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Úvod 
 
Lidé jako společnost se snaží zdokonalovat civilizační infrastrukturu. V každém věku 

lidské civilizace byla zanechána stopa společnosti, která se snažila o blahobyt a ulehčení 

svého vlastního života. Postupem věků se dařilo lidem zdokonalovat  úsilí o 

zjednodušení a ulehčení práce a tento pokrok se projevil v každém odvětví společnosti. 

Toto téma jsem si vybral z důvodu nezbytné potřeby informačních a komunikačních 

technologií v lidské činnosti. 

 

Informační a komunikační technologie jsou jedním z procesů, které začaly v této době 

vstupovat do lidských životů a snaží se usnadnit práci. 

 

Zvládnutí informačních systémů a informačních technologií (IS/ICT) se v současnosti 

stalo nutnou podmínkou úspěšnosti manažerů ve všech oblastech hospodářské činnosti. 

Příčinou tohoto faktu je, že se IS/ICT staly jedním z rozhodujících faktorů rozvoje 

a konkurenceschopnosti hospodářských organizací. 

 

Moderní podnik musí být vybaven interní infrastrukturou IT, která propojuje 

pracovníky podniku na všech úrovních řízení, která jim umožňuje efektivní vzájemnou 

komunikaci a která jim zpřístupní aktuální informace o stavu podnikových procesů 

(nákup, výroba, prodej, ekonomika apod.). Moderní podnik musí také disponovat 

kvalitní externí infrastrukturou IT, která podniku umožňuje efektivní výměnu informací 

s obchodními partnery (zákazníky, dodavateli, bankami apod.) a umožňuje napojení na 

externí informační zdroje, ze kterých management podniku čerpá informace o vývoji 

hospodářského prostředí.  

 

Vybudovat efektivní IS/ICT podniku však není ani jednoduchou ani lacinou 

záležitostí.(4) 
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Vymezení problému, cíl práce a metody zpracování 
práce 
 
Internetové technologie vám mohou být prospěšné i jinak, než jen v podobě webové 

prezentace.  Příkladem mohou být řešení založená na internetových technologiích - 

intranet. Neslouží primárně k marketingovým účelům, jeho úkolem je usnadnit 

organizaci a plánování a také zajistit rychlý a přitom bezpečný přenos citlivějších 

informací v rámci firmy či jejího nejbližšího okolí. Zatímco web je obvykle určen co 

nejširšímu publiku, intranet patří k informačním prostorům s omezeným přístupem. 

 

Hlavním úkolem intranetu bývá usnadnit sdílení informací mezi zaměstnanci firmy. 

Obvyklými součástmi intranetu proto bývají různé systémy pro správu dokumentů, 

přehledy stavu projektů a využití lidských zdrojů, rozličné kalendáře, plánovače, 

adresáře, rezervační systémy a další složité aplikace usnadňující organizaci 

každodenního běhu společnosti. Vkládání informací někdy zjednodušuje redakční 

systém, častá je implementace kvalitního fulltextového vyhledávání. 

 

Mezi nejčastější výhody zavedení intranetu patří: 

 

• efektivnější komunikace v rámci firmy 

• lepší organizace práce → úspora lidských zdrojů 

• účinnější sdílení a předávání znalostí, zkušeností a vědomostí 

• menší byrokracie a administrativa (9) 

 

Cílem diplomové práce je implementace internetu/intranetu v konkrétní společnosti se 

zaměřením na optimalizaci firemních procesů. Do firmy byl implementován  intranet s 

omezeným přístupem, který umožňuje efektivnější komunikaci a organizaci.  

 

Pro zpracování diplomové práce a splnění stanovených cílů bude především využity 

internetové technologie – HTML, PHP, SQL. 
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1 Teoretické poznatky  
 

Informační technologie (IT) je označení veškeré techniky, která se zabývá 

zpracováním informací, tj. zejména organizační, výpočetní a telekomunikační 

technikou, ale i jejím příslušným programovým vybavením a organizačním 

uspořádáním. (4) 

 

1.1 IS -  Informační systém  
 

Definic informačního systémů je mnoho. Jedná z nich je následující: 

 

Informační systém (IS) je definován jako soubor lidí, technických prostředků a metod, 

zabezpečujících sběr, přenos, uchování a zpracování dat za účelem tvorby a prezentace 

informací pro potřeby uživatelů činných v systémech řízení. 

 

 
Obrázek 1-1: IS/IT 

 
Je-li IS vytvářen a provozován prostředky IT, pak je možné definici vyjádřit jinak. 
 

Informační systém založený na IT (IS/IT) je spojení hardware, software a orgware, 

a jeho cílem je zpracovávat a uchovávat informace k zvyšování efektivity lidské 

činnosti. (4) 

 

 13



 
Obrázek 1-2: IS podniku7

 
Existuje  širší úhel pohledu, jenž rozšiřuje tuto definici ještě o dvě oblasti. Pak lze 

definici IS/IT formálně znázornit jako rovnici: 

 
IS = HW+SW+DW+OW+PW , 

 

   kde HW – hardware 

 SW – software 

 DW – dataware 

 OW – orgware 

 PW – peopleware 

 

Jiným způsobem lze informační systém definovat jako ucelený soubor prostředků, kde 

jádro tvoří systémy pro zpracování dat – databázové systémy, a kde se na toto jádro 

nabalují další komponenty – systémy pošty a  podpůrné systémy řízení týmové práce, 

grafické systémy a mapy, a další potřebné části. 

 

Úkolem IS je poskytovat  potřebné informace v požadovaném rozsahu, lhůtách, 

podrobnostech i formě. Aby bylo tohoto cíle dosaženo, je nutné IS budovat a zavádět 

podle návrhu vytvořeného v duchu podnikové informační strategie. (3) 

 

                                                 
7 KOCH, M. a kol. Informační systémy a technologie. Brno: VUT FP, 1998, s.6. 
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1.1.1 Globální architektura IS/IT 
 
Hrubým návrhem celého IS/IT je globální architektura, obdobně jako je model domu 

hrubým návrhem plánované stavby domu.  

 

Globální architektura je vizí budoucího stavu IS/IT, která zachycuje jednotlivé 

komponenty IS/IT a jejich vzájemné vazby. Cílem návrhu je informační systém 

a informační technologie, které optimálně podporují celopodnikové cíle a jsou 

maximálně flexibilní s ohledem na očekávaný vývoj hospodářského prostředí, vývoj 

uživatelských požadavků a vývoj informačních technologií. 
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Obrázek 1-3: Globální architektura IS/ITT

                                                

22

 

Globální architektura má své slovní a grafické vyjádření. Základem grafického 

schématu jsou jednotlivé stavební bloky informačního systému. Každý stavební blok 

představuje skupinu aplikací a má charakteristické rysy: 

 

• věcná orientace (např. nákup, prodej, účetnictví) 

• vztah k úrovni řízení podniku (operativní, taktické, strategické řízení) 

• metody projekce a provozu aplikace daného typu (na podporu kancelářských 

prací, na podporu řízení ekonomiky podniku) 

 
22 Obrázek převzat z VOŘÍŠEK, J. prof. ing. Jiří Voříšek, CSc. 2004, [citováno 15.4.2004] Dostupné z 
<http://nb.vse.cz/~vorisek/FILES/IT215_materialy_k_predmetu/06Architektury_ISIT.zip>. 
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• technologický princip, na kterém je řešení příslušného bloku založeno 

• podstatné charakteristiky softwarových produktů na trhu, které aplikace řeší 

(struktura, parametry, cenová úroveň, způsob zavádění atd.) 

 

Z hlediska vazby na úroveň řízení podniků se dá architektura IS/IT rozdělit do pěti 

základních bloků: TPS, MIS, EIS, OIS a EDI. V následující části si jednotlivé části 

rozebereme. (4) 

 

1.1.1.1 Transaction Processing System 
 
TPS (Transaction Processing System) je stavební blok zaměřený na podporu hlavní 

činnosti podniku na operativní úrovni. Tento blok je nejvíce specifickým blokem 

globální architektury, který je ovlivněn charakterem podniku (výrobní, obchodní, 

zemědělský, banka). U výrobních podniků záleží na typu produkce, jestli se jedná o 

kusovou výrobu, hromadnou výrobu nebo kontinuální výrobu. U obchodních 

společností záleží na typu prodávaných komodit, na teritoriích prodeje. 

 

U výrobních podniku je TPS založen na tzv. koncepci CIM (Computer Integrated 

Manufacturing), kde probíhá integrace výrobních procesů ve dvou základních liniích: 

 

• výrobkové (návrh výrobku, návrh technologie výroby,  návrh programů NC 

strojů) 

• zakázkové (přijetí zakázky, časový harmonogram realizace zakázky, plánování 

materiálových požadavků, realizace zakázky, expedice hotových výrobků atd.) 

(4) 

 

Systém CIM je pak dále vytvářen z jednotlivých dílčích komponent, mezi které patří: 

 

• CAD - (design) konstrukce 

• CAP - (planning)  automatizovaná technologická příprava 

• CAT - (testing) automatizované testování výrobku 
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• PPC - (Production Planning and Control) - kapacitní plánování a operativní 

řízení výroby 

• CAM - (manufacturing) automatizované dílenské řízení 

• CAQ - (quality) - kontrola celého procesu výroby a kvality produkce (4) 

 

1.1.1.2 Management Information System 
 

MIS (Management Information System) je blok orientovaný na řízení podniku na 

taktické úrovni, která zahrnuje ekonomická, organizační a obchodní hlediska. Koncepce 

MIS je založena na integraci procesů ve třech základních liniích: 

 

 obchodně-logistické, do které patří aplikace: 

 nákup 

 prodej 

 materiálně-technické zásobování (MTZ) 

 skladové hospodářství 

 přeprava 

 finančně-účetní zahrnuje aplikace: 

 hlavní kniha 

 kniha závazků a pohledávek 

 nákladové účetnictví (controlling) 

 majetek 

 pokladna 

 práce a mzdy (PAM) 

 finanční řízení 

 průřezové – tyto aplikace mají celopodnikový charakter a patří sem: 

 organizace a správa 

 řízení lidských zdrojů (personalistika) 

 marketing 

 legislativa 

 jakost 

 

 17



Téměř všechny úlohy na úrovni MIS se opírají o datovou základnu vytvářenou na 

podřízené úrovni TPS. Součástí této úrovně IS/IT bývají systémy DSS (Decision 

Support Systems), které podporují taktické rozhodování s využitím optimalizačních 

a simulačních algoritmů, patří k ní i expertní a znalostní systémy. Z nejznámějších 

systémů jsou na českém trhu dostupné BAAN (Baan Company, Holandsko), Diamac 

(Diatryma, s. r. o., ČR), Oracle Financials (Oracle Corp., USA) a SAP R/3 (SAP AG, 

SRN). (4) 

 

1.1.1.3 Executive Information System 
 

EIS (Executive Information System) je blok orientovaný na strategické řízení podniku. 

Aplikace vytvořené pro řízení podniku na vrcholové úrovni získávají data z ostatních 

aplikací podnikového informačního systému (TPS, MIS) a dále pak z externích zdrojů 

(burzovní informace, bankovní informace, informace o průzkumech trhu, o nových 

patentech, informace tiskových agentur atd.). Takto získaná data se agregují a selektují, 

vytvářejí se časové řady a hledají se vzájemné souvislosti. Výstupy z EIS slouží jako 

podklady pro strategická rozhodnutí vedení podniku. 

