieľanie know-how 

 

Zdieľanie priečinka, kde by každý zamestnanec mal svoju zložku, a tam by pridal dokument 

v Exceli spolu s Word dokumentom, kde by bol popis jeho práce a tréningy, ktorými prešiel 

sám ako začiatočník. Tieto materiály by boli zamknuté pre oddelenie aby sa nepovolaný 

pracovník k citlivým dátam nedostal. Takto by bol tréning poskytnutý aj pre budúce 

generácie. Nahrávanie videí by bolo ešte prínosnejšie, keďže v súčasnej dobe každý nový 

zamestnanec musí mať opätovné stretnutia s kolegami, ktorí ho zaúčajú ale takto pracovníci 

majú menej času na svoju prácu a na druhej strane nový kolega je platený za čakanie. 

Videami prístupnými v priečinku by tréning bol zrýchlený a efektívnejší, keďže sa video 

alebo popis vždy dá znovu prečítať alebo videu pustiť znovu čo je nemožné pri osobnom 

kontakte. V súčasnej dobe existuje na portáli firmy blog, kde sú kurzy o bezpečnosti alebo 

o správaní sa na pracovisku ale nič špecializované pre výkon práce. Takéto videá a podklady 

by zefektívnili prácu, síce by boli na začiatku náročnejšie na spracovanie, ale do budúcna by 
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ušetrili veľa času a tým aj finančné prostriedky firmy, keďže by bol čas využívaný na iné 

aktivity. Na povzbudenie by firma mohla dať pracovníkovi vecný dar v malej hodnote, ktorý 

poteší a pritom firmu nestojí veľa. Motivácia na pracovisku je vždy kľúčová. 

 

Zmena v organizačnej štruktúre 

 

Na ešte rýchlejší proces navrhujem, aby Plánovači zmien mali pracovné miesta v rovnakej 

pracovni ako Líder zmien, s ktorým často komunikujú. Priamo nepotrebujú pre svoju prácu 

ostatných Plánovačov výroby a odborníkov na import a export, s ktorými práve teraz sedia 

v kancelárii ale každý deň komunikujú práve s lídrom plánovania, ktorý aj s ostatnými 

inžiniermi sedí v spoločnej pracovni. Zrýchlil by sa proces odpovede na otázky a tiež by sa 

poskytla okamžitá pomoc v rámci zavedenia zmeny a práce s programom. Znížili by sa 

oficiálne stretnutia a tréningy na prácu s programom, čo by opäť ekonomicky pomohlo firme. 

 

Prístup na internet  
 

V súčasnej dobe majú pracovníci voľný prístup na internetové stránky a sociálne siete, 

posielanie dokumentov je teda možné aj cez takéto stránky. Pre firmu je tento fakt ohrozujúci, 

keďže nie je v kapacite veľkého korporátu sledovať činnosť tisícom pracovníkov. 

Zamedzenie sociálnych sietí a nebezpečných stránok by pomohlo firme predchádzať vírusom 

a strate dát.  

 

USB zariadenia 
 

Čo sa týka USB zariadení, funkčné by boli len tie nakonfigurované takže také, ktoré by prešli 

firemnou kontrolou. Na tieto USB, by sa súbory neukladali ale mohli by sa len získavať. 

Súbory sú zálohované na počítačoch, serveroch a na OneDrive, takže USB zariadenia sú 

v tomto prípade zbytočné. 
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Pomoc v programe 

 

Momentálne sa najviac zmena zdržuje na dodávateľoch, ktorí mnohokrát nečítajú e-maily 

alebo im nerozumejú a neohlásia sa ani keď sa správa prepošle na ďalších 10 pracovníkov. 

Hľadanie dodávateľa prebieha manuálne cez hľadanie položky v QAD systéme a adresa cez 

excelovský dokument, aj keď tento krok by sa mohol úplne vynechať, keďže iniciátori zmeny 

už vopred vedia od koho sú položky nakupované takže by stačilo uviesť ich dodávateľské 

číslo do popisu zmeny. Toto číslo by sa len neskôr prekopírovalo do časti „Pridať 

dodávateľa“ a ihneď by sme vedeli konkrétne meno. Do systému je nahratý len zoznam 

dodávateľov ale ak by sa zdrojový zoznam upravil a hneď by zobrazil aj poverenú osobu, 

a teda jej e-mailovú adresu, celý proces by sa veľmi pre Plánovača zrýchlil. Ilustrácia tohto 

príkladu je na obrázku 24. 

