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Abstrakt 

V předkládané diplomové práci se zabývám analýzou informačního systému společnosti 

HOPE – E.S., v.o.s. Jádrem analýzy jsou zejména nástroje pro kooperaci týmové spolupráce 

a řízení projektových týmů. Závěry, vycházející z této analýzy, se promítají do návrhů na 

implementaci jednotlivých modulů nově budovaného integrovaného informačního systému. 
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Abstract 

The purpose of this master’s thesis is to analyze the effectiveness  of current information 

system of HOPE-ES company and reflect this conclusions to the design of new integrated 

information system. The core contributions consists of analyzing subparts for teamwork 

cooperation and project teams management. 
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Úvod 

Úvod své diplomové práce jsem rozdělil do tří samostatných sekcí. Jednotlivé 

části jsem nazval motivace, rozhodnutí, budoucnost. V těchto třech odstavcích 

bych rád popsal situaci, v níž jsem se nacházel koncem roku 2010 na pozici CIO 

manažera v malé, ale stále rostoucí společnosti. Tato firma poskytuje služby 

v oblasti výuky a profesionálního tréninku v jazycích a moderních způsobech 

vedení lidí. 

 

MOTIVACE 

Zásadní motivací pro mě v době nástupu do této společnosti byla romantická 

utopistická naivita. Přišel jsem do společnosti, kde, z toho, co mě učili ve škole, 

nefungovalo nic. Ovšem z interního pohledu uvnitř firmy všechno běželo, tak 

jak mělo. Najednou jsem byl svědkem toho, jak kolektiv vzdělaných, většinou 

dobře hodnocených pracovníků, včetně vrcholného vedení, dokáže fungovat za 

zcela jasně omezených technický podmínek (z hlediska ICT). Nebyly to jen 

nevyhovující počítače a špatně strukturované sítě. Jediným prostředkem pro 

sdílení byl email, jehož kapacita stačila na pár dokumentů. Bezpečnost IT byl 

pojem neznámý, uživatelská hesla otravná formalita. 

Do toho všeho jsem přišel – mladý, naivní, nezkušený – s tím, že vše dám do 

pořádku, sjednotím sítě, oddělím organizační jednotky a hlavně zavedu 

jednotný informační systém. 

 

ROZHODNUTÍ  

Rozhodnutí přišlo záhy. Pustil jsem se do všeho. Chtěl jsem implementovat 

jednotné rozhraní pro emaily, vytvořit informační systém, zavézt VoIP, pořídit 

mobilní zařízení. A  vše jsem chtěl zvládnout na částečný úvazek při studiu. 

Zpětně to zní jako absolutně nemožné, jenže v té době jsem podobnou činnost 

chtěl vykonávat pro více společností a začít se tím slušně živit. 
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První krach přišel v době, kdy jsem se pokusil bez předchozích zkušeností 

implementovat informační systém, který byl pouze částečně upraven. Nebyl 

absolutně přijat, přestože na jeho vývoj a implementaci bylo vydáno poměrně 

velké množství peněz.  

Od toho okamžiku jsem vývoj a změny IT značně zpomalil. Snad jsem chtěl dát 

uživatelům více času na vstřebávání nových postupů a možností. Nicméně 

v této době se objevila nutnost důkladně zmapovat potřeby, popsat strukturu 

a soustředit se nejen na hlavní procesy. 

 

BUDOUCNOST 

Vzhledem k neustálému růstu společnosti a vznikajícímu víceúrovňovému 

systému řízení začíná být potřeba jednotného informačního systému zřejmá na 

první pohled. Proto vzniká tento dokument, jakožto vynucená změna, která by 

měla z původního zbrklého neuváženého projektu zavedení informačního 

systému vytvořit nutnou potřebu.   
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1 Cíle práce, metody a postupy zpracování 

1.1 Cíl práce 

Cílem této práce je vytvořit souhrnný podkladový materiál pro výběr vhodného 

integrovaného řešení informačního systému společnosti HOPE - E.S. Jako postupné 

kroky pro splnění tohoto cíle poslouží analýza a popis současné situace ICT ve 

společnosti. Analýza efektivnosti využívání současných nástrojů bude zjišťována 

pomocí existujícího dotazníkového systému. Toto vyhodnocení poskytne dobrý náhled 

na možné nedostatky a umožní rovněž srovnání výsledků s oborovým okolím. 

Pro návrh změn či kompletního řešení je nezbytně nutné zpracovat vnitřní organizační 

strukturu společnosti, definovat okolí, se kterým vstupuje společnost do interakce, 

a popsat hlavní procesy, které by měly být implementovány do výsledného řešení. 

Výsledkem této diplomové práce je popis modulů budoucího informačního systému, 

dále potom volba vhodného dodavatelského modelu včetně zhodnocení z hlediska 

finančních nákladů a časových potřeb implementace. 

1.2 Vymezení úrovně zpracování 

Tato práce se pohybuje na úrovni managementu a řízení celé společnosti, organizačně 

potom spadá na pozici ICT manažera, který ji využije při zadání zakázky na dodání 

informačního systému.  

Popis struktury a definování organizačních úrovní v této práci je popsáno tak, aby jej 

byl schopen vnímat člověk „z venku“ (případný dodavatel informačního systému). 