 

Aplikace EIS se od aplikací typu TPS, MIS liší tím, že jsou zaměřeny na delší časový 

úsek a to jak do minulosti, tak i do budoucnosti. Aplikace TPS a MIS se především 

zaměřují na data vypovídající o aktuálním stavu interních a externích procesů (aktuální 

objednávky, aktuální stav zásob apod.), zatímco EIS udržuje v agregovaném stavu i data 

historická (dokonce i několik let stará), aby bylo možné vysledovat vývojové tendence. 

Podobně udržuje data prognostická. (4) 

 

 18



 

 

 

 
 

Celopodnik.analýzy

Finance Obchod Výroba Zdroje

Správa, lidské zdroje, marketing, legislativa, jakost
Finanční řízení: analýzy, plánování, modelování, zdroje

Hlavní kniha

Controlling

Pohledávky
Pokladna

Závazky PAM

Nákup Prodej

 Konstrukce
 - CAD

 TPV
- technologie

 Kapacitní
 plánování

 Operativní
 řízení
výroby

 Dílenské
 řízení
 výroby

 Služby:
 - montáže,
 - servis

 Provoz: komplexní řízení zakázek a komplexní řízení  výroby

Majetek

Přeprava

Sklady

      Dodavatelé

       Banky

      Pojišťovny

Zákazníci

    
Státní správa:
  - finanční úřad
  - celnice
  - ČSÚ
  - atd.

   

MIS
ED

I OIS

EIS

TPS

MTZ

Externí DB
a informační

služby

 
Obrázek 1-4: Příklad stavebních bloků IS/IT výrobního podniku11

 
 

Technologie OLAP 
 
Pro vývoj a tvorbu aplikací EIS se používají specializované softwarové nástroje, které 

pracují s tzv. technologií OLAP (On-line Analytical Processing). Základem této 

technologie je uložení dat v n-dimenzionální tabulce. První dimenzí jsou nejčastěji 

sledované ekonomické ukazatele (obrat, zisk, počet pracovníků atd.), druhá dimenze je 

časové hledisko a další dimenze představují další zvolené pohledy managementu na 

sledovanou realitu (např. organizační struktura, teritorium prodeje, typy zákazníků atd.). 

Vedení firmy je pak schopno zkoumat např. vývoj zisku ve vztahu k jednotlivým 

závodům, k jednotlivým typům výrobků apod. (4) 

 

                                                 
11 Obr. převzat z VOŘÍŠEK, J. Informační technologie a systémová integrace. Praha: VŠE Praha, 1996. 
s.198. ISBN: 80-7079-895-5. s.105 
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1.1.1.4 Office Information System 
 

OIS (Office Information System) je blok orientovaný na podporu kancelářských prací a 

na podporu týmové práce. Do tohoto bloku IS patří aplikace: 

 

• textový editor, elektronické publikování 

• tabulkový procesor 

• prezentační program pro tvorbu obrázků, schémat a prezentací 

• snímání papírových dokumentů a rozpoznávání jejich textu (document imaging) 

• plánovací kalendář 

• sledování úkolů 

• evidence odešlé a došlé pošty 

• elektronická pošta 

• elektronické diskusní skupiny 

• videokonference 

• tvorba a prohlížení WWW dokumentů 

• řízení týmové práce na dokumentu 

• archiv dokumentů 

• podpora řízení projektů (časový plán projektu, plán a skutečnost čerpání 

jednotlivých zdrojů atd.). 

 

Velmi významnou aplikací, která patří do tohoto bloku je průřezová aplikace přes celý 

podnik – workflow,  jež řídí tok dokumentů podnikem. (4) 

 

1.1.1.5 Electronic Data Interchange16 
 

EDI (Electronic Data Interchange) je blok zajišťující komunikaci informačního 

systému podniku s jeho významným okolím, tj. se zákazníky, dodavateli, bankami, 

státními institucemi, poskytovateli informačních služeb atd. Jde o výměnu dat (zpráv), 

mezi nezávislými subjekty, splňující určité standarty (integritu, autentičnost, důvěrnost 
                                                 
16 STOKLASA, J. XML nebo EDI?. Business World. 2001, roč. 2, č. 8. s. 49-50. ISSN 1213-1709. 
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zprávy). Například elektronickou objednávku nebo fakturu není nutné ručně opisovat do 

počítače – informační systém podniku si ji sám načte a interpretuje zaslaná data, účetní 

pouze zkontroluje správnost zaslané faktury. Odesílatel i příjemce proto musí používat 

společný formát dat, definovaný přijatou normou. Rozdíl oproti tradičním metodám 

posílání dokumentů spočívá v zásadě v tom, že při využívání EDI musí být obsah 

zprávy normalizován. Mezinárodně platné normy vznikly na základě představy o 

výměně dat mezi obchodními partnery, nezávisle na odvětví nebo velikosti podniku. 

Tento blok nabývá na významu se stále větším prosazováním aplikací využívajících 

internetu a standardu výměny dat (6) 

 

 
Obrázek 1-5: Elektronická fakturace 

  

Řešení na bázi EDI jsou však dostupná pouze pro větší firmy. Pokud chce velká firma 

využít výhod elektronické komunikace při spolupráce se svými dodavateli, mohou být 

dodavatelé odrazování náklady na EDI a složitostí jeho zavádění. 

 

eXtensible Markup Language 
 
 Novější alternativou normovaného prostředku pro elektronickou výměnu dat 

prostřednictvím počítačové sítě  je XML (eXtensible Markup Language), počítačový 

jazyk sloužící k definici formátu dat pro jejich snadnou výměnu mezi různými 

aplikacemi. XML je určeno pro elektronickou komunikaci, pro výměnu dat mezi 

obchodními partnery,  pro automatizaci obchodních procesů. 
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Cena implementace aplikací založených na XML není vysoká , a tak si ji mohou dovolit 

i menší firmy. S jazykem XML jsou schopny pracovat databáze, účetní software, 

evidence obchodních případů, systém řízení toku dat atd. (6) 

 

1.2 Intranet 
 

Další možností jak využít informační technologie v podniku je vytvoření intranetu. 

Intranet je vnitřní počítačová síť, která pro svoji činnost používá standardů Internetu, 

což je jazyk HTML, přenosové protokoly http a TCP/IP. Spolu s WWW prohlížeči, 

které podporují grafické zobrazování obchodních aplikací, poskytuje intranet prostředky 

pro sdílení informací v rámci samostatného oddělení navzájem nebo reprezentuje 

celkové propojení, které pokrývá celou organizační strukturu společnosti.  

  

Toto je jedna z mnoha definic intranetu. Intranet je soukromá počítačová síť používající 

internetové standardy a protokoly a umožňující členům firmy či organizace mnohem 

efektivněji navzájem komunikovat a spolupracovat a zvyšovat tím svou produktivitu.  

  

Intranet lze také definovat jako celofiremní web, kde vlastníkem je organizace, která 

intranet provozuje a kde je přístup omezen dle přístupových povolení. 

 

Rozdíl mezi intranetem a internetem 
 
Latinská předpona intra znamená „v, uvnitř“, zatímco předpona inter znamená „mezi, 

uprostřed“. Z toho je jasné, že internet je síť sítí, která spojuje lidi a počítače na celém 

světě. Účastníci této sítě využívají nejvíce služeb elektronické pošty a přístupu ke 

službám World Wide Web. Internet tedy spojuje více LAN sítí a intranet je součástí 

(uvnitř) LAN sítě. (2)  
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1.2.1 Základy technologie Internet  - Intranet 
 

Základem internetu jsou následující technologie: 

 

• Internetové prohlížeče 

• Internetové komunikační protokoly 

• Internetový serverový software 

• Internetové vývojové nástroje 

 

1.2.1.1 Internetové prohlížeče 
 
Internetový prohlížeč je nejdůležitějším softwarem z hlediska používání intranetu. 

Prohlížeč je počítačové rozhraní mezi uživatel a vším, co je uloženo na síti. Pomocí 

prohlížeče si může uživatel zobrazovat veškerá dostupná data a dále je modifikovat. 

Dalším softwarem na straně klienta je emailový klient, který umožňuje přijímat a 

odesílat poštu. 

 

Podíly internetových prohlížečů

77%

17%
3%3%

MSIE pro Windows Firexfox Opera Ostatní
 

Obrázek 1-6: Podíly internetových prohlížečů18

 
                                                 
18 8. Internet Info . Dáváme internetu obsah Převzato z [< http://www.iinfo.cz/tiskove-
centrum/tiskove-zpravy/navrcholu-prohlizece-listopad-2006/>. 
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Nejrozšířenějším a nejpoužívanějším prohlížečem je Internet Explorer. Oproti 

konkurenčním prohlížečům má výhodu hlavně ve značné rozšířenosti, která zaručuje, že 

99 % webových stránek uvidíte tak, jak mají být, a také zobrazení multimediálního 

obsahu (flashové animace, video apod.) je bezproblémové. 

  

Dalšími často používanými prohlížeči jsou Netscape Navigator, Mozzilla, Opera nebo 

na jádře MSIE postaven MyIE.(2) 

 

1.2.1.2 Internetové komunikační protokoly 
 

Základní internetové protokoly používané na intranetu: 

• TCP/IP – základní balík komunikačních protokolů, které zahrnují FTP, SNMP, 

Telnet a další. 

• FTP – (File Transfer Protocol) protokol pro přenos  souborů používaný pro 

kopírování velkých souborů z archivů 

• HTTP – (HyperText Transfer Protocol) pro přenos textů a grafiky 

• SMTP – (Simple Mail Transfer Protocol) pro přenos poštovních zpráv 

• POP3 – (Post Office Protocol) přenos zpráv z poštovního serveru na lokální PC 

• IMAP - (Internet Mail Access Protocol) novější alternativa protokolu POP3 

• IRC – (Internet Relay Chat) pro interaktivní on-line konverzaci v reálném čase 

• Usenet – protokol pro zprávy typu oběžníkových tabulí 

• NNTP – (News Network Transfer Protocol) pro zpracování komunikací 

diskusních skupin 

• SHTTP - (Secure HTTP) protokol zabezpečený šifrováním (2) 

 

Základní standardy 
 

• URL (Uniform Ressource Locator) – jednotný adresní systém sloužící 

k jednoznačnému stanovení umístění informace – souboru, dokumentu apod.  

• HTML (HyperText Markup Language) – internetový jazyk, který slouží pro 

zobrazování textů, obrázků, zvuku a videa 
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CGI (Common Gateway Interface) je na platformě nezávislé rozhraní pro software,  

spojené se serverem HTTP mechanismem brány. Aplikaci rozhraní spouští klient 

HTTP, a to zadáním adresy URL, která ukazuje na danou aplikaci. Server HTTP 

určenou aplikaci zavolá a její výstup vrátí klientovi. Aplikace umožňuje generovat 

dokumenty předkládané uživateli a zpracovávat data dodaná uživatelem. Aby toto 

mohla v informačním systému zajistit, musí být především schopna pracovat s databází 

informačního systému a generovat výstupní data ve formátu HTML. Uvedené aplikace 

se nazývají skripty na straně serveru. 

  

Obdobně jako aplikace CGI fungují také tzv. servlety. Jedná se o třídy Javy, které také 

umožňují generovat stránky HTML. Prostředí pro jejich běh se nazývá servlet engine. 

Pracují na internetových serverech napsaných v jazyce Java. 

