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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem změn pro informační systém, především pak 

v rezervačním systému ubytovaní, za účelem získaní konkurenční výhody. Návrh 

vychází ze SWOT analýzy, Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil a analýzy 

vyváženosti a efektivnosti informačního systému. Důraz je kladen na návrh celé změny 

a identifikaci možných problémů.   

Abstract 

This thesis deals with the proposals for the information system modifications, especially 

in the accommodation reservation system, in order to gain a competitive advantage. The 

proposal is based on the SWOT analysis, Porter’s five forces analysis and analysis of 

balance and effectiveness of information system. Emphasis is placed on the design of 

modification and identifies its potential problems. 
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1 Úvod  

Dnešná doba nás čím ďalej, tým viac zasypáva rôznymi dátami a informáciami, ktoré 

musíme spracovať, posúdiť a uložiť. Keďže množstvo týchto dát rastie každým dňom, 

nachádzame si spôsoby, ako ich spracovať čo najefektívnejšie a uložiť čo 

najprehľadnejšie. Počet dát a informácií, ktoré spracováva každý z nás, tvorí len malý 

zlomok toho, čo musí spracovať podnik. Pre tento účel podnikom slúžia informačné 

systémy, ktoré sa stali ich neodmysliteľnou súčasťou. 

Moderné informačné systémy by mali poskytovať aktuálne a správne informácie, ktoré 

by umožňovali efektívne riadenie spoločnosti a tým prispievať k znižovaniu potrebného 

množstva finančných i nefinančných prostriedkov spoločnosti. 

To ako efektívne informačné systémy spracovávajú tieto dáta a poskytujú informácie, je 

možné chápať z rôznych pohľadov. Preto vzniklo veľa metód, ktoré sa túto efektívnosť 

snažia zmerať a ohodnotiť. Pretože každý informačný systém je iný, určený pre iný 

okruh spoločností, neexistuje metóda, ktorá by ho dokázala presne zhodnotiť. 

Špeciálnu oblasť tvoria informačné systémy pre spoločnosti, ktoré poskytujú služby. 

Tieto systémy prepojujú ekonomické a účtovné procesy spoločnosti s procesmi 

evidencie, správy a vzťahu so zákazníkmi. Najväčším špecifikom týchto systémov je to, 

že zákazník priamo pristupuje k časti systému, ktorá mu poskytuje prehľad o dátach, 

ktoré sú zviazané s jeho osobou a má možnosť ich meniť alebo pridávať ďalšie. 

Táto práca sa bude zameriavať na informačný systém pre koleje a menzy. Tento systém 

sa zaraďuje medzi systémy pre poskytovanie ubytovania a stravovania, ktorý poskytuje 

navyše možnosti dlhodobého ubytovania, stanovenie poradovníkov pre študentov 

a rôzneho druhu stravovania. 

Úspešnosť systémov, u ktorých zákazníci prichádzajú do styku s časťou ich rozhrania je 

závislá na rôznych faktoroch. Nie je to len presnosť a spoľahlivosť dát, ale často aj 

vzhľad ich prezentovania. Dizajn je faktor, podľa ktorého sa zákazník rozhodne pri 

dvoch rovnocenných ponukách. 
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Zohľadnením uvedených faktorov, je v práci navrhnutý proces zmeny systému 

rezervácie ubytovania, ktorá vychádza z predchádzajúcich analýz. Cieľom tejto zmeny 

je zvýšenie konkurencieschopnosti informačného systému, ako aj spoločností, ktoré 

tento systém využívajú. 
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2 Ciele práce, metódy a postupy spracovania 

2.1 Ciele 

Cieľom práce je vytvorenie návrhu zmien a možných inovácií, ktoré majú vylepšiť 

rezervačný systém pre ubytovanie, ktorý je súčasťou informačného systému ISKaM. 

Tieto zmeny majú zvýšiť ovládateľnosť rezervačného systému a taktiež aj jeho 

konkurencieschopnosť. Pri návrhu zmien sú posúdené možné technológie, ktoré by bolo 

možné využiť pri úspešnej realizácii zmeny. Pretože každá zmena so sebou nesie aj 

riziká, je čiastkovým cieľom tejto práce  ich identifikácia a navrhnuté opatrenia, ktoré 

by ich minimalizovali. 

Pre splnenie týchto cieľov je potrebné previesť analýzy celého systému s hlavným 

zameraním na ubytovaciu časť. Výsledky týchto analýz poslúžia ako základné 

východisko pre definovanie možnej zmeny a jej prevedenia. 

2.2 Metódy a postupy spracovania 

V prvej časti práce budú uvedené teoretické východiská, ktoré definujú, čo je to 

informačný systém a aké sú možné metódy pre analýzu systému. Najskôr je pomocou 

Porterovej analýzy piatich síl posúdené okolie v ktorom sa informačný systém 

nachádza, kto sú jeho konkurenti a akú majú silu. Ďalej analýza odhalí silu zákazníkov, 

ich možnosti diktovania podmienok a vplyvu na trh, v ktorom sa systém nachádza. 

Potom je na informačný systém a spoločnosť, ktorá ho produkuje, aplikovaná analýza, 

ktorá umožní zistiť silné miesta a slabiny. Taktiež poukáže na možné hrozby, 

a príležitosti. Následne na to je použitá metóda HOS8, ktorá slúži pre posúdenie 

vyváženosti. Všetky analýzy sa budú zameriavať hlavne na ubytovaciu časť systému, 

ktorej súčasťou je rezervačný portál. 

Prevedené analýzy poskytnú podklady pre návrh prípadných zmien a vylepšení. Ak sa 

zistia nedostatky v niektorej z oblastí, navrhnú sa pre ne opatrenia, ktoré majú za úlohu 

zlepšenie danej oblasti a tým prispejú k lepšiemu vyváženiu informačného systému. 

Súčasťou návrhu bude posúdenie možných technológii, ktoré sa pri návrhu použijú, 

hlavne ich slabých stránok, ktoré by mohli spôsobiť problémy pri následnej realizácii 
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zmeny. Pre navrhnuté zmeny sa prevedie analýza rizík, ktorej účelom je odhalenie 

slabých miest návrhu alebo jeho následnej realizácie. Na záver bude prevedené 

subjektívne zhodnotenie návrhu a možnosti jeho ďalšieho rozšírenia. 
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3 Teoretické východiská práce 

V tejto kapitole sú vysvetlené základné pojmy a princípy analýz, ktoré sa potýkajú 

s problematikou posudzovania informačných systémov. Tieto informácie budú využité 

aj v ďalších častiach tejto diplomovej práce. 

3.1 Základné pojmy 

Pri problematike informačných systémov sa veľmi často stretávame s rôznymi pojmami. 

Ich správne vysvetlenie a pochopenie je základom k porozumeniu tejto problematiky. 

Najväčším problémom je veľký počet definícii, ktoré sa líšia niekedy len 

v maličkostiach a niekedy v základnom význame. Preto bude vybraná väčšinou len 

jedna, ktorá najviac súvisí s problematikou a s jej významom sa bude v ďalšej časti 

pracovať. 

3.1.1 Dáta 

S týmto pojmom sa stretávame pravidelne aj v bežnom živote. Dáta predstavujú 

neodmysliteľný prvok každého informačného systému. Z pohľadu informačných 

a komunikačných technológii dáta predstavujú sekvenciu znakov vopred definovanej 

abecedy. Nejde o to aký vplyv majú na entropiu, ale o formu ich vyjadrenia, uloženia 

s možnosťou spracovania (1).  

3.1.2 Informácie 

Dátam, ktorým je priradený význam, hovoríme informácie. Informáciami chápeme dáta, 

ktorým ich užívateľ prisudzuje určitý význam a ktoré uspokojujú konkrétnu objektívnu 

informačnú potrebu svojho príjemcu. Nositeľom informácií sú číselné dáta, text, zvuk, 

obraz, prípadne ďalšie zmyslové vnemy. Na rozdiel od dát nemôžeme informáciu 

skladovať. Na druhej strane sú informácie ako zdroj poznania, zdrojom obnoviteľným 

a nevyčerpateľným (2). 

3.1.3 Systém 

Posledným z uvedených základných pojmov je systém, ktorý je základným stavebným 

prvkom informačných systémov. 
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V teórii systémov sa systémom rozumie usporiadaná množina prvkov spolu s ich 

vlastnosťami a vzťahmi medzi nimi, ktoré vykazujú ako celok určité vlastnosti, resp. 

„správanie“. Pre účely skúmania efektívnosti potom majú zmysel iba tie systémy, 

v ktorých je možné definovať účel. Jedná sa o takzvané systémy s cieľovým správaním. 

Inak povedané, systém je množina vzájomne prepojených komponentov, ktoré musia 

pracovať spolu pre celý systém tak, aby tento systém naplnil daný účel alebo cieľ. To 

však znamená, že i keď je každý jednotlivý prvok systému dobre navrhnutý a pracuje 

efektívne, ak však tieto prvky nepracujú spolu, systém neplní svoju funkciu. Znamená 

to tiež, že zmena v jednom prvku sa vždy nejako dotkne aj ostatných prvkov (2). 

3.1.4 Informačný systém 

Informačný systém (IS) je hlavným pojmom tejto práce. IS je systém, ktorého väzby 

medzi prvkami a väzby s okolím sú tvorené pomocou predávania dát a informácií (3). 

Informačný systém je možné definovať ako súbor ľudí, metód a technických 

prostriedkov zaisťujúcich zber, prenos, uchovávanie, spravovanie a prezentáciu dát 

s cieľom tvorby a poskytovania informácií podľa potrieb príjemcov informácií činných 

v systémovom riadení (4). 

Medzi základné zložky informačného systému je možné zaradiť dátam technické, 

technologické a organizačné prostriedky, ľudský prvok a reálny svet, ktorý tvorí okolie 

systému (5). 

Technické prostriedky, predovšetkým počítačová technika alebo hardware, zahrňujú 

rôzne počítačové systémy s periférnymi zariadeniami. V prípade potreby môžu byť 

prepojené prostredníctvom počítačovej siete. Medzi technické prostriedky však tiež 

zahrňujeme aj reprografické vybavenie a takisto akúkoľvek techniku, ktorá je v systéme 

použitá (5). 

Technologické prostriedky, predovšetkým programové vybavenie výpočtovej techniky 

alebo software, sa skladajú zo systémových programov. Tie riadia chod počítača a jeho 

spracovateľské úlohy riadené aplikačnými programami pri práci s dátami 

a komunikačnými úlohami systému v ňom alebo s jeho okolím (5). 
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Organizačné prostriedky, tzv. orgware, predstavuje hlavne legislatívny rámec, pravidlá 

a predpísané postupy určujúce organizáciu prevádzky informačného systému a často aj 

metodické pokyny, návody, normy a podobne (5). 

Ľudská zložka, tzv. peopleware, ktorá určuje zaradenie, úlohy a uplatnenie človeka 

v rámci prevádzky informačného systému (5). 

Okolie systému je prostredie, v ktorom systém pracuje, z ktorého čerpá vstupy 

a poskytuje výstupy svojich spracovateľských úloh. Je tvorený hlavne vonkajšími 

informačnými zdrojmi, ktoré do systému vstupujú, užívateľskými nárokmi 

a požiadavkami, technickými normami, legislatívou a podobne (5).  

Informačné systémy sú dnes nepochybne časťou väčšiny podnikov. Ak sú zvolené 

správne, tak podstatne zjednodušujú viacero firemných procesov a zvyšujú efektivitu 

práce v podniku. Tiež sú tu ďalšie rysy, ktoré majú pozitívny vplyv na chod podniku. 

Nemôžeme však zabúdať aj na riziko, ktoré je s nimi spojené. K týmto rizikám patrí 

ochrana informácií pred krádežou, stratou alebo úmyselným poškodením ich integrity 

a správnosti. Preto je potrebné zabezpečiť dôkladnú ochranu. 

3.1.5 Informačná spoločnosť 

S pojmom informačná spoločnosť sa dnes stretáva skoro každý človek. Jej definícia 

však nie je jasne určená. Dá sa povedať, že za informačnú spoločnosť považujeme 

súčasnú spoločnosť, v ktorej je kladený dôraz nie len na zhromažďovanie informácií, 

ale aj na ich využívanie a zdieľanie (3). 

3.1.6 Informačná stratégia 

Informačná stratégia by mala byť súčasťou každej firemnej stratégie a mala by 

rozpracovávať vízie a ciele z pohľadu ich podpory alebo zaistenia informačným 

systémom a technológiami (6). 

Informačnou stratégiou obecne rozumieme sústavu cieľov a spôsobov ich dosiahnutia. 

Cieľom informačnej stratégie podniku by mala byť predovšetkým hľadaním odpovedí 

na otázky ako pomocou IS/IT: 

 zvyšovať výkonnosť pracovníkov podniku 
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 podporovať dosahovanie strategických cieľov podniku 

 získavať pre podnik konkurenčnú výhodu 

 vytvárať pre podnik ďalšie strategické príležitosti rozvoja (2). 

Celý proces definovania informačnej stratégie je založený nielen na informáciách, ale aj 

na neustálom a trvalom dialógu medzi informatikmi a obecným managementom 

podniku. Vďaka tomuto dialógu je umožnené to, aby sa informačná stratégia zaoberala 

nie len riešením technických problémov, ale predovšetkým, aby sa orientovala na 

analýzu interných a externých procesov v podniku a ich možnou podporu pomocou 

IS/IT (2). 

Podľa Kocha a ďalších autorov sú dôležitou súčasťou informačnej stratégie taktické 

a strategické plány, ktoré sú prezentované popisom a harmonogramom projektov 

v oblasti informatiky, ktoré sa uskutočňujú vo firme. Hlavné body informačnej stratégie 

sú nasledujúce: 

 určenie väzieb medzi celkovou stratégiou firmy a informačnou stratégiou 

 analýza doterajšieho vývoja informačných technológií vo firme 

 analýza a prognóza obecného vývoja informačných technológií 

 určenie informačných zdrojov pre informačnú podporu systémov riadenia firmy 

 plán rozvoja informačného systému v strednodobom a dlhodobom horizonte 

 objem finančných a nefinančných zdrojov pre zaistenie realizácie stratégie 

 prehľad štandardov, ktoré budú pri realizácií uplatňované 

 návrh organizačných zmien a metrík dosiahnutých cieľov 

 návrh kvalifikačných a rekvalifikačných programov 

 zásady pre vyhodnocovanie účinnosti stratégie 

 sourcing stratégie pre informačné služby (6). 