 

 

 

 

 

Obr. 24: Výber dodávateľa 

 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

 

 

victor.zhang@thermofisher.com 

 

mailto:victor.zhang@thermofisher.com
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Dokumentácia zmeny by sa vytvorila v online Excel dokumente a uložila by sa ako „ECF 

popis zmeny“ ako vidíme ilustrovaný príklad zobrazený na obrázku číslo 25.  

 

 

Obr. 25: Online Excel popisujúci zmenu 

 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Tým by sa ušetrila práca a nemusela by sa vypĺňať v systéme časť „detailný popis“ ako je 

uvedené na obrázku číslo 26. 

 

 
Obr. 26: Starý popis zmeny 

 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Online Excel dokument sa pridá do Sereny ako príloha v časti „Prílohy“, ukážka je na 

obrázku číslo 27. 

 

 
Obr. 27: Priložený súbor ECF popisujúci zmenu 

 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

 

Plánovač by teda čerpal dáta z online dokumentu, aby bola jeho práca uľahčená je tu 

možnosť využitia makier v prostredí VBA v Exceli, ako je uvedené na obrázku číslo 29. 

Najprv sa stlačením na tlačidlo „Vybrať zdroj“ vyberie online Excel dokument, vyberieme 

dodávateľa, pre ktorého chceme DCA formulár vytvoriť, keďže každému je tento formulár 

zasielaný osobitne. Ak nevyberieme dátum, nastaví sa dnešný. Stlačením QAD sa nám ihneď 

otvorí transakcia do ktorej napíšeme číslo položky, aby sme vyplnili otvorené objednávky 

k tejto položke, keďže tento zoznam sa stále aktualizuje nie je tu možnosť vytvorenia Excelu, 

pretože by tieto informácie mohli byť zastaralé. 

 

 

Obr. 28: Makro na vytvorenie DCA formulára z ECF Excelu 

 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Stlačením „Štart“ sa nám vytvorí DCA formulár vyobrazený na obrázku číslo 29, pričom 

údaje červenou sú už vyplnené makrom, zelenou farbou sú označené tie nemenné 

a oranžovou údaje, ktoré treba doplniť a skontrolovať manuálne.  

ECF-TT853345 by Kroupa,Michal 
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Obr. 29: DCA formulár 

 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Stlačením na „Tlač“ sa nám formulár vytlačí a stlačením „Outlook“ sa nám vygeneruje e-

mail. Farby opäť naznačujú, ktoré časti mailu sú generované, a ktoré sú naopak potrebné 

doplniť manuálne. Treba len skontrolovať údaje v e-maile na obrázku číslo 30. 

 

 

Obr. 30: Príklad e-mailu 

 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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3.3 Ekonomické zhodnotenie 
 

V záverečnej časti sa pozrieme na celkové ekonomické zhodnotenie, ktoré je pre firmu 

najpodstatnejšie. Pozrieme sa ako implementovanými zmenami znížime náklady na 

prevádzku, na zrýchlenie procesov a na vyššiu efektívnosť. 

 

V súčasnej dobe firma už disponovala Serena Business Management-om, ktorý stojí pre 30 

užívateľov (ak nie sú na meno) 45 925,36 €. S už investovaným kapitálom je teda vhodné 

ostať pri rovnakom softvéri, keďže vylepšenia a na mieru ušité ponuky sú dostupnejšie a je 

tu možnosť aj zliav, nakoľko sa jedná o veľký korporát, ktorý potrebuje manažérsky softvér 

do každej pobočky na celom svete čo Micro Focus vie využiť. 