  

Jedním z nejdůležitějších rozšíření webových protokolů je možnost doplnit do 

dokumentu HTML skripty zpracovávané na straně klienta. Nejpoužívanějším 

skriptovacím jazykem je zde objektově orientovaný JavaScript umožňující především 

řízení vzhledu a obsahu dokumentu, řízení prohlížeče, interakci s uživatelem a formuláři 

HTML. Jádro klientského JavaScriptu je standardní součástí nejrozšířenějších 

webových prohlížečů. (2) 

 

1.2.1.3 Internetový serverový software 
 

Základním softwarem na straně serveru je webový server stejně jako u internetových 

serverů. Dále se používá poštovní server  - pro práci s emailem, databázový server a 

další software pro správu dat. 

  

Nejrozšířenějším webovým serverem je IIS (Microsoft Internet Information Server). 

Apache Web Server, je druhým nejpoužívanějším serverem. Další jsou pak Netscape 

Enterprise Server, O’Reilly’s WebSite Pro a pro menší firmy i Personal Web Server, 

který je součástí balíku MS Office. 
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Obrázek 1-7: Podíly jednotlivých webových serverů19

 

1.2.1.4 Internetové vývojové nástroje 
 
Tvorba intranetových stránek je velmi jednoduchá. Vytvářet HTML stránky lze v 

poznámkovém bloku i ve Wordu. V prvním případě se musíte spolehnout na svoje 

znalosti, ve druhém se spokojit s horší kvalitou kódu stránky. Pro pohodlnou a kvalitní 

práci je proto vhodné využít některého z mnoha programů, které jsou určeny k 

vytváření HTML stránek s technologií WYSIWYG neboli „co vidím, to dostanu“. Mezi 

nejoblíbenější patří Frontpage od společnosti Microsoft, profesionálnější Macromedia 

Dreamweaver, AceHTML nebo freewarový 1st Page 2000.(2) 

 

1.2.2 Nároky na intranet  
 

Hardwarové a softwarové nároky jsou minimální vzhledem k charakteru technologie 

intranetu. Dokonce v případě, že se ve firmě provozují počítače na různých platformách 

(UNIX, Macintosh, IBM), pak jedna webová aplikace dokáže vše sjednotit. 

 

                                                 
19 Staženo z: Port80 Software. Top1000webservers 
<http://www.port80software.com/surveys/top1000webservers/>. 
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Hardware 
 
Intranet je postaven na technologiích internetu v prostředí klient/server. Základním 

prvkem je server, který je spojen přes síťové prvky s klienty. Není třeba budovat novou 

počítačovou síť, můžeme klidně využít stávající počítačovou síť s tím, že přidáme 

webový server. (2) 

 

Software 
 
Intranet používá stejně tak jako internet WWW server, ale na rozdíl od internetového 

serveru je server intranetu propojen pouze s lokální počítačovou sítí vlastní společnosti. 

Intranet může rovněž používat diskusní a poštovní servery k vytváření soukromých 

diskusních skupin pro vlastní intranet a k posílání a příjímání elektronické pošty pro 

vlastní uživatele sítě. Na straně většinou stojí internetový prohlížeč nebo poštovní 

klient. (2) 

 

1.2.3 Extranet 
 

Extranet rozšiřuje výhody intranetu o přístup externích firem do firemního intranetu. 

Lze říci, že se jedná o most mezi firmami, jenž je vybudován pomocí internetových 

protokolů, které tvoří základnu intranetu. 

  

Nejdůležitějším faktorem pro správné fungování extranetu je funkčnost a kapacita 

propojení. Připojit se k internetu je možné několika způsoby.  

 

ČSU vyhodnotilo data připojení v podnikatelské sféře. Z dat vyplívá, že nejvíce se 

společnosti připojují přes fixní připojení  a na druhém místě DSL. 
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Obrázek 1-8: Připojení k internetu20

 

1.2.4 Podoba intranetu 
 

Základními prvky intranetu jsou domovská stránka a hypertextové odkazy. Domovská 

stránka je jednoduše úvodní stránka, která se objeví na obrazovce počítače vždy, když 

se připojíte k určitému místu na webu. Odkazy jsou na stránce většinou graficky 

odděleny od ostatních informací a mohou mít podobu označeného textu nebo grafickou 

podobu.  

  

Vzhled stránek závisí na účelu, kterému stránka slouží, na filozofii společnosti a  i na 

schopnostech vývojového týmu. Stránky můžou být dynamické, ale i statické. Jediné 

omezení je dobrý vkus a zachování podoby loga společnosti. (2) 

Obvyklé součásti intranetu a extranetu: 

• Správa dokumentů  

• Diskuse  

• Fulltextové vyhledávání  

• Řízení přístupu  

• Oběžníky  

• Novinky  

• Přístup k okolním databázím 

 

Uplatnění intranetu a extranetu pro firemní použití: 

• Správa dokumentů  
                                                 
20 Staženo z: Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektou. < 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/podnikatelsky_sektor>. 
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• Sdílení informací mezi pobočkami  

• Umožnění přístupu k části svých údajů obchodním partnerům  

• Z jediného místa prohledávání dokumentů, adresářů i databází 

 

1.2.5 Přínosy intranetu 
 

Uživatele intranetu lze rozdělit do 3 skupin. V první skupině jsou všichni zaměstnanci 

na všech úrovních a z každého oddělení, ve druhé skupině „vedení společnosti“ je 

management společnosti a popřípadě i vlastníci. V poslední skupině jsou externí 

partneři, kde jsou zastoupeni dodavatelé, odběratelé (zákazníci), ale i konzultanti atd. 

(2) 

 

Zaměstnanec 
 
Z hlediska zaměstnance vyplývají při používání intranetu následující výhody: 

• Uživatelský komfort (jednoduchost, jednotnost, orientace) 

• Snadnost publikování a aktualizování dat 

• Redukce zbytečně čas zabírajících činností 

• Rychlejší komunikace 

• Snadné používání a publikování 

Vedení společnosti 
 
Vedení společnosti může očekávat v případě, že úspěšně zavede intranet: 

• Snížení nákladů na rozvoj 

• Úspora materiálů 

• Zvýšení produktivity 

• Snadná správa sítě a řízení 

• Snížení nákladů na podporu uživatelů (2) 

 

Externí partneři 
 
Pro externí partnery intranet-extranet přináší tyto výhody: 

• Aktuální informace 
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• Rychlejší komunikace 

• Redukování časově ztrátových činností (2) 

 

 

 
Obrázek 1-9: Využití intranetu ve firmách2

 

1.3 Bližší popis použitých technologií 
 
V této podkapitole je popsán vývoj technologií, které jsou použity v praktické části. 

Nejprve je popsán model klient/server, dále pak jazky HTML/XHTML, kaskádové styly 

CSS, skriptovací jazyk PHP a databázový systém MySQL. 

 

1.3.1 Klient/server 
 

Klient/server model je založen na myšlence, že data by se měla zpracovávat především 

tam, kde jsou k dispozici. Nejsou-li k dispozici místně, tj. přímo u uživatele, ale jsou 

umístěna centrálně, pak nechť se také zpracovávají na onom centrálním místě, kde se 

                                                 
2 Přeloženo z GREER, T. Intranety. Brno: Computer Preses, 1999,  309 s. ISBN 80-7226-135-5.  
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skutečně nachází. Jestliže ale s těmito daty chce pracovat uživatel ze své pracovní 

stanice, a chce tedy být v přímém kontaktu s aplikací, která mu tato data zpřístupňuje a 

zpracovává, pak je nevyhnutná jistá dělba práce – původně jednolitá aplikace se musí 

rozdělit na dvě části.  

 

Model je tedy možno chápat jako „dělbu práce“ mezi dvěma nebo více složkami, 

nejčastěji mezi serverem a jeho klientem. Komunikace mezi klientem a serverem se 

děje podle přesných formálních pravidel, kterým se říká protokol. Myšlenka rozdělit 

jednu aplikaci na dvě části může přinášet i další výhody, než jen pouhou minimalizaci 

objemu přenášených dat. Jednou z velkých výhod vhodné „dělby práce“ může být i to, 

že centrálně umístěná část aplikace může existovat v jediném exempláři, ale přitom 

může spolupracovat s více „uživatelskými“ částmi najednou. 

 

Prakticky všechny služby Internetu jsou poskytovány vždy dvojicí programů: 

programem typu server, který obstarává samotnou a programem typu klient, který 

zprostředkovává styk uživatele se serverem. (3) 

 

 
Obrázek 1-10: Dvouúrovňový model klient-server 

 

 

Existují však také modely, které jsou založeny na víceúrovňové architektuře. 

Tříúrovňový model je aplikován především u rozsáhlejších a náročnějších aplikací 

povahy právě informačních systémů. Dochází zde totiž stále více k osamostatňování 

databází a tím pádem vzniká další úroveň – zpracování/úschova dat databázovým 

strojem. 

 

 31



 
Obrázek 1-11: Tříúrovňová architektura modelu klient-server 

 

 

Klient vyšle požadavek k informačnímu systému ze svého prohlížeče. Na straně serveru 

dojde ke zpracování skriptu, v případě nutnosti je provedena komunikace 

s databázovým serverem. Výsledek je vrácen PHP a po doběhnutí skriptu je klientovi 

vrácena odpověď ve formě HTML dokumentu. (3) 

 

1.3.2 HTML a XHTML 
 

HTML (Hypertext Markup Language) je hypertextový značkovací jazyk pro 

publikování na WWW (World Wide Web). Hlavní výhodou je schopnost definovat 

vazby mezi dokumenty pomocí tzv. hyperlinků (odkazů). Soubor typu HTML je vždy 

strukturovaný jako prostý text, a pokud se v něm vyskytují binární data (obrázky, flash 

animace, apod.), je na ně vždy odkázáno. Příkazy jazyka HTML jsou uzavírány do 

lomených závorek spolu se svými parametry a definují jakým způsobem se formátují 

jednotlivé elementy stránky. Nevýhodou HTML je pevně stanovená skupina značek se 

kterou lze pracovat. 

 

Historie jazyka HTML začala jeho první specifikací v roce 1991 verzi 0.9. Poté vývoj 

pokračoval verzí 2.0, kterou internetová standardizační organizace Internet Engineering 

Task Force (IETF) v roce 1995. Specifikace HTML 2.0 však neobsahovala dostatek 

prvků k vytváření přehledných graficky zpracovaných stránek. Proto vývoj pokračoval a 

v lednu 1997 byla uvolněna specifikace HTML 3.2 společností World Wide Web 

Consortium (W3C). Tato verze přidává k jazyku tabulky, zarovnávání textu a stylové 
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elementy pro ovlivňování vzhledu. V listopadu téhož roku byla uvedena další 

specifikace, již verze 4.0, jenž doplňovala definice pro strukturu dokumentu, přičemž 

vzhled dokumentu je odkazován téměř výhradně na CSS (Cascading Style Sheets). 

Specifikace HTML 4.0 byla revidována a stala se z ní konečná verze HTML 4.01. Tato 

verze obsahuje kompletní popis jazyka a všechny následující specifikace jazyků pro 

tvorbu webu na ni odkazují. Další vývoj jazyka HTML byl ukončen a přešlo se k vývoji 

jazyka XHTML. 

 

V další fázi byl jazyk HTML definován jako podmnožina jazyka XML (eXtensible 

Markup Language - rozšiřitelný značkovací jazyk), který vychází ze SGML, avšak je 

„ořezán“ o některé zbytečné vlastnosti a některé nové vlastnosti naopak přidává. W3C 

se snaží prosadit XML jako hlavní a jediný značkovací jazyk nejen pro web, proto byla 

reformulace HTML do XML logickým vyústěním této snahy. Nově vytvořený jazyk 

dostal jméno XHTML (eXtensible HyperText Markup Language - rozšiřitelný 

hypertextový značkovací jazyk) a jeho první specifikace se označuje XHTML 1.0. (7) 

 

1.3.3 Kaskádové styly CSS 
 

CSS (Cascading Style Sheets) se využívá k formátování obsahu HTML, XHTML 

dokumentů. Ve srovnání s formátováním pomocí atributů v HTML formátovací 

schopnosti rozšiřuje. Styly umožňují přesně určit, jak bude který element vypadat. 