19 

 

3.2 Hodnotenie informačných systémov 

3.2.1 Metóda HOS8 

Metóda HOS8 je vyvíjaná na Ústave informatiky Podnikateľskej fakulty VUT. 

Poskytuje ucelený pohľad na informačný systém podniku, ktorý je realizovaný ako 

hodnotenie na základe ôsmich oblastí: 

 HW – hardware – v tejto oblasti je skúmané fyzické vybavenie spoločnosti vo 

vzťahu k jeho spoľahlivosti, bezpečnosti a použiteľnosti so softwarom. 

 SW – software – táto oblasť zahrňuje skúmanie programového vybavenia, jeho 

funkcií, jednoduchosti používania a ovládania. 

 OW – orgware – oblasť orgwaru zahrňuje pravidlá pre prevádzkovanie 

informačných systémov a doporučené pracovné postupy. 

 PW – peopleware – oblasť zahrňuje skúmanie užívateľov informačných 

systémov vo vzťahu k rozvoju ich schopností, k ich podpore pri používaní 

informačných systémov a vnímanie ich dôležitosti. Metóda si nekladie za cieľ 

hodnotiť odborné kvality užívateľov alebo mieru ich schopností. 

 DW – dataware – oblasť skúma dáta uložené a používané v informačnom 

systéme vo vzťahu k ich dostupnosti, správe a bezpečnosti. Metóda si nekladie 

za cieľ hodnotiť množstvo dát uložených v informačnom systéme alebo ich 

presnosť, ale to, akým spôsobom môžu byť užívateľmi využívané a akým 

spôsobom spravované. 

 CU – customers – zákazníci, predmetom skúmania tejto oblasti je to, čo má 

informačný systém zákazníkom poskytovať a ako je táto oblasť riadená. Určenie 

zákazníkov závisí na určení skúmaného informačného systému. Môžu to byť 

zákazníci v obchodnom pojatí alebo vnútropodnikoví zákazníci používajúci 

výstupy zo skúmaného informačného systému. Táto oblasť si nekladie za cieľ 

skúmať spokojnosť zákazníkov so stavom IS, ale spôsob jeho riadenia tejto 

oblasti v spoločnosti. 

 SU – suppliers – dodávatelia, predmetom skúmania tejto oblasti je to, čo 

informačný systém vyžaduje od dodávateľov a ako je táto oblasť riadená. 

Určenie dodávateľov závisí  na určení skúmaného informačného systému. Môžu 
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to byť dodávatelia v obchodnom pojatí alebo vnútropodnikoví dodávatelia 

služieb, výrobkov, informácií, ktoré s týmito výkonmi súvisia. Táto oblasť si 

nekladie za cieľ skúmať spokojnosť spoločnosti s existujúcimi dodávateľmi, ale 

spôsob riadenia informačného systému vzhľadom k dodávateľom. 

 MA – management IS – táto oblasť skúma riadenie informačných systémov 

vzhľadom k informačnej stratégii, dôslednosti uplatňovania určených pravidiel 

a vnímania koncových užívateľov informačného systému. Metóda si nekladie za 

cieľ skúmať v tejto oblasti znalosti managementu IS (6). 

Hodnotenie oblastí 

Hodnotenie každej oblasti je zostavené z odpovedí na dotazník. Každá  z nich má sadu 

desiatich otázok, z ktorých sú niektoré kontrolné. Odpoveď je možné vybrať z piatich 

možností: „ano“, „spíše ano“, „ano, částečne“, „spíše ne“, „ne“. Každej odpovedi je 

priradená hodnota (6). 

Výpočet hodnoty stavu pre každú oblasť prebieha vylúčením otázky s maximálnym 

a minimálnym bodovým ohodnotením a vypočítaním aritmetického priemeru zo 

zvyšných hodnôt. Táto hodnota je na záver zaokrúhlená na celé číslo smerom hore. 

         (              ) 

         (              ) 

   

[
 
 
 
 ∑              

  

   

 
    

]
 
 
 
 

 

Písmeno i označuje oblasť a písmeno j číslo otázky skúmanej oblasti. 

Hodnotenie oblastí ui: 

 1 – veľmi nízka úroveň oblasti 

 2 – nízka úroveň oblasti 

 3 – stredná úroveň oblasti 

 4 – vysoká úroveň oblasti 
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 5 – veľmi vysoká úroveň oblasti (6). 

Podrobný stav informačného systému 

Pojmom podrobný stav informačného systému sa rozumie ohodnotenie stavu všetkých 

definovaných oblastí týmto spôsobom: 

  (                              ) 

Kde m je podrobný stav informačného systému vyjadrený pomocou osem zložkového 

vektoru a u1 až u8 sú hodnoty stavu jednotlivých oblastí.  

Po výpočte variácií je získaná hodnota 390 625 stavov, ktoré môže informačný systém 

nadobudnúť. 

Celkový stav informačného systému za určí ako minimálna hodnota zo všetkých ôsmich 

oblastí.  

      (                               ) 

Interpretácia tohto stavu je rovnaká ako interpretácia stavu jednotlivých oblastí. 

Označujú:  

 5 – veľmi vysoká celková úroveň stavu informačného systému 

 4 – vysoká celková úroveň stavu informačného systému  

 3 – stredná celková úroveň stavu informačného systému  

 2 – nízka celková úroveň stavu informačného systému  

 1 – veľmi nízka celková úroveň stavu informačného systému (6). 

Vyváženosť informačného systému 

Po stanovení hodnoty súhrnného stavu systému určíme ďalšiu charakteristiku systému 

a to jeho vyváženosť. Za vyvážený informačný systém sa považuje taký systém, pre 

ktorý platí, že všetky jeho oblasti nadobúdajú rovnaké hodnoty. 
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Preto musí platiť: 

(     )    

(     )    

(     )    

(     )    

(     )    

(     )    

(     )    

(     )    

A súčasne : 

∑ (    )   
 

   
 

Za vyvážený informačný systém sa pokladá taký systém, ktorého všetky skúmané 

oblasti nadobúdajú rovnaké hodnoty stavu. O takomto stave sa dá hovoriť skôr 

v teoretickej rovine. Preto sa od tejto definície upúšťa a za vyvážený informačný systém 

sa bude považovať taký systém, ktorého všetky oblasti sa líšia maximálne o jedno 

hodnotenie, pričom prevažuje hodnotenie nižšie. Počet takýchto odchýlok nesmie byť 

väčší ako tri (6). 

Efektívnosť informačného systému 

Za efektívny informačný systém je podľa metódy HOS8 považovaný taký systém, ktorý 

je vyvážený (6). 

Význam informačného systému pre spoločnosť 

Metóda rozlišuje 3 stupne významu informačného systému pre spoločnosť: 

 Skúmaný informačný systém nie je pre fungovanie spoločnosti dôležitý, 

neprináša ani zvýšenie produkcie, zisku a ani výraznú úsporu v prácnosti. Chod 

firmy bez neho nie je ohrozený. 
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 Skúmaný informačný systém je pre fungovanie spoločnosti dôležitý, jeho 

krátkodobý výpadok však výrazne neohrozí fungovanie spoločnosti, zisk alebo 

spokojnosť zákazníkov. 

 Skúmaný informačný systém je pre fungovanie spoločnosti dôležitý, hoci len 

krátkodobý výpadok výrazne ohrozí fungovanie spoločnosti, zisk alebo 

spokojnosť zákazníkov (6). 

Grafické vyjadrenie 

Pre grafické vyjadrenie je zvolená sústava štyroch osí, do ktorých sú definovaným 

spôsobom zakresľované všetky výsledky metódy HOS8. Polosi sú pomenované podľa 

jednotlivých oblastí. Hodnoty získané pre jednotlivé oblasti sú nanesené na príslušné 

polosi. Pre lepšiu prehľadnosť sú potom spojené do n-uholníka. Interpretácia celkového 

stavu informačného systému je zakreslená ako pravidelný osemuholník so žltou 

výplňou. Dôležitosť informačného systému je zakreslená ako kruh s modrým 

okrajom(6). 

 

Obrázok 1: Príklad hodnotenia IS podľa HOS8 (Zdroj: (6))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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3.3 Efektívnosť informačných systémov 

Problematika hodnotenia efektívnosti informačných systémov sa podľa Molnára 

presúva hlavne na hodnotenie prínosov jednotlivých systémov, pretože výdavky na 

informačný systém, hardvér a softvér sú presne dané ich cenou. Problém nastáva 

v meraní prínosov, ktorých presné peňažné ohodnotenie sa zatiaľ nepodarilo stanoviť 

žiadnym výskumom alebo štatistikami (2). 

Tento fakt je daný tým, že sa prínosy z IS/IT v spoločnostiach prejavujú nepriamym 

spôsobom ako napríklad: 

 riadenie firmy – vytváranie kvalitnejších alebo menej kvalitných rozhodnutí 

 zlepšenie prúdenia informácií vo vnútri firmy 

 sprehľadnenie firemných dát (2). 

Ďalším problémom je fakt, že sa prínosy z IS/IT nedostavujú okamžite. Väčšinou sú 

zaznamenateľné až po veľmi dlhej dobe. Preto je dobré si hneď v úvode celého projektu 

stanoviť intervaly, v ktorých budú hodnotené jednotlivé prínosy a určiť spôsob 

vyhodnocovania a zodpovednosť za dosiahnutie určitej hodnoty(6). 

 Podľa Molnára môžeme uvažovať dva pohľady na podnikové IS/IT, a to výdajový 

a majetkový. Ich porovnanie je popísané v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka 1: Porovnanie majetkového a výdajového pohľadu na podnikové IS/IT (Zdroj: (2)) 

Pohľad výdajový Pohľad majetkový 

taktický (krátkodobý) pohľad strategický (dlhodobý) pohľad 

musíme to spraviť môžeme si dovoliť to nespraviť 

spravíme to a pôjdeme do toho nikdy to neskončí 

analýza nákladov hodnotenie investícií 

odkiaľ na to získame peniaze musíme si na to naplánovať peniaze 

riadenie nákladov hľadanie úžitku 

účtovanie výdajov účtovanie majetku 
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3.4 Stratégia zavádzania informačného systému 

Pokiaľ je potrebné nahradiť súčasný IS alebo jeho časť novým IS, je vhodné zvoliť 

vhodnú stratégiu výmenu oboch systémov. Každá z možných stratégií má svoje výhody, 

nevýhody a riziká (6). 

Súbežná stratégia 

Podstatou tejto stratégie je súčasné prevádzkovanie oboch systémov v priebehu určitej 

doby. V tomto časovom úseku dôjde k overeniu plnej funkčnosti nového systému, 

preškoleniu pracovníkov a po získaní istoty, že nový systém je funkčný, k plnej 

spokojnosti, je prevádzka starého systému zastavená. Je to vysoko bezpečná, ale 

súčasne aj prácna stratégia (6). 

 

Pilotná stratégia 

V rámci tejto stratégie sa zavedie informačný systém najskôr v jednej pobočke alebo v 

oddelení spoločnosti. Zvyšná časť používa starý IS. Po odskúšaní systému prechádza 

celá spoločnosť na nový systém. Táto stratégia je veľmi náročná na vzájomnú 

kompatibilitu dát a úloh oboch systémov (6). 

 

 

Starý IS 

Nový IS 

Starý IS 

Nový IS 

Obrázok 2: Model súbežnej stratégie nasadenia IS (Zdroj: (6)) 

Obrázok 3: Model pilotnej stratégie nasadenia IS (Zdroj: (6)) 
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Postupná stratégia 

Jej podstatou je postupné odoberanie častí starého informačného systému a ich 

nahradzovanie za časti nového systému. Táto stratégia sa používa predovšetkým pri 

inovácii rozsiahlych systémov. Je bezpečná, ale veľmi pomalá (6). 

 

Nárazová stratégia 

V rámci tejto stratégie sa prevádzka starého informačného systému zastaví „zo dňa na 

deň“ a nahradí sa novým. Je vysoko účinná a rýchla, avšak veľmi riskantná (6). 

 

3.5 Porterova analýza 

Stratégie smerujúce k dosiahnutiu konkurenčných výhod boli prvýkrát predstavené 

Michaelom Porterom, preto sa niekedy nazývajú Porterove stratégie alebo generické 

stratégie (7). 

Porterova analýza nie je tak detailná ako SWOT analýza, ale podáva pravdivý obraz 

o možných ohrozeniach. Porter tvrdí, že spoločnosť skôr ako vstúpi na trh, musí 

analyzovať „5 síl“, ktoré ohrozujú jej vstup. Úlohou managementu pri tejto analýze je 

zhodnotiť týchto 5 síl a navrhnúť postup, ako proti týmto silám pôsobiť alebo ako sa 

proti nim brániť. Tento model patrí medzi často používané nástroje analýzy odborového 

okolia spoločnosti. Vychádza z predpokladu, že strategická pozícia spoločnosti 

              Starý IS 

Nový IS 
Nový IS 

Nový IS 
Nový IS 

Starý IS Nový IS 

Obrázok 4: Model postupnej stratégie nasadenia IS (Zdroj: (6)) 

Obrázok 5: Model nárazovej stratégie nasadenia IS (Zdroj: (6)) 
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pôsobiaca v určitom odvetví je predovšetkým určená pôsobením piatich základných 

činiteľov (8). 

Porterov model určuje konkurenčné tlaky a rivalitu na trhu. Rivalita na trhu závisí na 

interakcii a pôsobení základných síl (konkurencia, dodávatelia, zákazníci, substitúty, 

vstup novej konkurencie). Výsledkom ich pôsobenia je ziskový potencionál odvetvia 

(9). 