 

Podľa portálu CompareCamp sa Serena Business Management umiestnilo na 4. pozícii so 

skóre 88. Je ťažko porovnať cenové relácie, keďže každý produkt ma iné platobné 

podmienky. Konkurencia je nasledujúca: 

 

 

Obr. 31: Hodnotenie konkurencie 

(Zdroj:[22]) 
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3.3.1 Výnosy a Náklady - Dáta 
 

V prvom rade sa pozrieme na prínosy zo zmien v dátach. Zamestnanec zarobí 12 € na hodinu 

v čistom. Pri 3 dňoch pracovnej doby to činí 288 €. Je to strata financií, keďže zamestnanec 

je nečinný. Na druhej strane. keďže práca pre manažéra navyše by spôsobila maximálne 30 

minút jeho času aj keď jeho plat je vyšší stále počítame s 16 € na hodinu – čo robí 8 € a na 

celý mesiac táto čiastka predstavuje 32 €. Nasledujúca tabuľka prestavuje mesačné náklady 

a berieme do úvahy, že nábor nového zamestnanca je opakujúci sa proces. 

 

Skratky: 

• t – týždeň,   

• d – deň, 

• h – hodina. 

 

Tabuľka č. 4: Náklady a výnosy – Prístupy k dátam 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Názov 
Hodiny 

v h 
Cena Náklady 

Dni neschopnosti práce 

zamestnanca 
32 

3d x 8h x 12 € = 

288 € náklady obetovanej 

príležitosti Práca navyše pre 

manažéra 
2 4h x 8 € = 32 € 

Celkom ušetrené 30 256 € 
výnos za čas, ktorý je 

obetovaný na inú prácu 

 

Povedzme, že každý deň nám preposielanie požiadavky ukráti jednu hodinu pracovného 

času, čo predstavuje 20 hodín mesačne. Sťahovanie a načítanie dát je sprostredkované dvoma 

osobami, v praxi 4 hodiny týždenne ak by bol prístup do priečinku Logistika -> IDZMENY 

nemusel by nikto nič nahrávať ani sťahovať čím sa šetria internetové dáta, ktoré ale ťažko 

vyčísliť pri objeme veľkej spoločnosti. Podrobnosti v tabuľke č. 5. 
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Tabuľka č. 5: Náklady a výnosy – Záloha dát 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Názov 
Hodiny 

v h 
Cena Náklady 

Preposielanie 

požiadavky 
20 20h x 12€  = 240 € 

náklady obetovanej 

príležitosti Nahrávanie/sťahovanie 

dokumentácie 
2 4t x 4h x 12€ = 192 

€ 

Anulácia procesov 22 432 € 
výnos za čas, ktorý je 

obetovaný na inú prácu 

 

3.3.2 Výnosy z ostatných oblastí  
 

V oblasti dáta šetríme predovšetkým len náklady obetovanej príležitosti, takže financie 

nešetríme len ich využívame efektívnejšie. Agilným prístupom a online univerzitou a či 

zdieľanými priečinkami z know-how by sa ušetrili reálne financie, ktoré sú určené na 

vzdelávanie zamestnancov. Kurzy od profesionálov presahujú tisícky eur na zamestnanca, 

a takýmto spôsobom by sa predišlo ich plateniu a na druhej strane by sa zlepšila aj schopnosť 

zamestnancov v podávaní informácii kolegom. V tabuľke pod textom je podrobný rozpis. 

Rátame s 30 pracovníkmi na oddelení, ktorí zarábajú 12 € na hodinu.  

 

Tabuľka č. 6: Financie ušetrené riešeniami 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Názov Hodiny v h Cena Prínos 

Kurz Office 24 
30 x (360 € kurz + 40 € 

jedlo) = 12 000 €  

školenie prístupné 

online/v priečinkoch 

Kurz SBM 16 30 x 500 € = 15 000 € 
školenie prístupné 

online/v priečinkoch 

Zrýchlenie 

procesu 
3 30 x 36 € 

náklady obetovanej 

príležitosti  
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Kurz Agile 40 30 x 1000 = 30 000 € 
školenie prístupné 

online/v priečinkoch 

Celkom 83 57 000 € počítané na mesiac 

 

3.3.3 Náklady z ostatných oblastí 
 

Samozrejme by vznikli aj náklady ale len na jedného zamestnanca, ktorý by ďalej 

distribuoval know-how a boli by mu pridelené aj pokročilé úlohy, ako tvorba makier 

a podobne, ale nebola by nutná pomoc od externého programátora. Jeho plat by bol ako je 

uvedené v tabuľke č. 7 1500 €. Celkové náklady sú zobrazené v tabuľke č. 7. 