Narozdíl od atributů stylem můžeme definovat jednotný vzhled elementu pro celý 

dokument a to jediným zápisem pro příslušný element (nikoli v každém tagu 

příslušného elementu). Stejně tak můžeme pomocí stylu určit odlišné formátování pro 

třeba jen jediný výskyt určitého elementu. Tím se zbavíme velkého množství kódu a se 

tento kód stane mnohem přehlednější.  

 

Pravidla pro tvorbu kaskádových stylů jsou obsahem doporučení konsorcia W3C 

Cascading Style Sheet Level 1(CSS1) z prosince 1996. V květnu 1998 bylo zveřejněno 

doporučení CSS2. Byly zde zohledněny potřeby podpory různých zobrazovacích 

zařízení, podpora citlivosti vzhledem k použití různých jazyků (čeština, slovenština, aj.), 

způsob dělení hodnot parametrů, apod. (7) 
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1.3.4 PHP 
 

PHP (Hypertext Preprocessor) je skriptovací jazyk, který pracuje na straně serveru, a 

tak neklade žádné další nároky na klienta (Obr. 2). Skript znamená, že zdrojový kód je 

začleněn přímo uvnitř HTML a tak průběžně generuje požadovaný obsah. Z toho je 

patrné, že PHP se používá právě pro vytváření dynamického obsahu stránek. Tím spolu 

s HTML a databází vytváří dohromady nástroj pro vývoj kompletní, libovolně náročné 

internetové aplikace.  

 

Mezi základní přednosti PHP patří: 

 

• silná podpora databází - v dnešní době spolupracuje se systémy : MySQL, 

Oracle, Sybase, FilePro, mSQL, SQLlite, a s dalšími 

• autorizace uživatelů pomocí uživatelského účtu a hesla => odstranění nedostatku 

protokolu 

• http, který je bezstavový 

• dynamická tvorba grafiky stylem on-the-fly 

• podpora nahrávání souborů na server, tzv. upload 

• snadná práce s webovými formuláři 

• podpora cookies, sessions 

• přímá podpora regulárních výrazů 

• správa chyb 

• podpora objektového programování 

 

Počátky vývoje PHP (tehdy pojmenováno Personal Home Pages) sahají do roku 1994, 

kdy Rasmus Lerdorf vytvořil jednoduchý systém evidence přístupů ke svému webu, 

nejdříve v jazyce Perl, poté v C. Ten se rozšířil mezi další uživatele, kteří přicházeli s 

požadavky na vylepšení. Později byl vytvořen i nástroj umožňující začleňování SQL 

dotazů a tím zpřístupnění databází na serveru – Forms Interpreter (FI). V roce 1997 bylo 

PHP/FI 2.0 oficiálně uvolněno, brzy potom vznikla verze PHP 3.0. Tuto verzi, která 

podstatně rozšiřovala možnosti a funkce verze předcházející, vytvořili Andi Gutmans a 

Zeev Suraski. PHP 4.0, oficiálně uvolněné v roce 2000 je výkonnější verzí než PHP 3, 
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přidává například podporu pro mnoho WWW serverů, HTTP sessions, buffering 

výstupu, bezpečnější způsoby zpracování vstupů uživatele a nové jazykové konstrukty. 

V červnu 2003 byla oficiálně uvolněna první verze PHP 5. Největší změna je v 

objektovém modelu, PHP se přibližuje ostatním jazykům 

podporujícím OOP. Snazší je také obsluha a zpracování chyb. (7) 

 

1.3.5 MySQL 
 

MySQL patří mezi jednodušší databázové servery, jednodušší ve smyslu, že je do ní 

implementována jen jistá podmnožina funkcí „velkých“ databázových serverů. Mezi 

jeho přednosti patří rychlost, dobrá podpora propojení s okolním světem, mnoho 

vestavěných SQL funkcí a hlavně její přenositelnost (multiplatformnost). MySQL je 

systém relační databáze, který největší část svého uplatnění nachází zejména při webové 

tvorbě. Na rozdíl od komerčních projektů nabízí „free alternativu“ vysoce kvalitního 

databázového systému. Díky těmto výhodám si získala vysokou oblibu uživatelů a tím 

pádem i vysokého rozšíření. 

 

Projekt MySQL původně vyvíjela švédská firma TcX v roce 1996. V současnosti se 

jeho vývojem zabývá firma MySQL AB. Zlomový okamžik v historii MySQL nastal v 

červnu 2000, kdy byl oznámen vstup dvou známých investorů, silně podporujících 

open-source projekty. To mělo za následek uvolnění volně šířitelné verze zdarma pro 

nekomerční účely – do té doby byla MySQL šířena jen jako komerční produkt. V 

současné době je databáze již ve své páté verzi, která již dělá z původně jednoduše 

koncipovaného databázového serveru, robustní systém při zachování svých největších 

předností (přenositelnost, rychlost). (10) 
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2 Analýza současného stavu společnosti 
 
 

 
 SPOL. S.R.O. 
 

2.1 Historie a popis společnosti 
 

PLYKO spol. s r.o. je společnost s ručením omezením. 

Dne 14. 11. 1991 byla sepsána společenská smlouva. 

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku  26. 11. 1991. 

 

Základní kapitál je tvořen vklady společníků. Společníci jsou tři. Na základním kapitálu 

společnosti se může každý společník účastnit pouze jediným vkladem, výše vkladu je 

pro jednotlivé společníky stanovena nerovnoměrně, a to: 

 
 

Ing. Jiří Beránek Ing. Vítězslav Valášek Ing. Zdeněk Fišer 

Vklad: 33.000,- Kč 

Splaceno: 100 % 

Vklad: 33.000,- Kč 

Splaceno: 100 % 

Vklad: 34.000,- Kč 

Splaceno: 100 % 

Tabulka 2-1: Vklady společníků 
 

Firma úzce spolupracuje s předními brněnskými architektonickými kancelářemi, pro 

které zajišťuje komplexní zpracování projektové dokumentace profesí TZB 

a inženýrských sítí. Pracovníci firmy mají bohaté zkušenosti z průmyslové a občanské 

výstavby a dlouholetou praxi jak v projekční, tak inženýrské činnosti v investiční 

výstavbě. 

 

Projekční kancelář PLYKO spol. s r.o. byla založena v roce 1990 jako veřejná obchodní 

společnost - PLYKO v.o.s., a to odštěpením divize TZB, která pracovala jako celek 

státního podniku Keramoprojekt Brno. Majitelé a zaměstnanci firmy PLYKO v.o.s. 

 36



pracovali souběžně jak ve státním podniku, tak i ve firmě. Jakmile analyzovali situaci a 

zjistili, že firma je schopna pracovat s využitím již dříve nabytých kontaktů a známostí, 

došlo k plnému rozvoji firmy.  

 

V roce 1991 firma přešla na novou právní formu, která pro ní byla výhodnější, a to na 

společnost s ručením omezeným.  

 

V roce 1994 každý z pracovníku musel absolvovat školení a dostat příslušné oprávnění 

od České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, aby mohl 

profesionálně vykonávat svoji práci a měl k tomu příslušné oprávnění dle zákona. 

 

Firma prodělala také majetkové i personální změny. Původně v roce 1990 začínala 

firma s 5 společníky s rovnoměrným rozdělením podílu ve společnosti. V roce 1995 

odešli současně dva společníci, kteří nesouhlasili s dalším vývojem společnosti a jejich 

podíly byly řádně vyplaceny zbylými podílníky společnosti. Od roku 1995 pracuje 

společnost beze změn se třemi společníky. 

 

Během historie firma často měnila pracoviště společnosti z důvodu snižování nákladů 

nebo možnosti lepšího přístupu ke klientům. V dnešní době se pracoviště nachází ve 

středu města Brna. 

 

Struktura společnosti: 

  

 
Obrázek 2-1: Organizační schéma společnosti 
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Vedení společnosti 

 

V této firmě jednatel společnosti zajišťuje ekonomické záležitosti, veškeré organizační 

záležitosti a styk s veřejností. Jednatelem společnosti je ing. Jiří Beránek. 

 

Projekce vody 

 

Oddělení projekce vody zajišťuje veškeré projekty, co se týče vodovodů a kanalizace. 

Tj. rozvody vody po budovách ať již obytných či průmyslových, svody dešťové vody na 

průmyslových plochách a komunikacích. Kanalizace a odvody z již zmiňovaných 

objektů nebo budov. 

 

V této projektové sekci je vedoucím pracovníkem a držitelem licence spolumajitel firmy 

ing.Zdeněk Fišer, kterému podléhají dvě  pracovnice. 

 

Projekce elektřiny 

 

Oddělení zajišťuje veškeré projekty co se týče elektrických rozvodů v budovách a 

průmyslových objektech a to i trafostanice, pracují i na veřejném osvětlení objektů nebo 

komunikací. V této projektové sekci je vedoucím pracovníkem a držitelem licence 

spolumajitel firmy ing.Vítězslav Valášek, kterému podléhají dva pracovníci. 

 

Projekce vytápění 

 

Toto oddělení zajišťuje veškeré projekty co se týče topení a rozvodu topení v budovách 

a průmyslových objektech. Dále pak i rozvody parovodů do prostor sídlišť a 

průmyslových objektů.V této sekci je vedoucím pracovníkem ing. Marie Heřmanová, 

které podléhají dva pracovnice. 

 

Projekce plynu 

 

Toto oddělení je totožné s oddělením vytápění. 
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2.2 Informační zdroje 
 

Obecné informace o firmě byly získány na základě osobního rozhovoru s ředitelem 

společnosti a z internetových stránek http://www.plyko.cz. 

 

K získání přehledu o obchodní situaci byly se svolením představitelů společnosti 

PLYKO spol. s r. o. použity účetní výkazy firmy za roky 2003 až 2005. Doplňující 

informace byly získány od firmy zpracovávající účetnictví pro společnost PLYKO spol. 

s r.o. 

 

2.3 Výrobní program a trhy 
 

Předmět podnikání: projekční a inženýrská činnost, se zaměřením na technické zařízení 

budov (TZB). Vlastními silami společnost PLYKO spol. s r.o. zabezpečuje projekty 

ústředního vytápění vč. zdrojů tepla, stavební a motorické elektroinstalace, zdravotní 

instalace, vnitřní plynovodní instalace, M+R, hromosvodů, přípojek vody, kanalizace, 

plynu, venkovní vodovody, kanalizace, rozvody plynu NTL, STL, rozvody silnoproudu, 

venkovní osvětlení a trafostanice ve všech stupních dokumentace, včetně projednání se 

správci projektovaných sítí. Firma je vybavena výpočetní technikou s potřebným 

programovým vybavením, takže podklady a následně výstupy projektové dokumentace 

lze předávat jak klasickou, tak  elektronickou formou. Na projektované akce zajišťuje 

projednání s dotčenými orgány a organizacemi, autorský dozor a inženýrskou činnost.  