 

Obrázok 6: Porterov model piatich konkurenčných síl (Zdroj: (10)) 

Spoločnosť, jej management, musí pri Porterovej analýze hľadať odpovede na tieto 

otázky: 

 Riziko vstupu potencionálnych konkurentov – Ako jednoducho alebo ako ťažko 

môže konkurent vstúpiť na trh? Aké sú bariéry pre vstup? 

 Konkurenčná rivalita – Je medzi konkurentmi silný konkurenčný boj? Je 

niektorý konkurent dominantný? 

 Vyjednávacia sila odberateľov – Aká  silná je pozícia odberateľov? Môžu si 

diktovať cenové podmienky? 

 Vyjednávacia sila dodávateľov – Aká silná je pozícia dodávateľov? Aký je počet 

dodávateľov? Môžu si určovať podmienky? 
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 Hrozba substitútov – Ako jednoducho môžu byť naše produkty alebo služby 

nahradené inými (9)? 

Niekedy sa k analýze pridáva aj ďalšia sila, ktorou je vláda. Táto sila sa zvažuje 

v prípadoch pôsobenia spoločnosti aj v štátnom sektore. 

3.6 SWOT analýza 

SWOT analýza sa používa na posúdenie postavenia firmy a identifikáciu jej príležitostí 

a hrozieb. 

Poskytuje užitočné informácie pre nájdenie súladu medzi podnikovými zdrojmi 

a schopnosťami a medzi konkurenčným prostredím a trhom, na ktorom sa spoločnosť 

pohybuje (11). 

Názov analýzy je odvodený od prvých písmen anglických názvov: 

 S – strengths = silné stránky 

 W – weaknesses = slabé stránky 

 O – opportunities = príležitosti 

 T – threats = hrozby(7). 

 

SWOT matica 

Pri SWOT analýze sa analyzujú faktory interné, silné a slabé stránky, a faktory externé, 

príležitosti a hrozby. Tieto faktory sa potom usporadúvajú do tzv. SWOT matice, ktorá 

je na obrázku nižšie (7). 
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Obrázok 7: SWOT matica (Zdroj: (12)) 

Silné stránky 

Za silnú stránku sa považujú interné faktory, vďaka ktorým má spoločnosť silné 

postavenie na trhu. Predstavujú oblasti, v ktorých je spoločnosť dobrá, v čom vyniká 

a sú podkladom pre stanovenie konkurenčnej výhody. Ide o posúdenie podnikových 

schopností, zdrojových možností a potenciálu (7). 

Slabé stránky 

Tvoria opak silných stránok. Každá spoločnosť má svoje slabiny, ktoré môžu byť 

spôsobené rôznymi faktormi. Môže ísť o nízku úroveň niektorých vnútropodnikových 

procesov, nedostatok niektorých silných stránok, ktorými by mala spoločnosť 

v konkurenčnom prostredí disponovať. Je dôležité, aby tieto stránky spoločnosť čo 

najskôr identifikovala a snažila sa ich eliminovať (7). 

Príležitosti 

Príležitosti obecne predstavujú možnosti, pri ktorých je nádej na zlepšenie terajšej 

situácie alebo naplnenie cieľu. Pre spoločnosť príležitosti predstavujú možnosti pre rast 
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alebo zlepšenie využitia disponibilných zdrojov a tým lepšieho naplnenia podnikových 

cieľov, ktoré by v konečnom dôsledku mali priniesť konkurenčnú výhodu. Preto aby ich 

mohla spoločnosť využiť, musí ich najskôr identifikovať (7). 

Hrozby 

Sú to udalosti, ktoré by mohli mať nepriaznivé dopady pre spoločnosť. Predstavujú 

nepriaznivú situáciu na trhu alebo zmeny v podnikovom okolí. Spoločnosť by ich mala 

čím skôr identifikovať, aby na nich mohla pohotovo reagovať odpovedajúcim 

spôsobom. Niektoré hrozby je možné odstrániť alebo sa im vyhnúť. Ak to nie je možné, 

spoločnosť by sa mala pokúsiť aspoň minimalizovať ich dopad (7).  

Pri analýze týchto faktorov je dôležité, aby management spoločnosti našiel odpovede 

aspoň na nasledujúce otázky: 

 Silné stránky 

 Ktoré zložky marketingového mixu dosahujú vyššiu úroveň ako 

u konkurencie? 

 Ako môže spoločnosť využiť tieto prednosti pre svoj prospech? 

 Slabé stránky 

 Ktoré zložky marketingového mixu dosahujú nižšiu úroveň ako 

u konkurencie? 

 Je spoľahlivosť a kvalita našich výrobkov horšia než u konkurencie? 

  Nie sú ceny našich produktov dosť vysoké? 

 Príležitosti 

  Môžeme očakávať, že dôjde k rastu na určitom trhu? 

  Môžeme očakávať vznik nových trhov? 

 Hrozby 

  Ako veľmi je pravdepodobné, že na trh vstúpi nová konkurencia? 

  Môžeme očakávať pokles dopytu v najbližšej dobe (11)? 

Pri zostavovaní SWOT analýzy je možné, že dôjde k zámene silných stránok 

a príležitostí a naopak, alebo slabých stránok a hrozieb a opačne. Preto je dôležité, aby 

si tím, ktorý túto analýzu zostavuje uvedomil, že silné a slabé stránky sú zostavované 
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z interných faktorov, to je tých, ktoré firma môže ovplyvniť. Príležitosti a hrozby 

obsahujú externé faktory, to sú tie, ktoré firma ovplyvniť nemôže, jedine z nich ťažiť 

(7). 

3.7 Pasportizačné systémy 

Pasport je pojem, ktorý je možné chápať ako architektúru stavby, doklad o vybavenosti, 

súbor informácií o technických parametroch, informácií o stave konštrukčných prvkov 

objektu a o ich spôsobu použitia. Ide vlastne o technicko-ekonomickú dokumentáciu 

skutočného súčasného stavebno-technického stavu jednotlivých budov a im 

prislúchajúcich miestností a ďalších prostriedkov, ktoré sú v budove umiestnené. 

Technické a ekonomické údaje sú v pasportoch sledované na konštrukčných prvkoch, 

ktorými sú jednotlivé predmety a stavebné časti, ktoré tvoria budovu alebo jej miestnosť 

(13). 

Informácie a dáta, ktoré sú v pasportoch uvedené, by mali, v súvislosti so 

skvalitňovaním procesu pasportizácie, vedením pasportov a celkovej optimalizácie 

správy a údržby fondu budovy, vykazovať známky pravdivosti, preukázateľnosti, byť 

spracované podľa predpísaných nariadení, musia byť pohotové, trvanlivé a hospodárne 

(13). 

Pasportizácia je proces, ktorý spracováva technicko-ekonomické dokumentácie do 

jednej sústavy, inventarizuje skutočný stav objektov,  ich konštrukčných častí a prvkov 

a zisťuje mieru ich opotrebovania. O pasportizácii ako procese je možné hovoriť 

v dvoch rovinách. Prvá je charakterizovaná prevodom už spracovanej štandardnej 

evidencie  do softwarového nástroja, ktorý sa v dnešnej dobe informačných technológií 

nevyhnutnou podporou správy majetku. Iba niektoré čiastkové informácie sú zisťované 

dodatočne. Druhá rovina je podstatne prácnejšia. Je typická kompletným spracovaním 

nového formátu pasportov, celkového šetrenia predmetného majetku a vytvorenie 

elektronického pasportu v databázovej podobe (13). 

Rozlišujú sa tieto typy pasportov: 

 Priestorový pasport 

o miestnosti  - lokalizácia, identifikácia a stavebno-technické parametre 
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 Stavebný pasport 

o miestopisné údaje 

o popisné údaje 

o konštrukčné prvky 

o tepelné technické parametre budovy 

 Technologický pasport 

o elektroinštalácia 

o plynovodná inštalácia 

o hromozvody 

o vodoinštalácia 

o tepelná technika 

o vzduchotechnika 

o dátové a telefónne siete 

o hydranty 

Informačné systémy facility managementu, ktoré pracujú s pasportmi, pokrývajú 

komplexne procesy prevádzky, správy a údržby budov, areálov, kancelárskych alebo 

bytových plôch. Tieto systémy väčšinou vychádzajú zo systémov CAD a sú doplnené 

databázou pre uloženie ďalších informácií. Zmyslom ich použití je poskytovať súhrne 

informácie pre efektívne riadenia. Väčšina informačných systémov používa dátovú 

normatívnu základňu s obdobne definovanými typmi pasportov. Táto je uložená 

v relačných databázach (13). 
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4 Analýza problému 

Táto kapitola sa zaoberá analýzou súčasného stavu informačného systému pre koleje 

a menzy. Postupne bude predstavený tento informačný systém s hlavným zameraním na 

ubytovaciu časť, systém správy a rezervácií ubytovania. Po predstavení bude 

nasledovať porovnanie s konkurenčnými systémami v oblasti ubytovania a to nie len 

kolejí, ale aj hotelov. 

4.1 Informačný systém ISKAM 

Informačný systém ISKaM je vyvíjaný firmou ApS Brno s.r.o od roku 2006, kedy bol 

prvýkrát nasedený u prvého zákazníka. Tento systém bol navrhnutý špeciálne  pre 

koleje a menzy univerzít v Českej republike. Je významný svojou modulárnou 

architektúrou, ktorá je založená na najnovších technológiách. Táto modularita systému 

zabezpečuje možnosť prispôsobenia každému zákazníkovi na mieru. 

ISKaM pozostáva zo štyroch hlavných modulov a to systémového, ubytovacieho, 

stravovacieho a modul pre sklady a normovanie. Pri týchto hlavných modulov je 

možnosť systém ešte rozšíriť o ďalšie moduly. Ide hlavne o prístupový systém, ktorý 

môže poskytovať náhradu za vrátnice, alebo kontrolovať časové vstupy k spoločným 

a športovým zariadenia ako sú bazény, posilňovne, športové strediská. Taktiež je 

možnosť rozšírenia o modul externých subjektov, knižníc, tlačiarní a kopírok, ktorých 

služby sú spoplatňované. Ďalej je poskytované rozšírenie o správny systém pre 

internetové pripojenie študentov a komerčných hosťov. Systém pre zobrazovanie 

informácií na externých zobrazovacích zariadeniach ako LCD obrazovky a televízie,     

z ktorých je možné zobrazovať jedálničky, aktuálne informácie a reklamy (14). 

4.1.1 Modul jadra systému 

Tento modul je dodávaný s každým nasadením systému u zákazníka. Tvorí základný 

prvok systému, s ktorým komunikujú ostatné moduly. Jadro systému rieši integráciu 

s informačným systémom univerzity a to hlavne ekonomickým systémom a študijnou 

agendou. Podporuje napojenie na bankové systémy najvýznamnejších bánk. Umožňuje 

jednoduchšiu správu študentov, ktorým zabezpečí jednotné konto, tzv. clearing. 

Študentom umožňuje platby inkasom, prevodom z účtu, kartou alebo hotovosťou a tiež 
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im poskytuje webové rozhranie. Taktiež umožňuje fakturácie firmám, s ktorými 

spoločnosť spolupracuje, ako aj vnútropodnikové fakturácie súčastiam školy (14). 

Pre potreby hlbších analýz je systém schopný generovať výstupy pre účtovníctvo, 

analýzy a štatistiku. Aby boli tieto výsledky správne a podliehali všetkým zákonným 

predpisom, systém prešiel daňovým a účtovným auditom. Do účtovníctva vstupujú 

súhrnné dáta o pohľadávkach študentov. Informačný systém je naviazaný na SAP, kde 

umožňuje automatický import dát o obchodných partneroch so SAPID a export 

dokladov a faktúr hlavne z doplnkovej činnosti. Popri naviazanosti na SAP podporuje aj 

väzbu na iFIS. Ide najmä o hlavnú činnosť ubytovania študentov, ako aj doplnkovú 

činnosť, napríklad komerčné ubytovanie (14). 

4.1.2 Ubytovací modul 

Tento modul rieši všetky typické úlohy ubytovania. Okrem nich pridáva možnosť 

zadávania kaucií a rôznych rezervačných poplatkov. Pre neplatičov alebo za oneskorené 

platby umožňuje zadať rôzne typy penále. Aby mohla škola vyhovieť všetkým 

požiadavkám klientov, systém umožňuje zadávanie dlhodobých ubytovaní, ktoré sú 

dlhšie ako jeden akademický rok. Pre lepšiu fakturáciu a prehľad sa môže zadávať aj 

denná sadzba kolejného s možnosťou pridať k nemu ešte ďalšie služby, buď to denného 

alebo jednorazového charakteru (14).  

Pre lepšiu organizáciu ubytovania študentov poskytuje systém možnosť vytváranie 

poradovníkov a následných rezervácií. Študenti pre overenie poradovníkov a následné 

rezervácie môžu využívať webové rozhranie. Klientom sú poskytnuté všetky možnosti 

úhrady za ubytovanie, ako hotovosť, karta, zloženka, prevodom z účtu alebo inkasom. 

Ďalej umožňuje rezervácie a fakturácie komerčného ubytovania a ubytovanie skupín. 

Tieto rozšírenia sú podporené flexibilnou cenotvorbou. Pre lepší prehľad o ubytovaných 

klientoch, obsadenosti, rezerváciách je implementovaná možnosť vytvárania zostáv pre 

rôzne potreby (14). 

4.1.3 Stravovací modul 

Modul stravovania obsluhuje všetky procesy spojené s výdajom a predajom jedál. 

Umožňuje objednávkovú, bezobjednávkovú, ako aj kombinovanú prevádzku. Preto, aby 
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boli naplnené všetky zákonné ustanovenia týkajúce sa výdaja jedál pre študentov 

a zamestnancov, je možné nastaviť limitné ceny pre jednotlivých stravníkov, ktoré 

môžu vychádzať zo skladových cien. Vydávané položky nemusia byť len jednotlivé 

jedlá, ale aj menu, pre ktoré je možné nadefinovať špeciálne ceny, poprípade zľavy. Pre 

potreby stravovania zamestnancov a ich bezhotovostný odber je možné nastaviť zrážku 

zo mzdy, kedy sa mu odobrané jedlá odčítajú z mesačnej výplaty. Možnosťou je 

podpora jedálničkov, ktoré sa môžu zobrazovať na veľkoplošných monitoroch 

a televíziách na prevádzkach, ako aj online na webových stránkach (14). 