Tabuľka č. 7: Náklady spojené s riešeniami 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Názov 
Hodiny 

v h 
Cena Náklady 

Kurz Office 24 
1 x (360 € kurz + 40 € 

jedlo) = 400 € 

11 600 € ušetrených ak by 

bolo školenie poskytnuté 1x 

Kurz SBM 16 1 x 500 € 
14 500 € ušetrených ak by 

bolo školenie poskytnuté 1x 

Náklady na extra 

pracovníka 
160 1 x 1 500 € 

26 136 eur ušetrených 

a investovaných do inej 

práce  

Kurz Agile 40 1 x 1000 € 
29 000 € ušetrených ak by 

bolo školenie poskytnuté 1x 

Update SBM x 12 349 € 
update a vzdialená pomoc 

(jednorazový poplatok) 

Stretnutia a 

meetingy 
8 

30 x 8 x 12€ 

2 880 € 

náklady obetovanej 

príležitosti  

Celkom x 15 749€ počítané na mesiac 
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3.3.4 Porovnanie nákladov 
 

Na lepšie znázornenie a pochopenie efektívnosti riešení sa pozrime na graf 3, na ktorom je 

viditeľné zníženie nákladov, čo znamená menej času stráveného a tak lepšie investovaného 

na prácu na inom projekte. 

 

 

Graf č. 3 : Porovnanie obetovaných nákladov na 1 pracovníka 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

 

Na reálne znížené finančné náklady sa pozrieme na grafe 4, ktorý jasne vyobrazuje 

skutočnosť, že financie na kurzy sú ušetrené a pridaný náklad vo forme pracovníka nemá 

na týchto šetreniach váhu. Nové riešenia sú stále výnosnejšie. 

Nové náklady

Terajšie náklady

0

200

400

32 0 0 0

98.50

288
240

192

0

Porovnanie obetovaných nákladov na 1 

pracovníka 

Nové náklady Terajšie náklady
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Graf č. 4: Porovnanie reálnych nákladov v 1. mesiaci 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

3.3.5 Prínosy z návrhov 
 

Pri porovnaní nákladov a výnosov sme dostali zisk v hodnote  24 751 € za prvý rok, ako 

vidíme v tabuľke č. 8, čo môžeme považovať za veľmi slušný zisk, ktorý pridáva 

k ekonomickému zhodnoteniu firmy, čo je hlavným dôvodom spracovania tejto bakalárskej 

práce a jediným cieľom firmy je dosahovať zisk, čo sa za prijatých opatrení darí a čo viac 

zvyšuje sa.  

 

Nasledujúce roky nebude nutný update SBM, Kurz Agile, SBM. Ostatné náklady ostávajú. 

Berieme do úvahy, že kurz Office je každoročný. Pre výpočet na rok musíme zahrnúť plat 

15749 + 16 500 = 32 249 € - (update SBM, Kurz Agile, SBM) = 18 400 +1500 € (12. mesiac 

potrebný pre ďalšie roky)= 19 900 € 

 

Bolo zistené, že v ďalších rokoch zapracovanie pracovníka ešte zvýšilo výnosy o 1500 € 

ročne. 
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                       Tabuľka č. 8: Výsledok hospodárenia z návrhov riešení 

                       (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 1. rok 2. rok 3. rok 

Názov Suma Suma Suma 

Výnosy 57 000 € 58 500 € 58 500 € 

Náklady 32 249 € 19 900 € 19 900 € 

Zisk  24 751 € 38 600 € 38 600 € 

                         

Na lepšie znázornenie situácie nám pomôže nasledujúci graf. Vidíme, že náklady klesajú 

a naopak výnosy rastú čo je veľmi dobrým ekonomickým znakom. 

 

 

Graf č. 5: Vývoj v priebehu 3 rokov 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Na zváženie investície sa pozrieme aj na predpoveď prínosov a nákladov na nasledujúce 3 

roky. Využijeme metódu čistej súčasnej hodnoty, (Net Present Value) ide 

o najpoužívanejšie finančné kritérium je v ňom zahrnutá celková doba životnosti projektu 

a aj možnosť investície do podobne rizikového projektu kedy sa berie časová hodnota peňazí. 