 

Vedoucí pracovníci jednotlivých profesí jsou autorizovanými inženýry a techniky v 

uvedených oborech. Vzhledem k úzké spolupráci s dodavatelskými organizacemi je 

společnost schopna zprostředkovat i dodávku stavby.  
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2.3.1 Výrobní program 
 

2.3.1.1 VYTÁPĚNÍ  
 

Kromě tradičních vytápěcích systémů navrhuje: 

• moderní podlahové či stěnové vytápění  

• nízkoteplotní a kondenzační zdroje tepla  

• plastové a měděné rozvody topné vody  

• tepelná čerpadla  

• kogenerace  

• topné zdroje elektrické, pevná paliva, dřevní odpad, zemní plyn, propan  

 

Vzhledem k velkým zkušenostem v oboru lze zajistit studie využití odpadního tepla, 

návrh rekonstrukcí stávajících vytápění a kompletní energetické studie převážně 

průmyslových komplexů.  

 

2.3.1.2 ZDRAVOTECHNIKA  
 
Kromě vnitřních rozvodů teplé a studené vody a kanalizace společnost zpracovává i 

projekty: 

 

• veřejné kanalizace  

• veřejné vodovody  

• studny  

• vodojemy  

• čistírny odpadních vod  

• čerpací stanice  
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2.3.1.3 PLYN  
 
V této profesi společnost PLYKO spol. s r.o. projektuje vnitřní i venkovní rozvody 

zemního plynu / středotlak, nízkotlak / a propanu včetně úložiště a zabezpečení.  

 

2.3.1.4 VZDUCHOTECHNIKA  
 
Kromě tradičních větracích zařízení firma projektuje moderní systémy s rekuperací 

tepla, a to v průmyslu i občanské výstavbě. Společnost je schopna navrhnout i chlazení 

a klimatizaci objektů včetně moderních zásobníků ledu či plynového chlazení.  

 

2.3.1.5 ELEKTRO  
 

Společnost PLYKO spol. s r.o. zpracovává projekty komplexní silnoproudé instalace v 

občanské i průmyslové výstavbě včetně motorických instalací, projektů přípojnicových 

prachotěsných rozvodů, slaboproudu, EPS,EZS, průmyslové televize, telefonních 

rozvodů, rozvodů pro KTV a hromosvodů. Pro vnitřní elektroinstalace nabízí 

vyprojektování systému IHC (inteligentní systém řízení budov) včetně softwarového 

zpracování a oživení systému jeho realizaci přímo na stavbě. Projektanti společnosti 

jsou držiteli certifikátu pro navrhování a programování těchto systémů.  

• Dále organizace zpracovává kompletní projektové dokumentace pro rozvody 

veřejného a venkovního osvětlení, kabelové venkovní rozvody NN a VN do 22 

kV včetně projektové dokumentace transformoven 22/0,4kV, rozvody NN 

včetně kompenzace účiníku.  

• V rámci výše uvedené projektové činnosti společnost zpracovává:  

• návrhy umělého osvětlení strojovými výpočty  

• strojové výpočty zkratových proudů v rozvodech NN  

• strojové výpočty impedančních smyček, úbytků napětí a přiřazení jistících prvků  

 

Výše uvedenou projekční činnost společnost zajišťuje ve všech stupních projektové 

dokumentace počínaje zpracováním územně plánovací dokumentace, konče projektem 

pro realizaci stavby.   
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Zákazníkům je společnost schopna poskytnout kompletní poradenskou činnost 

zahrnující m.j. i zpracování návrhu optimální sazby za úhrady el. energie dle aktuálních 

ceníků JmE (E-on).   

 

2.3.1.6 MaR    
 

Společnost PLYKO spol. s r.o. dodává kompletní projektovou dokumentaci pro měření 

a regulaci technického zařízení budov včetně automatického řízení technologických 

procesů (kotelny, výměníkové stanice, předávací stanice tepla, čerpací stanice, čistírny 

odpadních vod atd).  

2.3.2 Trhy 
 
Společnost PLYKO spol. s r.o. působí převážně na území Jihomoravského kraje. V 

tomto regionu působí mnoho „menších“ projekčních kanceláří podobného typu jako je 

zkoumaná společnost. Největšími faktory úspěchu jsou vysoká kvalita odvedené práce, 

odbornost a dlouholeté zkušenosti v oboru. 

 

2.3.2.1 Hlavní zákazníci 
 

Mezi nejvýznamnější odběratele patří JME, a.s. (dnes již E-on) , JMP a.s., Magistrát 

města Brna a Prahy. Ze soukromého sektoru je nejvýznamnější spolupráce se 

společností SKANSKA CZ a projekční kancelář A-Plus a.s. Hlavní zákazníci jsou 

soukromé společnosti, které však realizují stavby, které jsou převážně hrazeny z 

veřejných zdrojů. 

 

Společnost je nevýrobního charakteru. Základní náplní činnosti je komplexní servis pro 

zákazníka od vypracování základní koncepce zakázky až po její realizaci. 

Prostřednictvím smluvních obchodních partnerů společnost zajišťuje komplexní řešení, 

tedy včetně samotné stavební realizace návrhů.  
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2.3.2.2 Vývoj tržeb 
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Graf 2-1 Vývoj tržeb společnosti PLYKO spol. s r.o. 

 

Rok 2005 byl pro firmu z hlediska tržního vývoje zcela jedinečný. V předešlých letech 

došlo k nárůstu tržeb v roce 2004 oproti roku 2003 „pouze“ o přibližně 90 procent. 

Stalo se tak v zásadě proto, že se společnosti podařilo zaměřit se více na státní sektor a 

podařilo se získat státní zakázky. Tato skutečnost je lépe patrná z níže uvedených grafů 

tržního zacílení.  

 

Tržby v roce 2005 se oproti roku 2004 zvětšily více než čtyřikrát. Tento zásadní nárůst 

je důsledkem tržní politiky společnosti. Převážná část zakázek byla směřována do 

státního sektoru a díky ohromné zakázce, kterou se podařilo realizovat, se takto 

markantně zvětšily tržby. Dalším významným faktorem byla změna zaměření 

poskytovaných služeb na projekční práce kompletační a koordinační. V roce 2006 se 

společnosti podařilo udržet tempo růstu a to včetně požadované rentability tržeb. 

 

V roce 2003 bylo přibližně 70 procent tržeb realizováno prostřednictvím soukromého 

sektoru. Z toho téměř 90 % tvořily tržby ze zakázek pro právnické osoby. V tomto roce 

firma přistoupila na odlišnou obchodní politiku, kterou je snaha zaměřit se na státní 

sektor. Rozložení přínosu jednotlivých sektorů trhu z hlediska tržeb vystihuje níže 

uvedený graf. 
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Graf 2-2 Segmenty trhu v roce 2003 

 

V následujícím roce, tedy v roce 2004 firma pokračovala v obchodní politice, kterou 

nastartovala v roce předešlém. Z grafu níže je patrné, že více než polovinu všech tržeb, 

firmě přinesly zakázky ze státního sektoru. 

Podíl jednotlivých segmentů trhu na tržbách v roce 
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Graf 2-3 Segmenty trhu v roce 2004 

 

V roce 2005 se zřetelně projevily změny v obchodní politice. Graf vývoje tržeb jasně 

ukazuje, že snaha společnosti zaměřit se na veřejné zakázky přinesla skutečný efekt. 
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Podíl jednotlivých segmentů trhu na tržbách v roce 
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Graf 2-4 Segmenty trhu v roce 2005 

 

Rok 2005 jasně dokázal, že snaha o zaměření se na veřejné zakázky je krok správným 

směrem. Je třeba však podotknout, že co do výše tržeb je státní sektor skutečně 

dominantní, ale co do počtu zakázek je státní i soukromý sektor vyrovnaný. V roce 

2006 pak došlo k podílu státního sektoru o 5% a naopak narostl podíl realizovaných 

obchodů se soukromými investory, a to hlavně díky nárůstu zakázek pro právnické 

osoby. 
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Graf 2-5 Segmenty trhu v roce 2006 
 

 45



 

2.3.3 Zdroje financování společnosti a majetek firmy 
 
Firma se pohybuje na trhu v České republice a patří ve stavebním oboru k malým 

firmám, které se zabývají úzkou specifikací. Jejími zákazníky jsou fyzické osoby, 

akciové společnosti, holdingy a především státní instituce. Firma pracuje i pro investory 

ze zahraničí, kteří si prostřednictvím českých firem objednávají zakázky. 

 

Firma podniká v pronajatých kancelářích, používá vlastní kancelářský nábytek  

i počítače, kopírky, tiskárny a nezbytné plottery. 
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Graf  2-1: Struktura kapitálu 

 

Společnost je financována z vlastních zdrojů, které získává prodejem služeb. Koncepce 

úspor nákladů je založena na pronájmu kanceláří a nákupu nezbytných inovačních IT. O 
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veškerých financích rozhodují společníci firmy (s mottem "na co mám, to koupím"). 

Vzhledem k tomu, že se firma nechce zadlužovat a nevznikl k tomu dostatečně závažný 

důvod, nebyla zde potřeba poskytnutí žádné  půjčky nebo bankovní úvěru.  

 

Bilanční suma společnosti během posledních let neustále roste. V roce 2003 celková 

aktiva byly v úhrnné výši 2,2 mil. Kč, v roce 2005 však dochází k prudkému nárůstu o 

téměř 8 mil. Kč na 10,5 mil. Kč. Objem stálých aktiv se snižuje vlivem odpisů a 

společnost dále neinvestuje. Výsledkem je pak snížení podílu stálých aktiv na méně než 

na 1 % v roce 2005, kdy došlo ke ztrojnásobení pohledávek z obchodního styku, z 

důvodu zvyšování objemu produkce a dále pak zvýšení finančního majetku – peněz v 

hotovosti a na bankovních účtech o 500% na téměř 6,5 mil. Kč. V roce 2006 pak 

dochází k výplatě podílu na zisku společníků a nárůstu pohledávek a závazků. Určitým 

rizikem je velký nárůst pohledávek z obchodního styku. Bilanční suma dosáhla maxima 

za celou dobu existence firmy, a to ve výši 10,5 mil. Kč. 
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Graf  2-2: Struktura aktiv 
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2.4 SWOT analýza 
 

SWOT je zkratkou slov z angličtiny: Strengths (přednosti = silné stránky), Weaknesses 

(nedostatky = slabé stránky), Opportunities (příležitosti), Threats (hrozby). SWOT 

analýza tedy představuje kombinaci dvou analýz, S - W a O - T. 

 S - silné stránky W - slabé stránky 

O – příležitosti Strategie SO Strategie WO 

T – hrozby Strategie ST Strategie WT 

Tabulka 2-2: Struktura SWOT analýzy 
 

Silné stránky Slabé stránky 

• Umístění společnosti 

v jihomoravském regionu 

• Nutnost odborné zdatnosti 

zaměstnanců 

• Nízká cena práce • Horší vybavení IT (viz níže) 

• Zkušenosti a reference, vysoké 

nasazení vzhledem k 

zákazníkovi 

• Nenahraditelnost určitých 

pracovníků, stabilita firmy, 

finanční sila a finanční řízení 

• Spektrum nabízených služeb • Malá velikost projekční kanceláře 

• Týmová práce, malý 

specializovaný kolektiv, dobrá 

komunikace v kolektivu 

• Slabý přehled o konkurenci a 

nových metodách 

Příležitosti Hrozby 

• Rostoucí poptávka po 

rekonstrukcích panelových 

domů (instalace) 

• Silná konkurence ze strany 

velkých projekčních společností 

• Velké developerské projekty • Problémy s financováním firmy 

• Implementace nových 

marketingových postupů na 

cílené segmenty 

• Neexistence marketingové 

strategie do externího prostředí 

Tabulka 2-3  SWOT analýza společnosti 
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2.4.1 Hodnocení SWOT analýzy 
 

Při identifikaci jakékoliv příležitosti (už od doby vzniku firmy) musí být vnímána 

možná reálná ohrožení, slabé stránky firmy (tj. toho, co nemáme k dispozici), využití 

silných stránek (tj. toho, co máme k dispozici). V opačném případě hrozí značná 

pravděpodobnost neúspěchu. Je-li firma přesto úspěšná ve svém snažení o realizaci 

identifikovaných příležitostí, může hovořit o štěstí (které je nezbytné). V takových 

případech dochází k „dílčím úspěchům“. Ale dlouhodobě a stabilně přeje štěstí zejména 

připraveným. Akceptování fungování zákonů podnikání, je důležité pro vytvoření 

dlouhodobé ziskovosti a stability firmy. 