Systém podporuje aj dotykové displaye, ktoré bývajú umiestnené na pokladniach, pre 

jednoduchšie markovanie jedál. Taktiež je zabezpečená ich schopnosť prevádzky pri 

výpadku spojenia so serverom, aby bolo možné vydávanie jedál aj pri nefunkčnosti 

internetovej, prípadne intranetovej siete.  Pre jednoduchší prístup a rýchlejšie platenie je 

implementovaná podpora pre ISIC karty študentov, ako aj ďalšie karty vystavené školou 

pre zamestnancov alebo externých zákazníkov. Pre ich načítanie je využívaný 

univerzálny hardware (14). 

4.1.4 Skladový modul 

Skladový modul poskytuje okrem bežnej funkčnosti skladov, ako je evidencia 

skladových položiek, príjem na sklad, presuny medzi skladmi a výdaje zo skladov aj 

ďalšiu funkcionalitu. Patrí sem prevádzkovanie neobmedzeného počtu skladov, 

hierarchický katalóg skladových položiek a je implementovaná možnosť previazanosti 

so stravovacím modul. Táto spolupráca modulov prináša možnosť automatizovania 

výpočtu  ceny predaných jedál, ich normovanie a kontrolovania počtu výdaju (14).  

4.1.5 Technológia ISKaM 

ISKaM je informačný systém architektúry klient-server, ktorý je vyvíjaný využitím 

produktov spoločnosti Microsoft. Pre svoj beh na klientskych staniciach vyžaduje 

Microsoft .NET Framework 4.0, preto sú operačné systémy staníc obmedzené na tie, 

ktoré tento framework podporujú. V dnešnej dobe to predstavuje väčšinu operačných 

systémom spoločnosti Microsoft (15). 
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Klientske aplikácie majú implementovanú podporu automatických aktualizácií, čím sa 

zabezpečí  aktuálnosť aplikácie, ako aj možnosť jednoduchého, rýchlenia rozšírenia 

služieb poskytovaných systémom ako užívateľom, tak aj obsluhovaným klientom. 

Požiadavky na nasadenie informačného systému: 

Klientske stanice musia spĺňať minimálne požiadavky pre tieto operačné systémy: 

 Windows XP Service Pack 3 

 Windows Vista s prípadnými Service Pack-mi (nie sú podmienkou) 

 Windows 7  s prípadnými Service Pack-mi (nie sú podmienkou) 

 Windows 8 a Windows 8 Pro 

 Windows Server 2003 

 Windows Server 2008 

 Windows Server 2008 R2 

 Windows Server 2012 (15) 

Servery musia spĺňať minimálne požiadavky pre tieto operačné systémy: 

 Windows Server 2008 

 Windows Server 2008 R2 

 Windows Server 2012 

Podporované verzie SQL Serveru: 

 Microsoft SQL Server 2008 

 Microsoft SQL Server 2012 

Z hľadiska bezpečnosti je odporúčané využívať najnovšie verzie operačných systémov 

a pravidelne ich aktualizovať (15). 

Pretože informačný systém využíva architektúru klient-server, pre svoju bezproblémovú 

prevádzku vyžaduje spoľahlivú a bezpečnú sieťovú architektúru. To znamená 

využívanie šifrovanej komunikácie medzi klientskou aplikáciou a SQL serverom čoho 

je možné dosiahnuť nastavenie SSL MS-SQL portu na servery (14). 
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4.2 Analýza odborového okolia 

Pre analýzu odborového okolia je použitý Porterov model piatich konkurenčných síl. 

4.2.1 Konkurenčná rivalita 

Trh s informačnými systémami pre koleje a menzy je v Českej republike celkovo 

nasýtený. Zákazníci sú rozdelení medzi troch hlavných konkurentov. Produkty sú vo 

väčšine prípadov upravené na mieru, podľa potrieb zákazníkov, preto boj o nových 

klientov je veľmi ťažký. Prechod na systém od iného dodávateľa by pre zákazníka 

znamenal väčšinou vyššie výdavky oproti pridanej hodnote. Z týchto dôvodov sa dá 

povedať, že kľúčovú rolu zohráva vzťah k zákazníkom a ich spokojnosť 

s poskytovanými službami. Snaha o agresívnu obchodnú stratégiu alebo cenovú vojnu 

v tomto prípade skôr nefunguje. V konkurenčnom boji je najlepšie vynikať 

poskytovanými službami, spoľahlivosťou systému a dobrými referenciami. 

Konkurenti spoločnosti ApS Brno v oblasti informačných systémov sú: 

 ANETE spol. s.r.o. je systémovým integrátorom v oblasti platobných 

a identifikačných systémov na českom a slovenskom trhu. Informačnému 

systému ISKaM konkuruje najmä v oblasti stravovania a to svojím systémom 

KREDIT (16). 

 Mefisto Software a.s., patrí medzi najvýznamnejších dodávateľov hotelového 

a reštauračného software vlastnej produkcie v Českej republike. Spoločnosť 

ponúka širokú škálu informačných systémov pre hotely a reštaurácie, ako aj pre 

univerzity. ISKaMu priamo konkuruje ich systém Mefisto CAMPUS (17). 

4.2.2 Hrozba vstupu nových konkurentov 

Informačných systémov pre potreby kolejí a menz v tomto odvetví nie je veľa a preto je 

možnosť príchodu nových konkurentov veľmi vysoká. Vstup do tohto odvetvia však 

vyžaduje vyššie vstupné investície, ktoré sú potrebné pre vývoj a analýzu požiadaviek 

na tento systém. Okrem vstupných investícií hrá významnú úlohu aj čas, ktorý je 

potrebný pre vznik takého systému. Väčším problémom by mohla byť lojalita 

zákazníkov súčasných systémov, ktorí majú zmluvy so súčasnými dodávateľmi a sú 

postavené na doživotnej podpore produktov. Ďalšiu významnú rolu tu zohrávajú 
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referencie, osobné skúsenosti a vzťahy s klientmi, ktoré si firmy v tomto odvetví 

poctivo budujú a udržujú. 

4.2.3 Hrozba substitútov 

V oblasti informačných systémov sa dá ťažko hovoriť o možnosti substitútov, pretože 

sú to nehomogénne a komplexné riešenia. V niektorých prípadoch „šité“ priamo na 

mieru zákazníkov. Možným substitútom sú riešenia postavené na webových 

technológiách, ktoré bývajú jednoduchšie a užívateľsky prívetivejšie, avšak sú závislé 

na internetovom pripojení a hlavne nie sú dostatočne robustné. Táto skutočnosť môže 

byť problém pri niektorých kritických použitiach, ktoré vyžadujú beh aj bez 

internetového pripojenia, ako je napríklad pokladňa. 

Druhou možnosťou je rozšírenie CRM a ERP systémov o moduly, ktoré by dokázali 

nahradiť celý informačný systém. Táto možnosť substitútov je veľmi málo 

pravdepodobná, keďže sa žiaden z producentov týchto systémov zatiaľ o nič podobné 

nepokúsil. 

4.2.4 Vyjednávacia sila odberateľov 

Analyzovaná spoločnosť sa nenachádza v monopolnom prostredí, preto je vyjednávacia 

sila odberateľov dostatočne veľká. Kvôli tomu sa všetky spoločnosti v tomto odvetví 

snažia vychádzať odberateľom čo najviac v ústrety. Poskytujú zaškoľovanie 

pracovníkov, rýchle riešenie incidentov, ale hlavne úpravy systémov na mieru pre 

daného odberateľa. Ďalšou stránkou je vydávanie aktualizácií, ktoré je potrebné 

minimálne pri zmene zákonov a predpisov a je väčšinou pokryté v zmluve 

o poskytovaní. V tomto sa môže skrývať problém presadenia novších verzií systému. 

Medzi najvýznamnejších odberateľov informačného systému ISKaM patria: 

 VUT v Brně 

 Mendlova univerzita v Brně 

 Univerzita Pardubice 

 Masarykova univerzita 

 Akademie múzických umění v Praze (14) 
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4.2.5 Vyjednávacia sila dodávateľov 

Pre informačné systémy sú hlavní dodávatelia programátori, ktorých je v tejto dobe na 

trhu dostatok. Problém je však ich skúsenosť, kvalitných programátorov, ktorí sú znalí 

problematiky takto rozsiahlych systémov, nie je veľa a majú vysokú vyjednávaciu silu. 

Druhou možnosť je najať študentov, ktorých vyjednávacia sila je veľmi nízka, hlavne z 

dôvodu nedostatočných pracovných skúseností. Problém tvorí ich zaškolenie, ktoré 

vyžaduje dlhší čas a vynaloženie ďalších finančných prostriedkov. 

4.3  SWOT analýza 

4.3.1 Silné stránky 

 Dlhoročná tradícia 

 Kvalitné referencie 

 Dôvera zákazníkov 

 Certifikovaní zamestnanci 

 Nezávislosť na dodávateľoch 

Silná stránka spoločnosti v boji s konkurenciou spočíva hlavne v jej dlhoročnej tradícii. 

Jej informačný systém určený pre koleje a menzy vznikol medzi prvými v Českej 

republike. Významnou výhodou je úzka spolupráca s Vysokým učením technickým 

v Brne a sídlo vývojového oddelenia priamo v jednýej z jej budov. To spoločnosti, 

hlavne jej vývojovému tímu, umožňuje diskutovať možné rozšírenia priamo 

s užívateľmi jej informačného systému a tým budovať kvalitnejšie vzťahy a rýchlo 

reagovať na zmeny. 

Ďalšiu silnú stránku tvoria hlavne certifikovaní zamestnanci, ktorí sa môžu aj naďalej 

certifikovať v certifikačnom stredisku Prometric, s ktorým firma spolupracuje a súčasne 

ho prevádzkuje. 

4.3.2 Slabé stránky 

 Nízky počet zamestnancov na trvalý pracovný pomer 

 Častá obmena vývojového tímu 

 Dlhotrvajúci vývoj novej verzie 
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Medzi slabé stránky sa môže zaradiť nízky počet zamestnancov na trvalý pracovný 

pomer. Spoločnosť hlavne využíva študentov pracujúcich na dohodu o vykonaní práce, 

čo spôsobuje ich časté obmeny a tým aj dosť časté zaškoľovanie nových pracovníkov. 

Príchod nových študentov má aj svoju výhodu, ktorou je nové inovatívne myslenie, 

ktoré sa snaží využívať nové technológie. 

Ako ďalšiu slabinu sa dá zaradiť dlhotrvajúci vývoj novej verzie systému, ktoré využíva 

novšie technológie a rozširuje funkčnosť, ktorá už nemohla byť aplikovaná na minulý 

systém. Táto verzia je už hotová a postupne sa nasadzuje u zákazníkov, ktorý o ňu mali 

záujem. Problém však tvoril jej dlhší vývoj oproti prvotným predpokladom. 

4.3.3 Príležitosti 

 Expanzia na ďalšie trhy, hlavne slovenský trh 

 Rozšírenie na hotelový trh 

 Rozšírenie na trh stredných škôl 

 Expanzia na súkromné vysoké školy 

Spoločnosť sa hlavne orientuje na český trh vysokých škôl, kde má skoro všetkých 

zákazníkov. Pretože tento trh je už celkom zaplnený a nové príležitosti sa veľmi 

neobjavujú, je potrebné zvážiť expanziu na ďalšie trhy. Ako najsľubnejší sa javí 

slovenský, kde už spoločnosť má jedného zákazníka a preto je oboznámená 

s legislatívou, ktorá na tomto trhu platí a informačný systém má jej špecifiká už 

implementované.  

Medzi ďalšiu príležitosť je možné zaradiť rozšírenie na hotelový trh. Keďže informačný 

systém už obsahuje ubytovaciu časť, ktorú zákazníci môžu využívať aj pre ubytovanie 

klientov, ktorí nemajú so školou žiaden vzťah, neboli by potrebné rozsiahle zásahy 

v tomto module. 

Potenciálnu príležitosť je možné vidieť taktiež na trhu stredných škôl, ktoré 

prevádzkujú jedálne a niektoré aj internáty. V ich prípade ide o podobnú problematiku 

a zámer, ako je to v prípade vysokých škôl. Hlavným rozdielom sú ich finančné 

možnosti, ktoré nie sú také rozsiahle, ako je to u univerzít. 
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4.3.4 Hrozby 

 Zákazníci neprejdú na novú verziu informačného systému 

 Konkurencia expanduje na potencionálne zaujímavé trhy pred nami a obsadí ich 

Následky ekonomickej krízy zasiahli aj zákazníkov informačného systému. Zákazníci 

nedisponujú vysokou mierou peňažných rezerv a to môže ovplyvniť ich prechod na 

novú verziu systému, pretože majú ešte naďalej platné zmluvy na podporu súčasného 

systému. 

V neposlednom rade je tu stále hrozba konkurencie, ktorá sa tiež zameriava na 

potencionálne trhy a predstavuje nové produkty, určené práve pre ne. 

4.4 HOS8 hodnotenie 

Informačný systém ISKaM bol preverený upravenou metódou HOS8, ktorá by mala 

vytvoriť ucelený pohľad na tento systém, hlavne na jeho vyváženosť, na základe ôsmich 

skúmaných oblastí. Táto upravená metóda je dostupná na portále zefis.cz. 

Hodnotenie týchto oblastí sa zakladá na dotazníkoch, ktoré vyplnil príslušný pracovník 

v spoločnosti, kde je tento systém nasadený. Zameriaval sa hlavne na ubytovací modul, 

ktorého vylepšenie je cieľom tejto práce. Pre posúdenie oblastí dotazník obsahuje 80 

otázok, pre každú oblasť 10. Na záver sú pridané ešte ďalšie 3 otázky, ktoré si využité 

pre porovnanie výsledkov s inými spoločnosťami, ktoré taktiež využili túto možnosť 

hodnotenia. Každá z otázok je hodnotená celočíselným počtom bodov, ktorý sa 

pohybuje od hodnoty 1 po maximálnu hodnotu 4. Vzor dotazníku je pripojený v prílohe. 