Závisí iba na predvídaných hotovostných tokoch a alternatívnych nákladoch kapitálu.[22]  

 

Najprv si vysvetlíme značky vo vzorci a následne dosadíme za ne hodnoty, ktoré sme dostali 

z tabuľky číslo 8. Diskontná úroková miera má hodnotu 10% čiže 0.1. 
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NPV – čistá súčasná hodnota, 

CFt – peňažné toky v jednotlivých rokoch, 

N - doba životnosti projektu, 

R - diskontná úroková miera. 

 

 

NPV = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=0 =

24751

(1+0,1)0
+

38600

(1+0,1)1
+

38600

(1+0,1)2
=91742,7 € 

 

 

Hodnota 91 742,70 € je veľmi dobrá a potvrdzuje účelnosť zmien do budúceho časového 

horizontu. Investície do zmien sú výnosné aj na ďalšie tri roky.  

 

Celkovo môžeme zhodnotiť, že zmeny sú aplikovateľné a efektívne. Moderné metódy sú 

dôležité aby firma mohla byť konkurencie schopná, preto sa musia zamestnanci neustále 

vzdelávať a procesy zefektívňovať a modernizovať.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://managementmania.com/sk/penazny-tok-cash-flow
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ZÁVER 

 

Cieľom bakalárskej práce bolo zanalyzovať prostredie výrobnej firmy s pobočkou v Brne 

a na základe nich posúdiť informačný systém a procesy vybraného oddelenia. Na základe 

výsledkov bolo cieľom, čo najefektívnejšie vymyslieť a navrhnúť nové nástroje, ktoré by 

pomohli k ekonomickému zhodnoteniu, čo by pomohlo ku konkurencie schopnosti. 

Následnosť kapitol je viazaná k logickému porozumeniu problematiky práce. preto sme 

v prvej kapitole vysvetlili základnú terminológiu. Zamerali sme sa na základné pojmy, druhy 

analýz a vysvetlenie nových metód riadenia procesov. 

V druhej kapitole sme si predstavili spoločnosť, jej históriu a odvetvie v ktorom vyrába, 

konkurenciu a dodávateľov ako aj odberateľov a vybavenie hardvérové a softvérové. 

Pomocou analýz vonkajšieho a vnútorného prostredia sme lepšie pochopili, kde robí 

spoločnosť chybu a v čom naopak vyniká. Výsledky nám poslúžili k spracovaniu SWOT 

analýzy spoločnosti ako aj IS. Porovnať sme si mohli výsledky aj s analýzou portálu Zefis, 

ktorý nám ešte bližšie pomohol identifikovať a názorne ukázať činnosti, ktoré by pomohli 

k odstráneniu nedostatkov. Hlavnými nedostatkami ako bolo aj predpokladané bol samotný 

systém a nevedomosť pracovníkov. 

V poslednej kapitole sme na základe odporúčaní navrhli riešenia, ktoré dopomohli 

k efektivite a aj k ekonomickému zhodnoteniu. Navrhla som nový systém spracovania 

inžinierskej zmeny, ktorý bude prevádzaný agilnými metodikami, ktoré sú v 21. storočí 

účinným nástrojom v manažmente ľudských zdrojov. Odporúčam prechod na novú verziu 

systému SBM, ktorý je užívateľsky príjemnejší a efektívnejší a v neposlednom rade nábor 

nového pracovníka, ktorý by ušetril tisíce eur na vzdelávacích kurzoch pre zamestnancov. 

Pevne verím, že všetky moje riešenia budú realizované v prostredí firmy. Už počas písania 

práce som vďaka stretnutiam s mojimi kolegami zapracovala niektoré zmeny a prerokovali 

sme aj agilnosť, ktorá sa bude postupne zapracovávať. Písaním práce som pochopila moju 

prácu lepšie a zároveň som sa naučila veľa o samotnom softvéri, v ktorom pracujem. Čas sú 

peniaze a preto som sa snažila aby všetky riešenia boli finančne a časovo  nenáročné. 
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