 

Po identifikaci slabých stránek společnosti by se společnost měla začít zabývat investicí 

do IT společnosti, které je sice v současnosti dostačující, ale ne na špičkové úrovni. 

Firma má malý přehled o své konkurenci a prakticky se jimi nezabývá a nesnaží se najít 

konkurenční výhody oproti jiným společnostem. 

 

V určitých obdobích dochází k problémům s financováním společnosti, kdy odběratelé 

neplatí ve stanovených lhůtách a na účtech společnosti je málo peněz k provozu 

společnosti.  

 

Z hrozeb je nejvýznamnější růst konkurence ze strany velkých projekčních kanceláří. 

Proto by se společnost měla zaměřit na zlepšování vztahů z těmito firmami například 

pomocí relationship marketingu. 

 

Společnost by se měla začít zabývat marketingovou strategií, která by jsi zajistila 

v případě selhání osobních kontaktů další zakázky. 
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2.5 ICT/IT společnosti  
 

ICT (informační a komunikační technologie)/IT (informační technologie) společnosti 

jsou hlavním opěrným pilířem pro komunikaci ve společnosti. Z nadsázkou by se dalo 

říct, že jsou hardwarem komunikace. 

 

Již v předchozí analýze jsem se zmínil o stagnaci v investování do IT společnosti, kdy 

společnost po tři roky neinvestovala do nového vybavení. 

 

2.5.1 Hardware  
 

Hardware je technické vybavení počítače. Používá se i jako souhrnný název pro veškerá 

fyzická zařízení, se kterými je počítač schopen komunikovat.  

2.5.1.1 Osobní počítače 
 

Procesory1) Operační 

paměti 2)

Harddisk 3) Grafické karty 4) Výstupní  a 

vstupní 

zařízení 5)

P4 2,6 Ghz 1024 MB 150 GB ATI Radon 64 MB  DVD –RW 52x 

P4 2,6Ghz 1024 MB 120 GB ATI Radon 64 MB CD –RW 52x 

P4 2,0 Ghz 256 MB 120 GB ATI Radon 128 MB CD –ROM 52x 

P4 2,0 Ghz 256 MB 80 GB GeForce2 32 MB CD –ROM 52x 

P4 1 Ghz 128 MB 80 GB ATI Radon 128 MB CD –RW 48x 

P4 1  Ghz 128 MB 60 GB GeForce2 32 MB CD –ROM 48x 

P4 1 Ghz 128/MB 80 GB ATI Radon 128 MB CD –ROM 40x 

P4 800 Mhz 64 MB 40 GB ATI Radon 128 MB CD –ROM 40x 

P4 800 Ghz 64 MB 40 GB GeForce2 32 MB CD –RW 40x 

P4 800 Ghz 64 MB 40 GB GeForce2 32 MB CD –ROM 40x 

Tabulka 2-4: Přehled PC ve společnosti 
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1. Intel Pentium 4  

2. DDR 400 Mhz  

3. Seagate ATA/100 7.200ot., Seagate S-ATA/100 7.200ot. 

4. ATI Radon DDR AGP 8x   , GeForce2 DDR AGP 8x 

5. CD -ROM, DVD, CD -RW, DVD - RW 

 

O IT společnosti se stará renomovaná firma Legia, s.r.o a to formou částečného 

outsourcingu. Osobní počítače, které se nacházejí ve společnosti byly nakupovány v 

průběhu let a přibližně každé dva roky prochází inovací a nebo kompletním nákupem 

nového hardwaru. Všechny počítače jsou dále vybaveny FDD mechanikami 3,5 palce, 

síťovými a fax modemovými kartami 100 MB/s. Dále je každý osobní počítač vybaven 

LCD monitory, klávesnicí a myší. Velikost LCD monitorů je 21 palců.   

 

2.5.1.2 Notebooky 
 

Procesor Operační 

paměť 

Harddisk Grafická karta Výstupní 

a vstupní zařízení 

P4 1,5 Ghz 128 MB 40 GB GeForce2 32MB CD –RW 52x 

P3 600 Mhz 64 GB 20 GB GeForce2 16MB CD –RW 52x 

Tabulka 2-5: Přehled notebooků 
 

Osobní počítače a notebooky společnosti jsou využívány pracovníky a vedením firmy a 

to následovně: 

 Osobní počítače Notebooky 

Vedení společnosti 1 1 

Projekce vody 3 - 

Projekce elektřiny 3 1 

Projekce plynu a  vytápění 3 - 

Tabulka 2-6: Rozložení počítačů dle útvarů společnosti 
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2.5.1.3 Servery 
 
Firma využívá server o specifikaci Intel Pentium 2 400 Mhz, 32 MB RAM, 20 GB 

HDD. Jako operační systém je použit Linux z důvodu vhodnosti a stabilnosti systému. 

Server slouží jako poštovní server a také připojovací server providera (poskytovatele 

internetu.)  

2.5.1.4 Vstupní, výstupní a ostatní zařízení 
 

Vstupní/výstupní 

zařízení 

Typ Poznámka 

Skener Scan Jet 5000 - 

Vypalovací 

mechaniky 

CD –RW, DVD – RW Používají se na zálohování veškerých 

dat a souborů, jako nosiče se 

používají CD 700MB nebo DVD 

4,7GB 

Tiskárny  Hewlett-Packard 930 barevná inkoustová tiskárna 

s možností tisku formátu A4 

 Hewlett-Packard 1700 barevná inkoustová tiskárna 

s možností tisku formátu A3 

 Epson Staylus 1000 černobílá tiskárna s možností tisku A3 

 Hewlett-Packard 

LaserJat 1022 

černobílá laserová tiskárna s možností 

tisku A3 

Plotter Hewlett-Packard 

DesignJet 500 

Černobílí plotter s samostatnou 

síťovou kartou s možností formátu A1 

FDD  Zip 250  Interní, zálohovaní dat na diskety  

Tabulka 2-7: Vstupní, výstupní a ostatní zařízení 
 
Do ostatních zařízení firma zahrnuje kopírovací zařízení Minolta T-2000 a fax 

Panasonic KX - FM131, který je zároveň skener, tiskárna i kopírka. 
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2.5.1.5 Síťové zapojení 
 
Veškerý zde vypsaný hardware je zapojen síťově po firmě a to přes HUB. Veškeré 

počítače mají stejnou prioritu.  

 

Počítače mají přístup na internet ve formě proxy serveru. Přenos dat zajišťuje SPT 

Telecom prostřednictvím ADSL linky o rychlosti 526/ 128 kb za sekundu. Ochrana dat 

je zajištěna možností stáhnutí pošty pouze do počítače jednatele společnosti. 

Komunikace je dále vedena 4 pevnými linkami a 3 mobilními telefony. 

 

2.5.2 Software 
 

Firma na všech svých počítačích využívá Windows XP, nadstavbové programy na 

Windows XP jako Microsoft Office 2003 Premium, Internet Explorer 7.0, Mozzila 

Firefox MS Outlook, Other CAD, Auto CAD 2007, Adobe Reader, Atnotec, AVG. 

 

Windows XP: Využívá se pro svojí nástavbu a dobré síťové propojení a kompatibilitu.  

 

Microsoft Office 2000 Premium: Součástí tohoto balíčku je MS Excel tabulkový 

editor, MS Word textový editor. 

 

Internet Explorer, Outlook Express: Jako nástavba pro Windows pro elektronickou 

komunikaci a prohlížení internetových stránek. 

 

AutoCAD 2007, OtherCAD: OtherCAD se využívá pro pracovní účely jako je 

rýsování zadané práce.Tento software je levný  a umí veškeré věci jako jiné programy 

stvořené za tímto účelem. AutoCAD 2007 se používá na stejné účely jako OtherCAD, 

ale  jeho cena je daleko vyšší. 

 

Adobe Reader: Na prohlížení souborů ve formátu pdf.  

 

Atnotec: Používá se jako komunikace mezi počítači písemnou formou. 
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Norton Antivirus: Antivirový program,který má  zabezpečit síť před napadnutím viry. 

 

Počet nejvyužívanějších instalací softwaru v firmě Plyko, s.r.o: 

 

Základní software Počet licencí 

Windows Me 5 

Windows XP 7 

Microsoft Office 2000 12 

AutoCad 8 

OtherCad 8 

Tabulka 2-8: Přehled počtu licencí SW 
 

2.5.3 Ostatní IT 
 
Společnost využívá v oblasti telekomunikačních služeb jak pevnou linku tak 

i mobilního operátora. Na Internet se dostává prostřednictví ADSL linky. 

 

Uživatelé  Operátor Program 

Jednatel společnosti  T-mobile, SPT Telecom T 400, Optimal 

Vedení projekce vody T-mobile, SPT Telecom T 200, Optimal 

Vedení projekce elektřiny T-mobile, SPT Telecom T 200, Optimal 

Vedení projekce topení a 

plynu 

T-mobile, SPT Telecom T 200, Optimal 

Tabulka 2-9: Přehled tarifů u mobilních operátorů 
 
Společnost využívá mobilní telefony značky Nokia, telefonní přístroje pevné linky jsou 

bezdrátové. Výjimkou je pouze jednatel společnosti, který má k dispozici multifunkční 

zařízení Panasonic, kdy tento přístroj je zároveň skener i tiskárna a případná kopírka. 
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2.6 Komunikační toky firmy 
 

Výše uvedené zařízení složí k uspokojování komunikačních potřeb společnosti. 

Následující schéma definuje základní komunikační toky: 

 

Obrázek 2-2: Základní komunikační toky ve společnosti 
 

 
1. Požadavek na vypracování projektu 

2. Akceptace/zamítnutí požadavku 

3. Definování požadavků zákazníka 

4. Zadání práce jednotlivým oddělením 

5. Oboustranná komunikace pracovníků společnosti se zákazníkem 

 

Z předcházejícího schématu jsou zcela zřejmé funkce a činnosti jednotlivých oddělení. 

Vedení společnosti zajišťuje komunikaci se strategickými partnery a investorem, 

uzavření smlouvy a dohodnutí stavu věci a podmínek.  Projekční oddělení zajišťuje 

převzetí práce, vypracování projektu včetně konzultace s investorem a případné 

zmapování terénu. 
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3 Návrh řešení  
 
Technický popis řešení je rozdělen na dvě části a to na modernizaci součastných 

internetových stránek a vytvoření intranetové portálu pro potřeby společnosti. 

Internetové stránky zůstanou hostovány u stejného poskytovatele – Skynet, zatímco 

intranetové řešení poběží na serveru, který bude umístěn v prostorách firmy, a to 

z důvodů bezpečnosti a dále pak předpokládaných vysokých objemů přenesených dat. 