Hodnotenie oblastí ui: 

 1 – zlá úroveň 

 2 – skôr zlá úroveň 

 3 – skôr dobrá úroveň 

 4 – dobrá úroveň 
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4.4.1 Skúmané oblasti 

Hardware (HW) 

Táto oblasť skúma technické vybavenie spoločnosti, hardware. Zameriava sa na jeho 

vek, a či bol zriadený v súvislosti s informačným systémom, alebo spoločnosť využíva 

už vopred zaobstaraný hardware. 

Výsledok hodnotenia tejto oblasti podáva informácie o tom, ako náročný môže byť 

informačný systém na hardwarové požiadavky u zákazníka. Čím je starší hardware, tým  

je menej kompatibilný s novými operačnými systémami, z čoho plynú ďalšie 

obmedzenia. 

      

Výsledná hodnota hodnotenia oblasti hardware je 3, čo odpovedá hodnoteniu skôr dobrá 

úroveň. Toto hodnotenie je vyhovujúce pre potreby súčasného systému, avšak 

z dôvodov možných rozšírení, ktoré by mohli byť postupne implementované a zavedené 

do systému je potrebné zvážiť a naplánovať obnovu technického vybavenia. 

Software (SW) 

Táto oblasť zahŕňa skúmanie programového vybavenia, jeho funkcií, jednoduchosti 

jeho používania a ovládania. 

Výsledky tejto oblasti podávajú hlavne indície o prehľadnosti a jednoduchosti ovládania 

ako operačných systémov, tak aj ostatného programového vybavenia. Čím je 

jednoduchšie ovládanie, tým vo väčšine prípadov rastie spokojnosť bežných užívateľov. 

Pre vylepšovanie informačného systému je potrebná znalosť programového vybavenia, 

hlavne jeho funkcií, pomocou ktorých by bolo ovládanie systému jednoduchšie 

a plynulejšie.  

      

Výsledná hodnota hodnotenia oblasti software je 3, čo odpovedá hodnoteniu skôr dobrá 

úroveň. Toto hodnotenie je dobré, avšak zamestnanci sú práve tí, ktoré prispievajú 

k rozvoji spoločnosti a ich spokojnosť by mala byť prioritou. Preto je potrebné zvážiť 
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zmeny v ovládateľnosti a znalosti programového vybavenia, ktoré by viedli k ich lepšej 

spokojnosti a tým k zvýšeniu ich produktivity. 

Orgware (OW) 

Oblasť zahrňuje pravidlá pre prevádzku informačného systému, doporučené pracovné 

postupy a bezpečnostné pravidlá. 

Pravidlá fungovania podávajú informáciu o tom, ako je v informačnom systéme 

využívaný prístup k oprávneniam jednotlivých užívateľom. Hlavným výsledkom je 

spokojnosť zákazníka s možným nastavením oprávnení a definícií pravidiel. 

      

Výsledná hodnota hodnotenia oblasti orgware je 3, čo odpovedá hodnoteniu skôr dobrá 

úroveň. Hodnotenie je vyhovujúce pre súčasný stav systému, ale taktiež podáva 

informáciu o tom, že je ešte stále čo zlepšiť k úplnej spokojnosti zákazníka. 

K spokojnosti by mohlo prispieť jednoduchšie nastavenie oprávnení a tiež aj možnosť 

definovania vlastných.  

Peopleware (PW) 

Oblasť zahrňuje skúmanie užívateľom v súvislosti s informačným systémom, kde je 

kladený dôraz na ich zvládanie práce so systémom. 

Hlavným výsledkom tohto hodnotenia je zistenie vnímania systému zamestnancami, či 

sú dostatočne zaškolení, ako zvládajú neštandardné situácie a hlavne ako jednoduchá je 

pre nich práca so systémom. 

      

Výsledná hodnota hodnotenia oblasti peopleware je 3, čo odpovedá hodnoteniu skôr 

dobrá úroveň. Hodnotenie je príjemným prekvapením, pretože nasadenie nového 

systému prebehlo len nedávno. To podáva informáciu o dobrom spracovaní systému 

a hlavne o dobrom zaškolení užívateľov. Vzhľadom k súčasnému stavu je odporúčané 

hodnotenie previesť ešte raz s istým časovým oneskorením. 



44 

 

Dataware (DW) 

Predmetom skúmania sú dáta, vo vzťahu k ich dostupnosti, správe a bezpečnosti. 

Táto oblasť je jedným z hlavných indikátorov stavu informačného systému ISKaM. 

Správa a bezpečnosť dát zohrávajú hlavnú úlohu hlavne v právnych predpisoch, ako už 

z ekonomického pohľadu tak aj z pohľadu právneho. V systéme je obsiahnuté veľké 

množstvo osobných dát klientov, ktoré potrebujú byť zabezpečené pred neoprávneným 

použitím. Faktor dostupnosti dát zohráva taktiež významnú úlohu v plynulom behu 

systému, keďže v niektorých prípadoch systém spracováva vysoké množstvo 

účtovníckych a osobných dát.  

      

Výsledná hodnota hodnotenia oblasti dataware je 3, čo odpovedá hodnoteniu skôr dobrá 

úroveň. Napriek tomu, že je hodnotenie tejto oblasti dobré, je tu stále možnosť 

vylepšenia. Pretože informačný systém pracuje s veľkým množstvom osobných 

a citlivých dát, je vylepšovanie ich bezpečnosti stále diskutovaným problémom. Spôsob 

a možnosti útokov za účelom ich získania sa stále vyvíjajú a preto je potrebné sa proti 

nim čo najlepšie brániť. Ďalšou oblasťou pre zlepšenie je ich dostupnosť, ktorá má 

vysoký vplyv na spokojnosť užívateľov. 

Customers (CU) 

V tejto oblasti sú pod pojmom zákazníci chápu zákazníci, ktorí používajú webové 

rozhranie systému pre správu svojich rezervácií ubytovania, náhľad na stav svojich 

záväzkov k spoločnosti. 

      

Výsledná hodnota hodnotenia oblasti customers je 3, čo odpovedá hodnoteniu skôr 

dobrá úroveň. Táto oblasť má dobré hodnotenie, ale cieľom je získanie najvyššej 

úrovne. Spokojní zákazníci je jedným z cieľom každého podnikateľského subjektu. Je 

to záruka ďalších príjmov a prísunu nových zákazníkov. Preto je návrh nového 

rezervačného systému cieľom aj tejto práce. 
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Suppliers (SU) 

Pod pojmom dodávatelia sa v tejto oblasti chápe dodávateľ informačného systému, 

ktorý na neho poskytuje aj podporu. Táto oblasť je špecifická v tom, že dodávateľom je 

spoločnosť ApS Brno, pre ktorú sú hlavne určené výsledky tejto analýzy. 

      

Výsledná hodnota hodnotenia oblasti suppliers je 3, čo odpovedá hodnoteniu skôr dobrá 

úroveň. Výsledok hodnotenia podáva informáciu o spokojnosti zákazníka 

s poskytovanou podporou pre informačný systém. Hodnotenie je dobré, ale nie je 

najlepšie, preto sa spoločnosť bude snažiť o jeho zvýšenie. Problém nastával hlavne 

v časovom rozmedzí úplného vyriešenia incidentov, ktoré zadával zákazník. 

Management IS (MA) 

Táto oblasť skúma riadenie informačných systémov vo vzťahu k informačnej stratégii, 

dôslednosti uplatňovania stanovených pravidiel. 

Táto oblasť je pre túto analýzu najmenej významná. Management IS sa u každého 

zákazníka môže líšiť. Informačný systém len veľmi ťažko ovplyvní vzťah managementu 

k informačným stratégiám a ich dôslednosť pri uplatňovaní pravidiel. 

      

Výsledná hodnota hodnotenia oblasti management IS je 3, čo odpovedá hodnoteniu skôr 

dobrá úroveň. Hodnotenie je na dostačujúcej úrovni, čo značí, že management je 

naklonený zmenám alebo rozšíreniam svojej IS/IT oblasti. Táto skutočnosť môže 

zohrávať hlavnú úlohu v budúcnosti, pri rozšíreniach systému, pridávaní jeho 

funkčnosti alebo prechodu na nové verzie. 
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Celkové zhodnotenie častí systému 

Všetky skúmané oblasti sú vynesené do grafu, pre lepšiu prehľadnosť. 

 

Z grafu je zrejmé, že všetky skúmané oblasti sú vyvážené a dosahujú hodnoty 3, čo 

odpovedá skôr dobrej úrovni každej z nich. V skutočnosti však hovoríme o ideálnom 

stave a o dokonale vyváženom systéme. Takéto hodnotenia sú neobvyklé a nenastávajú 

často. Z vyhodnotenia oblastí – hlavne v kontexte  nárokov spoločnosti kladených na IS 

však vyplýva možnosť celkového systémového zlepšenia všetkých oblastí a zvýšení ich 

úrovne tak, aby IS umožňoval bezproblémový a hladký rozvoj spoločnosti aj 

v budúcnosti. 

4.4.2 Celkové zhodnotenie systému a posúdenie vyváženosti 

Pre výpočet celkové stavu informačného systému je použitý upravený algoritmus 

výpočtu HOS8, ktorý počíta len so 4 hodnoteniami. Výsledok je zobrazený 

v nasledujúcom grafe. 
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Graf 1: HOS 8 - Úroveň častí systému (Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Graf 2: HOS 8 - Celková úroveň systému (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Z hodnotení jednotlivých oblastí potom môžeme usúdiť, že informačný systém nemá 

najslabšiu oblasť a jeho celkové hodnotenie je 3, čo podľa stanoveného hodnotenia 

odpovedá skoro dobrú úroveň  informačného systému. Doporučená úroveň má však 

hodnotenie 4. Preto bude potrebné navrhnúť opatrenia, ktoré by jednotlivé oblasti 

posunuli na túto úroveň. 

Vyváženosť informačného systému 

Po stanovení hodnoty súhrnného stavu systému určíme ďalšiu charakteristiku systému 

a to jeho vyváženosť.  

Pretože hodnotenie všetkých oblastí je zhodné a to rovné trom, informačný systém spĺňa 

všetky podmienky pre vyváženosť. V hodnoteniach nastal paradox s rovnakým 

ohodnotením všetkých oblastí, ktorý nie je bežný. Táto odchýlka mohla byť spôsobená 

zameraním analýzy na konkrétny informačný systém, pre spoločnosť, ktorá ho vyvíja 

a dodáva. Preto mohli byť skreslené niektoré skutočnosti, ktoré si zákazník neprial 

zverejniť a do dotazníku ich vyplnil skreslene. 
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4.4.3 Zhodnotenie analýzy 

Analýza ukázala, že nová verzia informačného systému ISKaM  má skoro dobrú úroveň 

a je vyvážená. Tento stav je výnimočný a nastáva iba v ojedinelých prípadoch. Pri tejto 

skutočnosti by nemali byť potrebné žiadne ďalšie zmeny. Indíciou pre návrh zmien je 

však doporučená úroveň, ktorá je o stupeň vyššia ako súčasný stav. Preto je potrebné 

začať prijímať opatrenia, ktoré doporučenú úroveň dosiahnu. 

Najťažšou časťou analýzy a pre nasledujúci návrh zmien najpodstatnejšou, je oblasť 

zákazníkov, pretože je to jedna z mála častí informačného systému s ktorou prichádzajú 

do kontaktu klienti spoločností, ktoré informačný systém prevádzkujú. Táto oblasť je 

hodnotená ako skoro dobrá, čo dáva možnosti na návrh zmien, ktoré by ju posunuli na 

vyššiu úroveň.  

4.5 Zhrnutie analýz 

V analýzach je analyzovaný informačný systém ISKaM v najnovšej verzii 4. Pre jeho 

zhodnotenie bola použitá metóda HOS8, ktorá zhodnotila systém ako celok - tak ako je 

vnímaný zákazníkmi. Pretože ide o relatívne novú verziu, ktorá je v tomto období 

nasadzovaná u zákazníkov, ktorí prejavili záujem o prechod, dáva toto zhodnotenie 

náhľad na stabilitu a úspešnosť nového systému. Výsledky analýzy ohodnotili systém 

na skoro dobrej úrovni a hlavne ako vyvážený, čo otvára nové možnosti, pre 

rozširovanie v budúcnosti, ktoré by mohlo viesť k presunu hodnotenia na vyššiu úroveň. 

Hlavným odrazovým bodom je hodnotenie oblasti zákazníci, kde ako zákazník je 

vyrozumený klient, ktorý sa plánuje ubytovať a prichádza do styku s informačným 

systémom pomocou webových stránok. Táto oblasť nie je na najvyššej možnej úrovni, 

preto je tam priestor pre vylepšenia a zmeny. 

Analýza odborového okolia poukázala na terajších konkurentov a ich oblasti pôsobenia, 

aké sú možné hrozby z ich strany. Najpodstatnejšou oblasťou pre informačný systém je 

vyjednávacia sila odberateľov, ktorá je kritická pre budúci úspech novej verzie systému 

a tým aj ďalších jeho rozšírení, ktoré by mohli priniesť spoločnosti konkurenčnú 

výhodu.  
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5 Návrh riešenia  

Rozšírenie informačného systému ISKaM o nové webové rozhranie pre rezervačný 

systém ubytovania musí brať do úvahy súčasný informačný systém, jeho dátovú 

a logickú vrstvu a tiež všetky podnikové procesy, ktoré u zákazníka podporuje. Taktiež 

musí brať ohľad na podmienky realizácie systému, technológiu na ktorej je založený 

a technológie, ktoré jeho beh podporujú. Pre jeho úspešné prevádzkovanie by sa mali  

zohľadniť technológie, ktoré sú dostupné u zákazníkov a ich kúpnu silu. 

Samotný návrh riešenia bude vychádzať z analýz informačného systému ISKaM 

a z ďalších analýz. Bude zohľadňovať možnosti príležitostí, ktoré poskytuje trh, na 

ktorom spoločnosť pôsobí, ako aj trhy, na ktoré by sa spoločnosť mohla zamerať. 

V neposlednom rade by mal návrh poskytnúť konkurenčnú výhodu spoločnosti. 

5.1 Dôvody zmeny 

Informačné technológie  sú jeden z najrýchlejšie sa meniacich odvetví na svete. Zvyšuje 

sa rýchlosť internetového pripojenia, zvyšuje sa počet prenesených a uložených dát 

a stále sa menia technológie využívané systémami. Spoločne s odvetvím sa menia aj 

očakávania užívateľov, ktorí okrem bezproblémovej funkčnosti systémov chcú aj nový 

dizajn a rýchly prístup k informáciám. 

S týmito zmenami sa spájajú aj možnosti zobrazovania dát, najnovším trendom sa 

stávajú 3D zobrazovacie zariadenia, ktoré poskytujú aj tretí rozmer. Preto sa aj rôzne 

modely vykresľujú v 3D projekciách. 

S tým súvisí aj väčší rozmach geografických informačných systémov a hlavne ich 

webové prezentácie dát v podobe 3D modelov budov, zobrazovania pôdorysom 

poschodí a plánu izieb. 

Vychádzajúc z týchto skutočností bol iniciovaný návrh pre zmenu webového rozhrania 

ubytovacieho rezervačného systému o tieto dáta. Táto zmena by mala poskytnúť lepšiu 

prezentáciu ubytovacích zariadení s dodatočnými informáciami.  
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5.2 Limitujúce faktory 

Implementácia informačného systému ISKaM je v súčasnosti založená na technológiách 

spoločnosti Microsoft využívajúc pokročilé funkcie, ktoré poskytujú ich riešenia. Návrh 

zmeny by preto nemal využívať funkcionality, ktoré by nepodporovali tieto riešenia. Ide 

hlavne o tieto technológie: 

 Microsoft SQL Server 2008 

 Microsoft .NET Framework 4.0 

Súčasťou týchto technológii je pridaná podpora: 

 Full-text vyhľadávanie 

 Podpora lokálnych databáz bez nutnosti nainštalovaného SQL serveru na 

pracovných staniciach 

Okrem limitujúcich faktorov použitej technológie je potrebné dodržiavať aj dohodnutý 

návrhový vzor využívaný v systéme a dodržiavať integritné obmedzenia v databáze. 

V neposlednom rade nesmie návrh zvyšovať dobu odpovede a zaťažovať serverové 

časti systému a negatívne ovplyvňovať beh desktopovej aplikácie. 

Na zreteľ je potrebné brať aj limitujúce možnosti zákazníkov, ktoré sú ako hardwarové 

a softwarové, ako aj finančné. 

5.3 Požiadavky na rozšírenie 

Spoločnosť si stanovila tieto požiadavky na zmenené webové rozhranie ubytovacieho 

rezervačného systému: 

 Využívanie technológie poskytovanej systémom Windows Server 

 Dátová vrstva musí spolupracovať s Microsoft SQL Server 2008 a nesmú byť 

použité rozšírenia podporované v novších verziách 

 Jednotné zobrazovanie v prehliadačoch Internet Explorer, Mozzila Firefox, 

Google Chrome, Opera a Safari 

 Jednoduché a intuitívne ovládanie 

 Funkcionalita musí zodpovedať minimálne funkcionalite implementovanej 

v súčasnom rozhraní 
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 Mobilná verzia stránok optimalizovaná pre mobilné zariadenia 

 Naviazanosť na súčasný dátový modul, minimálne zásahy do už vytvorených 

databázových tabuliek 

 Rýchle odozvy systému 

 Jednoduchý model nasadenia 

 Možnosť importovania dát zo systémov zákazníkov, ktoré môžu využívať rôzne 

technológie 

 Možnosť využívania aj pôvodného webového rozhrania 

 

5.4 Technológie využité pri návrhu 

V tejto časti budú popísané technológie, ktoré sa využijú pri návrhu novej verzie 

webového rozhrania. 

5.4.1 Pasport systémy 

Pasportizačné systémy poskytujú architektonické plány budov a miestností spoločne 

s ich parametrami v digitálnej podobe. Využitie ich digitálneho spracovania umožňuje 

ich využitie aj v iných systémoch a hlavne ich jednoduché zobrazenie. 

Využite týchto dát pre prezentáciu skutočného rozmiestnenia izieb, zobrazenia ich 

vybavenia poskytne užívateľom lepšiu orientáciu v budove a zamedzí možným 

nemilým prekvapeniam, ktoré by mohli nastať pri nasťahovaní na izbu. 

5.4.2 Webové technológie 

Pre vytváranie dynamických webových stránok bude použitá technológia javascript 

a ajax, ktoré dokážu vytvárať dynamický webový obsah, pri ktorom nie je potrebné 

obnovovať stránku.  S využitím AJAX-u, dokáže prehliadač asynchrónne odosielať 

a taktiež prijímať dáta zo serveru bez potreby narušenia zobrazovaného obsahu stránky. 

Využitie tejto technológie je prínosné pri hromadných rezerváciách, kde súčasne 

pristupuje veľký počet užívateľov na stránky a je potrebné ich informovať o obsadenosti 
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jednotlivých jednotiek okamžite, ak nastane táto skutočnosť, nie až po obnovení 

stránky. 

5.5 Návrh realizácie 

Pri realizácii musia byť dodržané požiadavky, ktoré si spoločnosť určila. Okrem 

požiadaviek na rozšírenie musí webové rozhranie poskytovať aj tieto funkcie: 

 Zobrazenie a editácia osobných dát užívateľa 

 Zobrazenie všetkých záväzkov a pohľadávok užívateľa 

 Prehľad nesplatených záväzkov 

 Podanie žiadosti o pridelenie ubytovania v prípade, ak je užívateľ študent 

 Náhľad a možnosť podpisovania zmluvy o ubytovaní 

 Náhľad na voľné lôžka v jednotlivých budovách 

Pri návrhu budem postupovať systémom zdola hore trojvrstvovou architektúrou. Ako 

prvá bude rozobraná databázová vrstva, po nej logická vrstva a na záver vrstva 

prezentačná. 

Vývoj modulu sa bude skladať z nasledujúcich častí: 

 Dátová vrstva 

1. Analýza pasportovacích systémov 

2. Zostavenie databázy 

3. Vytvorenie prevodových skriptov 

4. Optimalizácia databázových dotazov 

5. Testovanie dátovej vrstvy 

 Logická vrstva 

6. Zostavenie tried z databázových tabuliek 

7. Implementácia metód a funkcií 

8. Testovanie logickej vrstvy 
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 Prezentačná vrstva 

9. Analýza technológie 

10. Návrh rozhrania 

11. Implementácia 

12. Testovanie prezentačnej vrstvy 

 

13. Testovanie modulu 

14. Nasadenie 

Databázová vrstva 

Najviac limitujúcich faktorov nastáva pri implementácii databázovej vrstvy. Každý 

pasportný systém využíva vlastnú databázovú štruktúru a taktiež môže využívať iný typ 

databázového servera. Dôležitú úlohu zohráva aj veľkosť ukladaných dát. V prípadoch 

digitalizovaných plánov ide o veľké množstvo dát, ktoré by nebolo vhodné kopírovať 

a mať uložené rovnaké informácie v rôznych databázach. 

Návrh databázovej vrstvy bude prebiehať v nasledujúcich krokoch: 

Ako prvá prebehne analýza pasportovacích systémom u zákazníkov. Bude sa skúmať 

ich databáza, spôsob uloženia dát, ich veľkosť a možnosť prepojenia s databázovým 

serverom, ktorý využíva informačný systém ISKaM. Popri analýze databázovej vrstvy 

prebehnú aj analýzy jednotlivých systémov kvôli možnostiam využitia ich služieb pri 

výmene informácií. Ukončením tohto kroku vznikne návrh a štruktúra databázových 

tabuliek pre ISKaM, ktoré budú implementované do databázy. 

Druhým krokom je vytvorenie prevodných skriptov poprípade modulov, ktoré budú 

schopné previesť potrebné dáta do informačného systému, určeným prevodným 

mechanizmom. Taktiež sa určí časový plán synchronizácie dát. V závislosti na 

intervaloch zmeny dát v systéme sa stanoví interval synchronizácie.  

V záverečnej fáze sa vytvoria pomocné indexy, procedúry a funkcie pre rýchlejší 

prístup k dátam. 
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Logická vrstva 

Táto vrstva sa stará o prepojenie dátovej vrstvy s prezentačnou vrstvou. Implementuje 

algoritmy aplikácie a upravuje dáta. Jej návrh bude opäť prebiehať v nasledujúcich 

krokoch. 

Prvým krokom bude zostavenie tried nad databázovými tabuľkami, ktoré budú 

reprezentovať každý záznam v tabuľke a tabuľky samotné. 

Zabezpečenie komunikácie medzi novými triedami a pôvodnou aplikáciou. Tento krok 

bude obsahovať metódy a funkcie, ktoré zabezpečia správne fungovanie nového modulu 

s ostatnými modulmi v aplikácii. 

Ako posledný krok bude otestovaná funkčnosť jednotlivých tried a ich metód. Najskôr 

sa otestuje komunikácia v rámci nového modulu a potom komunikácia s ostatnými 

modulmi. 

Prezentačná vrstva 

Prezentačná vrstva zabezpečuje zobrazovanie obsahu, pretože dizajn zohráva v dnešnej 

dobe dosť podstatnú úlohu, bude táto časť jedna z najťažších. Implementácia tejto 

vrstvy bude prebiehať v nasledujúcich krokoch. 

V prvom kroku prebehne analýza využitej technológie, jej možnosti, silné a slabé 

stránky. Budú preskúmané aj frameworky, ktoré napomáhajú jednoduchšej a kratšej 

implementácii.  

Po analýze možností bude nasledovať návrh grafického rozhrania. Preskúmajú webové 

stránky využívajúce podobnú technológiu rezervácií a vytvorí sa vlastný návrh, ktorý 

bude vychádzať zo získaných vedomostí o aplikácii, webových stránok a možností 

klientov. 

Po návrhu nasleduje implementácia. Tá sa rozdelí na implementáciu grafického dizajnu 

a výkonnú časť, ktorá bude zabezpečovať komunikáciu s webovým serverom 

a databázovým serverom. Prezentačná vrstva musí podporovať vyššie uvedenú 

požadovanú funkcionalitu. 
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Záverečný krok tvorí testovanie prezentačnej vrstvy. Pri testovaní bude overená 

funkčnosť grafického rozhrania a komunikácia s webovým serverom. 

Záver celého procesu implementácie bude tvoriť testovanie funkčnosti nového modulu, 

jeho spolupráca s ostatnými modulmi, ako aj správnosť pretvárania vstupov na výstupy. 

Pri zistení chyby sa táto skutočnosť pridá do zoznamu chýb a zodpovedné osoby 

prevedú opravu. Po úspešnom ukončení testovacej fázy sa vytvorí dokumentácia 

nového modulu a pripraví sa užívateľská príručka. 

Po otestovaní správnosti a funkčnosti bude nasledovať fáza nasadenie nového modulu. 

Pre nasadenie som zvolil model súbežnej stratégie. Tento model zahŕňa súbežne 

prevádzkovanie oboch modulov. V počiatočnej fáze bude na hlavných stránkach 

spustené staršie webové rozhranie s možnosťou prepnutia na novú verziu. Po otestovaní 

v ostrej prevádzke budú tieto nastavenia prehodené. Pri návšteve stránok budú 

zobrazené nové webové stránky s možnosťou prepnutia na staré rozhranie. Táto 

možnosť výberu bude v prevádzke minimálne mesiac. Po pozitívnych ohlasoch bude 

stará verzia vypnutá a zákazníci budú využívať len nové webové stránky. 

5.6 Časový harmonogram 

Plánovanie etáp je analyzované pomocou matematického algoritmu - metóda kritickej 

cesty CPM (CriticalPathMethod). 

Etapám som odhadol dĺžky trvania a určil ich nadväznosti. Výsledné údaje sú 

znázornené v tabuľke, pomocou ktorej som potom zostavil sieťový graf. Pre dodržanie 

poradia etáp v projekte a ich nadväznosť som použil fiktívne činnosti s dĺžkou trvania 0. 

Tieto činnosti nie sú pridané do tabuľky. 
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Tabuľka 2: Odhadované doby trvania zmien (Zdroj: vlastné spracovanie) 

i j Názov 
Odhadovaná 

doba (deň) 

1 2 Analýza pasportovacích systémov 5 

2 3 Zostavenie databázy 3 

3 4 Vytvorenie prevodových skriptov 5 

4 5 Optimalizácia databázových dotazov 1 

5 6 Testovanie dátovej vrstvy 2 

3 7 Zostavenie tried z databázových tabuliek 2 

7 8 Implementácia metód a funkcií 4 

8 9 Testovanie logickej vrstvy 2 

2 10 Analýza technológie 2 

10 11 Návrh rozhrania 2 

11 12 Implementácia 10 

12 13 Testovanie prezentačnej vrstvy 2 

14 15 Testovanie modulu 3 

15 16 Nasadenie 3 
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Jednotlivé etapy zmeny s dĺžkou ich trvania vynesiem do grafu. 

 

Graf 3: CPM pre zmenu (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Z grafu stanovím minimálnu dĺžku trvania návrhu, implementácie a nasadenia nového 

modulu, ktorá je 27 dní. Kritické činnosti sú: analýza pasportovacích systémov, 

zostavenie databázy, analýza technológie, návrh rozhrania, implementácia, testovanie 

prezentačnej vrstvy, testovanie modulu, nasadenie. 

5.7 Finančná kalkulácia zmeny 

Vo finančnom návrhu bude odhadnutá doba trvania jednotlivých  krokov návrhu 

a implementácie nového modulu. Doba trvania bude počítaná v dňoch. Výsledné 

finančné náklady budú prepočítané z dní na človekohodiny a stanovená cena za jednu 

človekohodinu.  