 

3.1 Internetové stránky 
 
Při tvorbě intranetu společnosti Plyko spol. s.r.o byla vytvořena nová webová 

prezentace, která se na rozdíl od staré liší nový výrazným designem. Tento design 

odpovídá moderním požadavkům na www stránky.  

 

 
Obrázek 3-1: Navržená webová prezentace společnosti Plyko spol. s.r.o. 
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Mapa stránek PLYKO spol. s.r.o  
 

 CZ_General  

• Home - návrat zpět na titulní stranu 

• Aktuality - zde firma prezentuje novinky pro veřejnost 

• Historie firmy - popis firmy od jejího vzniku do současnosti 

• Filozofie a politika - důvody proč si vybrat právě Plyko, s.r.o  

• Reference společnosti - referenční listina projektových akcí, na kterých se 

podílela  společnost od svého vzniku do současnosti . 

• Specifikace - specializace společnosti  

• Divize -  

♦ Vytápění 

♦ Zdravotechnika 

♦ Plyn 

♦ Vzduchotechnika 

♦ Elektro 

♦ MaR 

• Intranet (přihlášení) 

• Kontakt 

• Mapa stránek 

 

3.2 Intranetové řešení 
 
Společnost předpokládá zavedení intranetu od dubna 2007, který bude realizován ve 

spolupráci s společností Legia, s.r.o, která je výhradním dodavatelem hardwaru a 

softwarových řešení pro společnost Plyko spol. s.r.o. Základem intranetu bude stávající 

server o specifikaci Intel Pentium 2 400 Mhz, 32 MB RAM, 20 GB HDD. Jako 

operační systém je použit Linux z důvodu vhodnosti a stabilnosti systému. Server 

v součastné době  slouží jako poštovní server a také připojovací server providera 

(poskytovatele internetu.). Pro potřeby intranetu bude rozšířen o 2 x 320 GB disky, 

které byly zapojeny do RAID a zároveň na ně bude nainstalováno webový server 

APACHE s databázovém serverem MySQL a PHP. 
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Pro realizaci informačního systému byly zvoleny dostupné, nekomerční, avšak 

dostatečně robustní technologie. Informační systém byl navržen pro webový server 

Apache 2, avšak nekladou se žádné omezení pro běh na jiných webových serverech. 

Informační systém je naprogramován ve skriptovacím jazyce PHP (2.4), verze 5, 

webové stránky značkovacím jazykem HTML 4.01 (2.2) za použití kaskádových stylů 

CSS (2.3). Data jsou uchovávána a interpretována databází MySQL (2.5), verze 4.0.29, 

prostřednictvím PHP extension. Jedinou nevýhodou této verze databáze je absence 

transakcí, které lze však pro velikost a strukturu navrhovaného informačního systému 

nahradit jinými prostředky.  

 

3.3 Design 
 
Design (vzhled) systému tvoří HTML (2.2) šablona, založena na jednoduchém 

tabulkovém designu s použitím kaskádových stylů CSS (2.3), uložených v samostatném 

souboru, pro definici vzhledu tabulek, písem a odkazů. Šablona rozhraní je integrována 

s programovým kódem systému (kód nedělen od layoutu), neboť se do budoucna 

nepředpokládá výrazná změna grafického vzhledu. Obecný vzhled informačního 

systému je zobrazen na (Obrázek 3-2). 

 

3.4 Programový kód 
 

Jak již bylo zmíněno, systém je založen na skriptovacím jazyce PHP (2.4). Informační 

systém je naprogramován neobjektově, avšak některé části aplikací využívají 

objektových tříd pro vyšší efektivitu. Přístup k MySQL databázi (2.5) je realizován 

pomocí PHP extension a je rovněž neobjektový. Využita je však řada vlastních 

pomocných funkcí pro zjednodušení a vyšší přehlednost kódu. Data odesílaných 

formulářů jsou systému předávány výhradně pomocí HTTP metody POST. 

Informační systém se hojně opírá o grafické funkce GD knihovny. Využívána je pro 

tvorbu grafu statistik návštěvnosti, či pro generování náhledů vizitek. Pro tiskové PDF 

výstupy je používána jednoduchá komponenta PDF, která je volně šířitelná a plně 

dostačující pro potřeby systému. 
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3.5 Bezpečnost 
 

Bezpečnost informačního systému a jednotlivých aplikací je založena na moderních 

možnostech PHP a dále standardními prvky používanými v internetových aplikacích. 

Veškerá přístupová hesla jsou přenášena a ukládána v databázi jako MD5 hash. Veškerá 

uživatelem odesílaná data, která vstupují do databáze, jsou ošetřena proti tzv. SQL 

injection (narušení SQL dotazu jiným škodlivým kódem). 

 

3.5.1 Přihlášení 
 
Přihlášení k systému je zabezpečeno pomocí proměnných SESSION, které umožňují 

jednoduše identifikovat přihlášené uživatele a obejít bezstavovost protokolu HTTP. 

Přihlášený uživatel je charakterizován svým typem přístupu k systému (účastník, 

recenzent, administrátor) a dále údajem o vypršení přihlášení (timeoutem), jenž je 

nastaven na jednu hodinu. Posledním údajem, který je po přihlášení k systému 

uchováván v proměnných SESSION, jsou přístupová práva. 

 

3.5.2 Přístupová práva 
 
Informační systém umožňuje nastavit přístupová práva k jednotlivým aplikacím 

rozhraní pro administraci systému. Globálně je přístup k aplikacím administrace 

rozdělen na plný přístup nebo omezený (zakázaný) přístup. Přístup lze nastavit také ke 

každé administraci zvlášť a je rozdělen na: 

  

• plný přístup k aplikaci hodnota práv 1 

• částečně omezený přístup (pouze pro čtení)  hodnota práv 2 

• zakázaný přístup  hodnota práv 0 
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Obrázek 3-2: Přihlášení do intranetu 

 

3.5.3 Mapa intranetu  
 
 

 Přihlášení do intranetu 

 Účet 

 Vstupní strana 

 Změna osobních údajů 

 Projekty 

 Přehled 

 Rozpracované projekty 

 Dokončené projekty 

 Nerealizované projekty 

 Normy a právní předpisy 

 Stavební zákon 
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 Normy ČSN 

 Vzorové dokumenty 

 Technické zprávy 

 Vzorové detaily 

 Smlouvy 

 Faktury 

 Objednávky 

 Aplikace docházka 

 Aktuální měsíc 

 Přehled 

 Kontakty 

 Aktuality 

 Odhlásit 

 

 
Obrázek 3-3: Úvodní stránka po přihlášení 
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3.5.4 Popis položek intranetu 
 

Vstupní brána intranetu společnosti obsahuje nejen formulář pro přihlášení do intranetu, 

ale i umístění vyhledávacího políčka v síti internetu, takže se uživatel nemusí přihlásit 

do systému. Po přihlášení se uživatel dostane na vstupní stránku, kde uživatel nalezne 

v hlavním menu tyto položky účet, projekty, normy a předpisy, vzorové dokumenty, 

aplikace docházky, kontakty, aktuality a položka odhlášení z intranetu. Vstupní stránka 

dále obsahuje nové zprávy a informace, kalendář, naposledy editované dokumenty, 

odkazy na internet.  

 

V položce Projekty nalezneme přehled o všech aktuálních projektech, informace 

o rozpracovaných projektech, informace o dokončených projektech a informace 

o nedokončených projektech. 

 

 
Obrázek 3-4: Informace o rozpracovaných projektech 
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V položce Normy a předpisy je uvedeno aktuální znění stavebního zákona 

a zakoupených norem ČSN. 

 

Položka Vzorové dokumenty obsahu materiály, které byly vytvořeny pracovníky 

společnosti a to v podobě vzorových technických zpráv, řešených vzorových detailů, 

smluv, objednávek a faktur. 

 

Aplikace docházky umožňuje uživateli zaznamenat počet odpracovaných hodin. Na 

konci každého měsíce vytištěnou tabulku, kterou podepíše odevzdá řediteli společnosti. 

Dále tato aplikace umožňuje sledovat počet odpracovaných hodin v jednotlivých 

měsících. 

 

 
Obrázek 3-5: Sledování docházky 
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Kontakty obsahuji základní kontaktní informace na nejdůležitější partnery společnosti a 

to jak dodavatele, odběratele tak i  statní zprávu. 

 

 
Obrázek 3-6: Zobrazení kontaktů 
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4 Procesní diagram ve společnosti Plyko spol. s.r.o. 
 
Při tvorbě procesního diagramu zakreslujeme na levou stránku události, které ovlivňují 

proces a na pravé straně zakreslujeme automatizované i neautomatizované činnosti. V 

procesním diagramu lze zachytit mnoho procesů a různé stupně podrobnosti podle 

potřeby.  

 

Ve firmě Plyko spol. s.r.o docházelo před zavedením intranetu ke složitému procesu z 

hlediska kontroly rozpracovanosti, dokončení a nerealizovatelnosti projektů jak je 

patrné z následujícího obrázku. 

 

 
Obrázek 4-1: Procesní diagram před zavedením intranetu 
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Z procesního diagramu lze vyčíst složitost procesu kontroly, který probíhal ve 

společnosti před zavedením systému. 

 

Po zavedení intranetu je patrné zjednodušení procesu kontroly, které je zobrazené na 

následujícím obrázku.  Kdy dochází k přebrání procesu intranetem a kontrolní činnost 

se provádí pouze na intranetu. 

 

 
 

Obrázek 4-2: Procesní diagram po zavedení intranetu 
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5 Přínos intranetu do společnosti Plyko spol. s.r.o. 
 

Nejprve jsem se zaměřil na obecné přínosy zavedení intranetu do společnosti. 

 

Zaměstnanci v obraze 

Zavedením podnikového Intranetu získávají zaměstnanci nejen přehledný přístup k 

nejnovějším aktuálním informacím a souborům, ale i řadu užitečných nástrojů 

usnadňujících jejich práci a pomáhajících jim koncentrovat se na klíčové činnosti 

a neztrácet více času s nutnou administrativou, než je nutné. 

 

Všechny informace na jednom místě 

Výkazy, komunikace směrem k zaměstnancům, směrnice, firemní manuály, to vše 

intranetový portál obsahu. Intranetový portál vám také umožňuje se nadále nezabývat 

záležitostmi, databáze firemních formulářů a logotypů, telefonní seznamy a firemních 

kontaktů. 

 

Podnikový intranet 

Databázový podnikový intranet umožňuje efektivně informace vkládat, uspořádat 

a jednoduše vyhledat. Odstraňuje problémy s duplicitou a aktuálností verzí 

prezentovaných dokumentů. 

 

Dále jsem se zaměřil na vnímání a výhody  intranetu ve společnosti 

 

Zaměstnanci společnosti intranet těmito způsoby: 

• Nejdůležitější informační zdroj v podniku 

• Určen pro veřejná i kontrolovaná podniková data integrovaná do jednoho 

homogenního graficky přívětivého celku 

• Prostředek pro masivní sdělování informací 

• Pružná modifikace struktury a obsahu 

• Možnost implementace vlastního grafického stylu 

• Strukturovatelnost dat dle požadavků organizace 
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Výhody intranetu v organizaci jak je vnímají její zaměstnanci:  

 

• Úspora financí - malé nároky na HW, pro celý podnik jedna instalace 

• Nulová údržba - aplikační logika je kompletně na straně serveru 

• Grafická přívětivost - jednoduché a intuitivní grafické rozhraní na straně 

uživatele 

• Modulárnost 

• Modifikovatelnost 

• Rozšiřitelnost 

• Prezentace všech typů dat 

 

V krátkém časovém horizontu jsou přínosy intranetu v praxi velmi obtížně měřitelné 

a však vedení společnosti již zaznamenalo několik příznivých změn o který se domnívá, 

že by mohli být přínosem pro společnost a to i  z hlediska dlouhodobého. 