Tabuľka 3: Finančná kalkulácia zmeny (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Poradie Názov 
Odhadovaná 

doba 

Človeko 

hodiny 

Náklady 

(Kč) 

1. Analýza pasportovacích systémov 5 40 4 400 

2. Zostavenie databázy 3 24 2 640 

3. Vytvorenie prevodových skriptov 5 40 4 400 
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4. Optimalizácia databázových 

dotazov 
1 8  880 

5. Testovanie dátovej vrstvy 2   16 1 760 

6. Zostavenie tried z databázových 

tabuliek 
2 16 1 760 

7. Implementácia metód a funkcií 4 32 3 520 

8. Testovanie logickej vrstvy 2 16 1 760 

9. Analýza technológie 2 16 1 760 

10. Návrh rozhrania 2 16 1 760 

11. Implementácia 10 80 8 800 

12. Testovanie prezentačnej vrstvy 2 16 1 760 

13. Testovanie modulu 3 24 2 640 

14. Nasadenie 3 24 2 640 

 Celkom 46 368 40 480 

Z finančnej kalkulácie je možné usúdiť, že návrh a implementácia nového modulu pre 

webové rozhranie rezervačného systému zaberie 368 človekohodín, čo odpovedá 40 480 

Kč. Pre prepočet na finančné vyjadrenie je počítané s cenou 110 Kč za jednu 

človekohodinu. 
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5.8 Analýza rizík 

Táto kapitola je venovaná analýze rizík, ktoré môžu nastať pri vykonávaní spomínanej 

zmeny. Obsahuje aj pravdepodobnosti jednotlivých rizík a ich dopadov. Ďalej sú tu 

navrhnuté opatrenia, ktoré znižujú pravdepodobnosti vzniku jednotlivých rizík a ich 

dopady. 

Riziká sú rozdelené do nasledujúcich kategórií: 

Tabuľka 4: Kategórie rizík (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Názov Skratka 

Finančné F 

Informačné I 

Ľudské zdroje L 

Mimoriadne M 

Operačné O 

Strategické S 

 

5.8.1 Identifikácia rizík 

Ako prvé som identifikovali riziká, zaradil som ich do kategórií. Ku každému riziku 

som určil udalosť, ktorá sa môže vyskytnúť a jej popis alebo spôsob, akým môže riziko 

nastať. 

Tabuľka 5: Identifikácia rizík (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Kategória 

rizika 
Riziko Udalosť/ Čo sa môže stať Popis/Ako sa to môže stať 

F,S R1 Nezáujem zákazníkov 
Zákazníci nebudú mať záujem o 

nasadenie 

I R2 
Vysoké množstvo 

pasportovacích systémov 

Každý zákazník používa iný 

pasportovací systém 

I R3 
Neštandardizovanosť 

pasportovacích systémov 

Každý pasportovací systém 

využíva inú, vlastnú štruktúru 

dát 

I R4 
Nadmerné vyťaženie 

webového serveru 

Nové webové rozhranie bude 

zaťažovať webový server, tým 

sa zníži počet súčasných 

pripojení 
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I R5 
Zmena v možnostiach 

technológií 

Využívané technológie sa v 

procese implementácie zmenia 

I R6 Vysoká dátová náročnosť 
Webové stránky vyžadujú veľké 

množstvo dát 

I R7 
Zmena pasportovacích 

systémov u zákazníka 

Zákazník sa rozhodne zmeniť 

pasportovací systém 

I R8 Neznalosť technológií 
Neskúsenosť vývojového tímu s 

novou technológiou 

L R9 
Práceneschopnosť 

zamestnancov 

Ochorenie väčšej časti 

vývojového tímu 

M R10 
Dlhotrvajúci výpadok 

elektrického prúdu 

Dlhotrvajúci výpadok spôsobený 

prírodnou katastrofou 

M R11 
Dlhotrvajúci výpadok 

internetového pripojenia 
Nedodržanie SLA ISP 

S R12 
Nedodržaný termín 

splnenie dátovej vrstvy 
Predĺženie etáp dátovej vrstvy 

S R13 
Nedodržaný termín 

splnenie logickej vrstvy 
Predĺženie etáp logickej vrstvy 

S R14 

Nedodržaný termín 

splnenie prezentačnej 

vrstvy 

Predĺženie etáp prezentačnej 

vrstvy 

S R15 
Predbehnutie 

konkurenciou 

Konkurencia predstavila 

inovované rozhranie pred 

uvedením nášho 

 

5.8.2 Vyhodnotenie rizík 

Vyhodnotenie významnosti rizík som previedol pomocou skupinového hodnotenia. 

Predmetom hodnotenia každého rizika veľkosť jeho dopadu D a pravdepodobnosť 

výskytu P. Dopad a pravdepodobnosť sú hodnotené v kvalitatívnych bodových škálach 

s definovaným významom jednotlivých bodov škály. Ich hodnoty sú uvedené 

v nasledujúcich tabuľkách. 

 

Tabuľka 6: Bodová škála pre dopad (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Hodnota Dopad 

1 veľmi malý 

2 malý 

3 stredný 

4 vysoký 

5 veľmi vysoký 
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Tabuľka 7: Bodová škála pre pravdepodobnosť (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Hodnota Pravdepodobnosť 

1 veľmi malá 

2 malá 

3 stredná 

4 vysoká 

5 veľmi vysoká 

 

Stupeň významnosti rizika V je určený súčinom bodového ohodnotenia dopadu 

a bodového ohodnotenia pravdepodobnosti. 

      

Riziká s významnosťou vyššou ako 0 sa nazývajú hlavné riziká a budú predmetom 

ďalšieho spracovania. 

Určením dopadu, pravdepodobnosti a významnosti vznikol katalóg rizík, ktorý je 

zobrazený v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka 8: Katalóg rizík (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Riziko Udalosť/ Čo sa môže stať P D V Pravdepo

dobnosť 

Dopad 

R1 Nezáujem zákazníkov 0,8 4,2 3,36 veľmi 

malá 

veľmi 

vysoký 

R2 Vysoké množstvo 

pasportovacích systémov 

3,2 3,5 11,20 vysoká vysoký 

R3 Neštandardizovanosť 

pasportovacích systémov 

3,4 3,6 12,24 vysoká vysoký 

R4 Nadmerné vyťaženie webového 

serveru 

1,1 2,8 3,08 malá stredný 

R5 Zmena v možnostiach 

technológií 

0,3 2,1 0,63 veľmi 

malá 

stredný 

R6 Vysoká dátová náročnosť 1,1 4 4,40 malá vysoký 

R7 Zmena pasportovacích systémov 

u zákazníka 

0,3 3,9 1,17 veľmi 

malá 

vysoký 

R8 Neznalosť technológií 2,2 3,8 8,36 stredná vysoký 

R9 Práceneschopnosť 

zamestnancov 

0,3 4,8 1,44 veľmi 

malá 

veľmi 

vysoký 

R10 Dlhotrvajúci výpadok 

elektrického prúdu 

0,2 4,5 0,90 veľmi 

malá 

veľmi 

vysoký 
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R11 Dlhotrvajúci výpadok 

internetového pripojenia 

0,3 3,9 1,17 veľmi 

malá 

vysoký 

R12 Nedodržaný termín splnenia 

dátovej vrstvy 

1,9 4,2 7,98 malá veľmi 

vysoký 

R13 Nedodržaný termín splnenia 

logickej vrstvy 

1,3 3,8 4,94 malá vysoký 

R14 Nedodržaný termín splnenia 

prezentačnej vrstvy 

2,2 4,3 9,46 stredná veľmi 

vysoký 

R15 Predbehnutie konkurenciou 0,8 2,4 1,92 veľmi 

malá 

stredný 

 

5.8.3 Mapa rizík 

Mapa rizík je grafickým znázornením relevantného postavenia a významnosti hlavných 

rizík. 

 

Graf 4: Mapa rizík (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Z mapy rizík je možné zistiť, že najkritickejšie riziká sú: 

 Vysoké množstvo pasportovacích systémov 

 Neštandardizovanosť pasportovacích systémov 

 Nedodržaný termín splnenia prezentačnej vrstvy. 
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Týmto rizikám treba venovať zvýšenú pozornosť a ich dopad sa snažiť minimalizovať 

poprípade úplne odstrániť. 

5.8.4 Znižovanie rizík 

Riziká nestačí iba identifikovať, analyzovať a riadiť. V skutočnosti hlavným dôvodom 

analýz a zisťovania rizík je ich znižovanie. Existujú rôzne metódy pre znižovanie rizík, 

ktoré by mali byť uplatnené stále v situácii, kedy sa rozhodneme s rizikami pracovať. 

Existujú 4 stratégie prístupu k rizikám, ktoré sú uvedené v tabuľke nižšie. Tieto 

stratégie je nutné rozpracovať do akčných plánov alebo plánov opatrení proti 

konkrétnemu identifikovanému riziku. 

Tabuľka 9: Stratégie prístupu k rizikám (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 Vysoká pravdepodobnosť Nízka pravdepodobnosť 

Vysoká tvrdosť Vyhnutie sa riziku, 

redukcia 

Poistenie 

Nízka tvrdosť Retencia a redukcia Retencia 

 

K našim zisteným rizikám sme určili stratégiu, ktorá sa použije pre redukciu rizika, 

osobu, ktorá bude za to zodpovedná a nakoniec sme určili aj opatrenie, ktoré by dané 

riziko malo znížiť. Tieto údaje sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

Tabuľka 10: Opatrenia zníženia rizika (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Riziko Stratégie Návrh opatrenia 

R1 RR Zistenie záujmu ešte pred vývojom 

R2 VR Posilniť vývojový tím o špecialistu na pasportovacie 

systémy 

R3 VR Podrobná analýza pasportovacích systémov 

R4 RR Testovať záťaž v priebehu vývoja 

R5 R Nevyužitie nových možností 

R6 RR Testovanie dátovej náročnosti v priebehu vývoja 

R7 R Požiadanie o informovaní vopred 

R8 VR Zaškolenie vývojového tímu 

R9 R Preventívne očkovanie 

R10 P SLA, kúpa elektrického generátora 

R11 P SLA, zaobstaranie druhého náhradného pripoj. 
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R12 RR Pridanie časovej rezervy do časového plánu 

R13 RR Pridanie časovej rezervy do časového plánu 

R14 RR Pridanie časovej rezervy do časového plánu 

R15 R Analýza konkurenta 

 

Skratky: VR – Vyhnutie sa riziku, redukcia 

  P – Poistenie  

  RR – Retencia a redukcia 

  R – Retencia 

Pre tieto opatrenia sme opäť určili pravdepodobnosť a dopad pre nájdené riziká znížené 

o opatrenia. Výsledné zhodnotenie zobrazuje nasledujúca tabuľka. Pre porovnanie  je 

v grafe znázornená významnosť rizika pred a po zavedení opatrenia. 

Tabuľka 11: Významnosť rizík po opatreniach (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Kategória 

rizika 

Riziko Udalosť/ Čo sa môže stať P1 D1 V1 

F,S R1 Nezáujem zákazníkov 0,2 4,2 0,84 

I R2 Vysoké množstvo pasportovacích 

systémov 

3,2 2 6,4 

I R3 Neštandardizovanosť pasportovacích 

systémov 

3,4 2,5 8,5 

I R4 Nadmerné vyťaženie webového 

serveru 

0,8 1,8 1,44 

I R5 Zmena v možnostiach technológií 0,3 0,9 0,27 

I R6 Vysoká dátová náročnosť 0,5 4 2 

I R7 Zmena pasportovacích systémov u 

zákazníka 

0,3 3,9 1,17 

I R8 Neznalosť technológií 1,4 2,5 3,5 

L R9 Práceneschopnosť zamestnancov 0,3 3,2 0,96 

M R10 Dlhotrvajúci výpadok elektrického 

prúdu 

0,2 3,9 0,78 

M R11 Dlhotrvajúci výpadok internetového 

pripojenia 

0,1 3,5 0,35 

S R12 Nedodržaný termín splnenia dátovej 

vrstvy 

1,2 4,2 5,04 

S R13 Nedodržaný termín splnenia logickej 

vrstvy 

0,9 3,8 3,42 

S R14 Nedodržaný termín splnenia 

prezentačnej vrstvy 

1,4 4,3 6,02 

S R15 Predbehnutie konkurenciou 0,5 2,4 1,2 
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Pre lepšie znázornenie sú do grafu vynesené dopady rizík pred a po návrhu opatrení.  

 

 

Graf 5: Stav po opatreniach proti rizikám (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Navrhnuté opatrenia proti rizikám znížili dopad všetkých rizík, najmä sa mi podarilo 

znížiť dopad najkritickejších rizík. 

 

5.9 Zhodnotenie návrhu 

V návrhu som stanovil požiadavky, ktoré má spoločnosť na rozšírenie, aby bolo možné 

začleniť modul do systému. Ich splnením by nemali nastať problémy pri vývoji a takisto 

ani pri nasadení. Samotný plán realizácie nového modulu som rozdelil na etapy. Každá 

etapa prislúcha jednej z vrstiev trojvrstvovej architektúry, ktorá je využívaná 

v súčasných moduloch. 

Pre etapy som odhadol približnú dĺžku trvania a s využitím algoritmu pre nájdenie 

kritickej cesty identifikoval tie, ktorých trvanie je potrebné najviac kontrolovať. 
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Kritické činnosti sú: analýza pasportovacích systémov, zostavenie databázy, analýza 

technológie, návrh rozhrania, implementácia, testovanie prezentačnej vrstvy, testovanie 

modulu a nasadenie. S ohľadom na časovú náročnosť etáp, som určil aj finančnú 

kalkuláciu celej zmeny. Návrh a implementácia nového modulu pre webové rozhranie 

rezervačného systému zaberie 368 človekohodín, čo odpovedá približne 41 000 Kč. 

Pretože každá zmena, alebo rozšírenie prináša riziká, tak som sa ich snažil identifikovať 

a pre identifikované nájsť opatrenia, ktoré by pomohli znížiť ich dopad. Riziká 

s najvyšším dopadom sú: vysoké množstvo pasportovacích systémov, 

neštandardizovanosť pasportovacích systémov a nedodržaný termín splnenie 

prezentačnej vrstvy.   
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6 Záver 

V práci je posúdený súčasný stav informačného systému ISKaM v jeho najnovšej verzii. 

Pomocou metódy pre hodnotenie informačných systémov je jeho stav  zhodnotený a sú 

identifikované oblasti, ktoré by bolo možné vylepšiť v budúcnosti, aby bolo dosiahnutá 

požadovaná úroveň systému. Pre oblasť zákazníci, je v ďalšej časti navrhnuté možné 

zlepšenie. 

V samotnom návrhu som sa snažil identifikovať etapy, ktorými bude samotná realizácia 

prebiehať a určiť ich časovú náročnosť. Pre minimalizáciu možných nepríjemností 

a problémov, ktoré by mohli pri realizácii, nastať som identifikoval riziká a navrhol 

prípadné kroky pre ich odstránenie. 

Pri navrhovaní možných problémov som sa snažil vychádzať z mojich osobných 

skúseností, ktoré s vývojom informačných systémov mám a z ich premietnutia do 

analýzy rizík. Avšak je stále možné, že sa mi niektoré problémy nepodarilo 

identifikovať. Aj napriek tomu si myslím, že táto práca bude prínosná, ak dôjde 

k realizácii navrhnutej zmeny. 
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Zoznam príloh 

Príloha 1 - Vzorový dotazník pre HOS8 



Príloha 1 – Dotazník k metóde HOS8 

1) Je možné Vaši současnou techniku (hardware), včetně koncových počítačů, označit

za zánovní, pořízenou v nedávné době, nepřesahující tři roky?

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

2) Přispívá hardware pozitivně k rychlosti a použitelnosti informačního systému?

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

3) Je pravda, že informační systém byl vybírán až po té, co Vaše organizace pořídila

nebo již vlastnila hardware (technické vybavení)?

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

4) Dá se připojení k počítačovým sítím označit za spolehlivé, dostatečně rychlé a

vyhovující?

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

5) Jsou klíčové technické prvky hardware, především servery, dostatečně fyzicky

chráněny před krádeží, požárem a povodní?

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

6) Je nové technické vybavení pořizováno až po ověření jeho kompatibility s

existujícím technickým vybavením a programy (systémy), které na něm budou

provozovány?

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

7) Je pravda, že doba odezvy Vašich systémů je špatná, tedy například provedení

operace nebo načtení další obrazovky trvá déle, než by uživatel očekával a

potřeboval k efektivní práci?

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

8) Má Vaše organizace rychle k dispozici záložní technické vybavení v případě

výpadku klíčových prvků systému (při poškození či zničení některých důležitějších

počítačů nebo serverů)?

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □



 

 

9) Souhlasíte s tvrzením, že Vaše současné technické vybavení (hardware) bude do 

dvou let těžko použitelné? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

10) Jsou poruchy Vaší techniky (hardware) velmi časté? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

11) Poskytuje Váš software všechny funkce, nezbytné pro práci uživatelů? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

12) Je grafické členění plochy pro zadávání, editaci vstupních údajů, dostatečně 

přehledné, a přispívá tak ke snadnosti práce se systémem? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

13) Jsou chybová, varovná hlášení či jiné nestandardní oznámení srozumitelná, a 

poskytují i bližší vysvětlení vzniklé situace (nápověda k problému)? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

14) Je pravda, že Váš informační systém je velmi starý a pro současné potřeby už příliš 

nevyhovuje? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

15) Doporučil byste spřátelené firmě, velmi podobné té Vaší, aby si pořídila informační 

systém, který hodnotíte? Samozřejmě za předpokladu, že nemáte v úmyslu jí 

uškodit. 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

16) Pokrývá informační systém, který používáte, alespoň 90% potřeb, které od něj 

očekáváte? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

17) Má zkoumaný informační systém jednotné ovládání obrazovek, menu, sestav a 

nápovědy (stejný styl a logika ovládání)? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 



 

 

18) Jsou při pořízení nových verzí programů/systému využívány jejich nové vlastnosti? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

19) Je pravda, že snadnost používání softwaru koncovými uživateli nehraje při jeho 

pořízení nebo vývoji velkou roli? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

20) Dochází často ke změnám programů na počítačích Vašich pracovníků (nové verze 

informačního systému, programů)? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

21) Existují postupy či směrnice pro řešení nestandardních a havarijních situací 

informačních systémů a jsou tyto dokumenty dostatečně známé uživatelům nebo 

zodpovědným pracovníkům (v případě, že se jich nějakým způsobem týkají)? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

22) Existují pracovní postupy a předpisy pro práci s informačním systémem pro 

koncové uživatele a jsou udržovány v aktuálním stavu? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

23) Existují ve Vaší organizaci bezpečnostní pravidla informačního systému a jsou 

pravidelně aktualizována? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

24) Je pravda, že management příliš nekontroluje dodržování pravidel bezpečnosti 

a provozu informačních systémů a důrazně na nich netrvá? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

25) Má každý pracovník jasně určeno, s jakými úlohami (funkcemi informačního 

systému) smí či musí pracovat a kdy? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

 

 



 

 

26) Mohou uživatelé instalovat na své počítače nové programy, měnit nastavení a 

připojovat nová zařízení (typu tiskárny) k počítači? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

27) Jsou odchody zaměstnanců z pracovního poměru a ukončení platností jejich 

přístupových práv správně a včas zaznamenány v informačním systému? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

28) Vědí Vaši pracovníci, na koho se mají obracet v případě problémů s informačním 

systémem? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

29) Je pravda, že neprobíhají pravidelná školení pracovníků v oblasti pravidel práce 

s informačním systém a pravidel bezpečnosti informačního systému? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

30) Platí, že pravidla pro provoz a bezpečnost IS jsou pro uživatele nejasná a nelogická, 

případně vůbec neexistují? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

31) Je každý pracovník zaškolen na úlohy, které má s informačním systémem provádět? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

32) Je pravda, že Vaši pracovníci jsou při práci s počítači málo schopní, dělá jim 

problém i ovládání jednoduchých programů a často potřebují radu či pomoc? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

33) Je pravda, že Vaše firma nepořádá pro zaměstnance školení na práci s informačním 

systémem? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

34) Existuje zastupitelnost koncových uživatelů, kteří jsou klíčoví pro chod 

informačního systému a jeho klíčové výstupy? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 



 

 

35) Je dokumentace běžných postupů práce s IS jednoduše dosažitelná pro koncové 

uživatele? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

36) Je si management vědom vlivu firemní kultury na způsob práce koncových 

uživatelů s informačním systémem? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

37) Dávají Vaši pracovníci podněty managementu, jaké programy či funkce 

informačního systému by potřebovali k zlepšení či zrychlení jejich práce? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

38) Je pravda, že Vaši pracovníci mají tendence porušovat a ignorovat nastavená 

pravidla jak v oblasti bezpečnosti, tak v oblasti pravidel, která se dotýkací práce či 

podpory v oblasti informačního systému? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

39) Je pravda, že Vaši pracovníci při práci s informačním systémem slepě dodržují 

naučené postupy a neumí si poradit v situacích, kdy je potřeba opustit rutinní postup 

a reagovat na nějakou neobvyklou situaci? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

40) Podporuje vedení firmy další vzdělávání koncových uživatelů a jejich školení za 

účelem zvýšení efektivnosti fungování IS? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

41) Mají pracovníci jasně vymezenou odpovědnost za data, která spravují, a jsou si této 

odpovědnosti vědomi? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

42) Mají pracovníci určeno, kdy a jaká data musí zavést do informačního systému a kdy 

je musí aktualizovat? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

 



 

 

43) Platí, že uživatelům chybí z informačního systému některá data, která by potřebovali 

pro jejich práci či rozhodování? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

44) Získávají koncoví uživatelé nadbytečná nebo nepřesná data? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

45) Probíhá ve Vaší organizaci pravidelné zálohování dat uložených na centrálních 

počítačích (serverech)? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

46) Probíhá ve Vaší organizaci pravidelné zálohování dat uložených na lokálních 

počítačích pracovníků? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

47) Existují podrobné plány pro obnovu klíčových dat v informačním systému v případě 

jejich poškození nebo zničení? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

48) Jsou média se zálohami dostatečně katalogizována a chráněna před zneužitím, 

krádeží či živelnou pohromou? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

49) Je bezpečnost dat zvažována a řízena i pro hrozby z Internetu nebo jiných 

počítačových sítí? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

50) Mají pracovníci určeno, s jakými daty smí pracovat a s jakým oprávněním? Platí 

tedy zásada, že nikdo nesmí získat přístup k datům, která nepotřebuje pro svou 

práci? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

 

 



 

 

51) Jsou jasně stanoveny základní cíle zkoumaného informačního systému směrem k 

jeho zákazníkům? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

52) Existují metriky cílů uvedených v předchozím bodu a jsou pravidelně 

vyhodnocovány? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

53) Je pravidelně zkoumáno, jaké přínosy od Vašeho informačního systému zákazníci 

očekávají? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

54) Je pravda, že názory zákazníků IS na zlepšení, změnu či úpravu informačního 

systému nejsou pro podnik důležité? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

55) Je pravda, že zákazník, případně uživatel, nedostává z informačního systému 

konkrétní informace, která jsou důležité pro něj (nebo určitou skupinu), ale dozvídá 

se pouze obecné informace pro všechny? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

56) Přispívá současné hardwarové a softwarové vybavení k dostatečně rychlým 

odezvám na požadavky zákazníků IS? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

57) Je forma výstupů z informačních systémů volena tak, aby umožňovala jejich snadné 

využití zákazníkem IS? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

58) Ošetřují pravidla provozu nakládání s citlivými či obchodně cennými daty o 

zákaznících IS? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

 

 



 

 

59) Je zajištěné a plně funkční propojení zkoumaného informačního systému firmy s 

dalšími IS podniku, které poskytují výstupy pro dané zákazníky? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

60) Mohou zákazníci získávat ze zkoumaného informačního systému výstupy i pomocí 

různých komunikačních kanálů, které si zvolí (mobilní zařízení, RSS, sociální sítě)? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

61) Jsou mezi dodavatelem informačního systému (tím, kdo pro nás zajišťuje 

informační systém a jeho provoz) a naší organizací uzavřeny tzv. SLA (service level 

agreement) případně OLA (operation level agreement), které definují jasné a 

měřitelné podmínky, za jakých je systém a jeho provoz pro naši organizaci 

zajišťován? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

62) Pokud existují metriky z předchozí otázky, které měří úroveň poskytované služby, 

obsahují sankce za porušení dohodnutých parametrů služby a jsou tyto sankce 

uplatňovány, dojde-li k nesplnění podmínek služby? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

63) Jsou Vaši pracovníci spokojeni s úrovní a rychlostí technické podpory (opravy 

počítačů, výměna tonerů či náplní v tiskárnách)? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

64) Je pravda, že Vaši pracovníci nejsou příliš spokojeni s úrovní uživatelské podpory 

(rada či pomoc v případě problémů s informačním systémem, software)? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

65) Pokud by bylo relativně snadné vyměnit dodavatele informačního systému (Vaše 

pracovníky IT nebo firmu zajišťující provoz), udělali byste to? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

 

 



 

 

66) Jsou dostupná místa uvnitř firmy nebo u externího dodavatele, kam se mohou 

uživatelé obracet se žádostí o servisní zásah (např. výměna toneru), podporu, pomoc 

či konzultaci ohledně IS? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

67) Reaguje dodavatel vstřícně na Vaše požadavky na změnu služeb, požadavky na 

nové služby, funkce či aplikace informačního systému? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

68) Nabízí Vám dodavatel sám nové možnosti, funkce či aplikace pro Váš informační 

systém, které by pro Vás mohly být užitečné? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

69) Je doba vyřízení Vašich požadavků na nové služby, případně úpravy či zlepšení 

stávajících aplikací, přiměřená? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

70) Doporučil byste spřátelené firmě, velmi podobné té Vaší, aby pro ni provoz 

informačního systému zajišťoval Váš dodavatel (pracovníci Vašeho IT)? 

Samozřejmě za předpokladu, že nemáte v úmyslu jí uškodit. 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

71) Trvají manažeři striktně na dodržování pravidel provozu i bezpečnosti, stanovených 

pro informační systém, včetně zálohování dat, a provádějí pravidelné kontroly? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

72) Poskytuje management dodavateli informačních systémů zpětnou vazbu, jak je 

s informačním systémem, jeho funkcemi, případně podporou uživatelů spokojen? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

73) Má Vaše firma informační strategii, která vychází z podnikové strategie? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

74) Reagují manažeři firmy na podněty svých zaměstnanců, jaké by potřebovali nové 

funkce informačního systému či software k zlepšení či zrychlení jejich práce? 

 



 

 

75) Je pravda, že management chápe informační systémy jako nutné zlo, a příliš si 

neuvědomuje jejich možný potenciál na rozvoji či úspěchu firmy? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

76) Je v informační strategii provedeno obhájení dané investice z ekonomického 

hlediska? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

77) Považuje management informačních systémů koncové uživatele za faktor s vysokou 

důležitostí pro úspěšných chod informačních systémů? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

78) Usiluje manažer informačních systémů (CIO) soustavně o zlepšení informačních 

systémů? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

79) Vnímá podnikový management informační systém firmy nejen jako výdaje, ale také 

jako potenciál případného růstu firmy? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

80) Podporuje podnikový management firmy rozvoj informačních systémů, který je 

odůvodněný přispěním IS k dosažení podnikových cílů? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

□ □ □ □ 

81) Kolik přibližně lidí užívá Váš informační systém? 

<10 10 - 49 50-99 100-199 200-499 500-999 >1000 

□ □ □ □ □ □ □ 

82) Do jakého sektoru Vaše firma patří? Jaká je převažující činnost Vaší firmy. 

Výrobní Obchodní Služby Vzdělávání Státní správa 

□ □ □ □ □ 

Finanční Zdravotníctví Telekomunikace ICT Ostatní 

□ □ □ □ □ 

83) Mohla by vaše firma fungovat i bez informačního systému, který jste popisoval/a? 

Ne, v žádném případě Částečně, s většími obtížemi 
Ano, s malými nebo žádnými 

obtížemi 

□ □ □ 
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