 

Před zavedením intranetu do společnosti byla situace nepřehledá v těchto následujících 

bodech: 

• ve společnosti bylo nutno organizovat časté a špatně časově 

harmonizovatelné porady a zabírali mnoho času jak vedení společnosti 

tak i pracovníků 

• docházelo k duplicitě práce, kdy pracovníci duplicitně vypracovávali 

technických zprav a vzorových detailu 

• pracovní oddělení společnosti (vody, plynu, elektřiny) nebyly vzájemně  

informováni při práci o stavu projektů v ostatních odděleních  

• společnost zpracovávala docházku zaměstnanců klasickou papírovou 

formou do formulářů o docházce 

 

Po zavedení intranetu do společnosti se projevili tyto změny: 

 

• v současnosti existuje díky intranetu aktuální přehled zpráv, který je umístěn na 

vstupní stránce intranetu, kde jsou pravidelně vedením společnosti aktualizovány 

zprávy 
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• vkládání dokumentů, technických zprav a vzorových detailu do intranetu již 

nedochází k duplicitě zprav a  zaměstnanci oddělení nevypracují tyto dokumenty 

duplicitně 

• intranet umožňuje nabídku formuláře, kde zaměstnanec má možnost zkontrolovat si 

odpracované hodiny v těchto a i jiných měsících. Po kontrole vytiskne formulář a 

zanese ho k rukám vedení společnosti 

• intranet také umožňuje sledování stavu projekčních prací  

 

Společnost do budoucna kalkuluje s návratností investice do intranetu v těchto bodech: 

 

• zvýšením konkurence schopnosti 

• snížením administrativních nákladů 

• zvýšením tržního podílu 

• zvýšením zisku 

 

Intranet ve společnosti. je v širokém měřítku využíván zaměstnanci ke své každodenní 

práci a stal se nedílnou součástí fungování firmy. V současné době pokrývá 

nejdůležitější podnikatelskou oblast, kterou se firma zabývá, což je montáž 

telekomunikačních zařízení. Rozšíření intranetu o další podnikatelské oblasti je 

prozatím v přípravné fázi – vyhledávají se klíčoví lidé a specifikují se požadavky.  Proto 

jsem se rozhodl, že můj návrh bude směřován spíše k zlepšení současného stavu a 

doplnění o informace, které mohou být využity bez ohledu, zda je daná podnikatelská 

oblast začleněna do intranetu či nikoliv. 

 

Myslím si, že můj návrh částečně vytyčuje hlavní nedostatky současného intranetu a 

nabízí pohodlné a  snadné řešení. Odpovědní pracovníci společnosti se rozhodli, že 

některé mé podněty realizují. 

 

V současní době dochází k zavedení CRM systému do společnosti Plyko spol. s.r.o.. 

Intranet by měl tento systém podporovat a informace z tohoto systému by měly být 

v pravidelných intervalech zveřejňovány ve formě reportů na intranetu. 
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6 Ekonomické zhodnocení 
 

Společnost Plyko spol. s.r.o se rozhodla investovat do intranetu 50.000,- Kč. Při 

zavádění intranetu  vznikly společnosti náklady při nákupu hardwaru a při následné 

instalaci. Uvedené ceny jsou bez DPH. 

 

Náklady na hardware 

• Rozšíření serveru 6.000,- 

Náklady na software 

• Operační systém (Linux) 0,- 

• Apache, MySQL)  0,- 

Náklady na realizaci  

• Instalace a konfigurace serveru    5.000,- 

• Testování provozu 1.000,-   

• Vytvoření internetových stránek 5.000,- 

• Vytvoření a testování intranetu 12.000,- 

 

Náklady na služby 

• Školení zaměstnanců    5.000,- 

• Servis 1.000,-                       

 

Celkové náklady znázorňuje následující tabulka: 

 

Náklady Cena 

Hardware 6.000,-Kč 

Software 0,- Kč 

Realizace 23.000,- Kč 

Služby 6.000,- Kč 

Celkem 35.000,- Kč 

Tabulka 6-1: Přehled celkových nákladů intranetu 
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Náklady hardwaru obsahují nákup dvou disků Western Digital Caviar RE 3.5" 

(WD3200YS)  o velikosti 320 Gb, které jsou zapojeny do RAID pole tak že jeden 

z těchto disků slouží jako zálohovací disky. Tento typ disku je doporučen pro použití v 

RAID poli a je vybaven technologií TLER (Time-limited error recovery) pro zlepšení 

kompatibility s řadiči RAID a rychlejší obnovu pole po chybě disku. Navíc obsahuje 

SecureConnect (zesílení konektoru SATA).  

 

Softwarová licence nebyly zakoupeny žádné neboť se jedná o volně šířitelný software, 

který je použitelný i pro komerční účely. Instalace disků a testování intranetu byly 

provedeny společností Legia, s.r.o, která zaškolila zainteresované osoby ve společnosti 

Plyko spol. s.r.o.  

 

Dále společnosti Plyko spol. s.r.o vznikly tyto provozní roční náklady spojené 

s provozem intranetu. 

 

Níže uvedený graf zobrazuje strukturu nákladů v první roce provozu systémů včetně 

nákladů za technickou podporu, která je zahrnuta ve službách. 

 

Náklady spojené s realizací intranetu

17%
0%

66%
17%

Hardware

Software

Realizace

Služby 

 
Graf  6-1: Náklady spojené s realizací intranetu 
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Na náklad vzniklé náklady spojené s zavedením intranetu  do společnosti Plyko spol. 

s.r.o vedení firmy uvolnilo na začátku zavedení 50.000,- Kč. Tato částka nebyla 

dosažena. Celkové rozpočet byl o 15.000,- Kč, což představuje snížení o 30% oproti 

původním předpokladům. 
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Závěr 
 

Cílem diplomové práce bylo aplikovat teoretické poznatky z oblasti 

Informačních a komunikačních technologií v praxi v konkrétní firmě PLYKO spol. s.r.o 

a implementovat intranet do společnosti. 

 

Informační systém obecně je nutné dnes brát jakou nezbytnou součást každé 

společnosti.  

Nejinak tomu je v případě firmy Plyko spo.s.r.o. Nechci zde tvrdit, že bez 

informačního systému potažmo intranetu není společnost schopna existovat nebo co 

více dosahovat zisku, ale výše uvedené informace a návrhy dokazují, že s použitím 

intranetu dojde k usnadnění všech manažerských funkcí vedení společnosti. Navíc také 

dojde ke značnému usnadnění práce všech zaměstnanců a to v konečném důsledku 

povede prostřednictvím jejich spokojenosti k větší efektivitě jejich práce a možnosti 

dosažení většího zisku společnosti. 

 

Prostřednictvím této práce se mi podařilo nalézt a specifikovat soubor opatření, 

díky kterým firma Plyko spol. s.r.o odstraní dosavadní nedostatky v interní komunikaci. 

Tyto nedostatky jsou podle mého názoru dnes již velkým přežitkem a proto budu v 

mezích mých možností mé návrhy realizovat. 
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Příloha č. 1: Výpis z obchodního rejstříku, 
 
Datum zápisu:  26.listopadu 1991
Obchodní firma:  PLYKO  spol. s. r.o
Sídlo:  Brno, Rezkova 429/28, PSČ 602 00 
Identifikační číslo:  440 16 344
Právní forma:  Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:  
-  projektová činnost v investiční výstavbě 
-  zprostředkovatelská činnost 
-  koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 
Statutární orgán:  
jednatel:  Ing. Zdeněk Fišer, r.č. 550603/2587 

Újezd u Černé Hory 22 
den vzniku funkce:  26.listopadu 1991 

jednatel:  Ing. Jiří Beránek, r.č. 490621/064 
Brno, Rezkova 28 
den vzniku funkce:  26.listopadu 1991 

jednatel:  Ing. Vítězslav Valášek, r.č. 560308/2639 
Brno, Svážná 32 
den vzniku funkce:  21.března 2002 

Způsob zastupování: Jménem společnosti jedná a podepisuje kterýkoli jednatel. 
Společníci: 
Ing. Vítězslav Valášek, r.č. 560308/2639 
Brno, Svážná 32 
Vklad: 33 000,- Kč 
Splaceno: 33 000,- Kč 
Obchodní podíl: 33%  
Ing. Zdeněk Fišer, r.č. 550603/2587 
Újezd u Černé Hory 22 
Vklad: 34 000,- Kč 
Splaceno: 34 000,- Kč 
Obchodní podíl: 34%  
Ing. Jiří Beránek, r.č. 490621/064 
Brno, Rezkova 28 
Vklad: 33 000,- Kč 
Splaceno: 33 000,- Kč 
Obchodní podíl: 33%  
Základní kapitál:  100 000,- Kč
Ostatní skutečnosti: Způsob zřízení: Společenskou smlouvou ze dne 14.11.1991. 
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Příloha č. 2: Referenční stavby 
 
2004 

Kostel Ostrava - Zábřeh 

Bytový komplex Mazanka - Praha 

Galerie Vaňkova v Brně 

Bytový komplex U Hostivařské přehrady v Praze 

Informační centrum přírodovědecké fakulty v Brně 

Bytový dům "A" ulice Holzova Brno-Líšeň 

RD Ing. Kováře - Brno 

Bytový komplet Na Krutci v Praze 

Univerzitní Kampus Brno-Bohunice modrá etapa 

Rekonstrukce UT vládní vila Hroznová v Brně 

Bytové domy Brno-Juliánov II.etapa 

Rodinné domy Achtelky v Brně – použit systém Nikobus 

RD manželů Vodičkových Útěchov – použit systém Nikobus 

Areál firmy Agora v Brně 

Areál firmy Ager, Brno, Vídeňská 

 

2005 

Univerzitní Kampus Brno-Bohunice červená etapa 

Bytový dům "C" ulice Holzova Brno-Líšeň 

Bytový komplex Majdalenky II, Brno, Lesná 

Dům chráněného bydlení Oslavany 

Domov důchodců Brno Tuřany 

Moravský zemský archiv - Brno, Bohunice – generální projektant 

JMP Brno, Radlas-provozní objekt J 

Relaxační centrum Pasohlávky 

Janáčkovo divadlo II. etapa - Brno 

Bytový dům "B" ulice Holzova Brno-Líšeň 

JMP Brno, Radlas- vnitroareálové rozvody silnoproud 

Technologie transformovny hotel "Ulrika" Karlovy Vary 
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Univerzitní Kampus Brno-Bohunice modrá, žlutá, zelená etapa – koncepce a koordinace 

projekčních prací v profesích UT, elektro, ZTI 

Úprava parku Slovanské náměstí v Brně - venkovní osvětlení 

 

2006 

Areál firmy Agora v Brně–změna 

JMP Brno, Radlas- vnitroareálové rozvody silnoproud 

Bytový dům ulice Šeříkova Brno-Jundrov  

Lékárna velký Špalíček 

Mateřská školka ulice Klášterského v Brně 

Bytový dům ulice Pavlovská  Brno 

Rodinný dům Jesenice  

Rodinný dům ulice Jugmanova  v Brně 

Rodinný dům ing. Arch. Májovského 

Rodinný dům ing. Arch. Pilaře  

Areál Holzova – venkovní osvětlení  
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