Práce nezachází do konkrétních technických detailů, v oblasti možného využití 

technologií pouze navrhuje takové technologie, které by bylo vhodné využít z hlediska 

zkušeností, požadavků a potřeb dané konkrétní společnosti.  

1.3 Použité metody a postupy 

Tato práce je zpracována tradičními metodami pro analýzu problému. Mezi tyto 

metody patří řízené dotazování, zapisování zkušeností, analýza historických 
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dokumentů. V oblasti hodnocení efektivnosti a vyváženosti současného řešení je 

využito dotazníkového šetření pomocí systému ZEFIS doc. Ing. Miloše Kocha, CSc., 

odborného vedoucího této práce. Pomocí metody HOS 8 testuji vyváženost 

současného řešení informačních systémů. Jako souhrnnou metodu v práci využívám 

SWOT analýzu. Pro popis procesů společnosti je použito BPMN, jakožto jedné 

z nejsnazších notací pro popis byznys procesů. 
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2 Teoretická východiska práce 

2.1 Informační společnost 

INFORMACE – to nejdůležitější, co společnost může vlastnit. Ale nejen to, musí je umět 

i spravovat, třídit, inovovat. 

Informační společnost se projevuje tím, že umí se stěžejními informacemi pracovat, 

využívat je ke svému prospěchu. Umí využívat digitální zpracování, uchování a přenos 

informace. Hlavním motorem v tomto trendu je rozvoj informačních technologií 

a jejich následné využívání. Růst této vědní disciplíny je enormní a svou rychlostí předčí 

většinu jiných vědních oborů. Jedná se zejména o proces miniaturizace konstrukčních 

prvků a snižování jejich ceny. 

Informace způsobí, že uvedená technika je dostupná širokému spektru uživatelů, kteří 

si žádají další a další zlepšení. Z toho plyne jasný exponenciální trend v dané oblasti. 

 

Tabulka 1 Etapy vývoje průmyslové revoluce (zdroj Basl, převzato z (1)) 

 
První 
průmyslová 
revoluce 

Druhá průmyslová 
revoluce 

Třetí průmyslová 
„informační“ 
revoluce 

Období 
2. pol. 18. století 
a celé 19. 
století 

závěr 19. století 
a počátek 
20. století 

závěr 20. století 
a počátek 
21. století 

Místo vzniku Anglie USA USA 

Zdroj 
decentralizace 

nezávislost energie 
na přírodních 
podmínkách (vodní 
zdroje) 

decentralizace 
energie – elektrický 
stroj dynamo 

decentralizace 
informace 
a komunikace 

Klíčový 
prostředek 

parní stroj výrobní stroje 
mikroprocesor, 
počítače 

Důsledky změn 
mechanizace 
výroby a vznik 
továren 

automatizace výroby 
elektronické 
obchodování 
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Oblast 
nasazení 

tovární výroba 
primárně 
v textilním 
průmyslu 

masová výroba, např. 
automobilů 

původní výrobky jsou 
doplňovány či 
nahrazovány 
produkty spojenými 
s digitalizací 
a přidanou hodnotou 
informací 

Předpoklad 
fungování 

zdroje energie 
(zejména uhlí) 
konstrukční 
materiál 

zdroje energie – 
zejména ropa, plyn 
výrobní pás – pro 
zřetězení 
jednotlivých operací 

obchodní kanál 
(internet) – zřetězení 
obchodů do sítě 
znalosti a kreativní 
přístup zaměstnanců 

Prostředky 
integrace 

železnice silnice a letecké linky 
Informační sítě 
Mobilní komunikace 

Hlavní oblasti 
rozvoje 
společnosti 

mechanika 
energetika 
chemie 
doprava 

informatika 
biotechnologie 
nanotechnologie 

Hlavní místo 
pracovních 
činností 

lidé odcházejí 
z domácností 
pracovat do 
továren 

práce se odehrává 
zejména mimo 
domov 

lidé mohou pracovat 
nejen z domova, ale 
mobilně odkudkoliv 

 

Změny v informační společnosti z pohledu ICT 

 Informační systémy se projevily v každodenním životě společností 

i jednotlivců 

 Informační systémy začali ovlivňovat chod domácností i celé společnosti 

 Lidé zabývající se informačními systémy si začali uvědomovat možná rizika 

a meze rozvoje 

 

Příklad: Satelitní navigace 

Je to 10 let, co tehdejší prezident USA Bill Clinton nařídil 

ukončit umělé rušení satelitního signálu GPS (které 

způsobovalo jeho nepřesnost), které mělo za cíl 

znesnadnit nepřátelským jednotkám orientaci a rozvoj 

jejich zbrojní techniky. Za těchto 10 let se technologie Obrázek 1 Satelitní navigace 
převzato z (10) 
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dostala do tak maličkých zařízení, jako jsou mobilní telefony. Dnes patří GPS mezi 

špičkové technologie a pro mnoho lidí (a firem) je život bez ní nepředstavitelný. (10) 

2.1.1 Globalizační trendy ve společnosti 

Budoucnost se pro nás stává hůře predikovatelnou. Již skončila doba, kdy se pokrok dal 

předpovědět pomocí trendu vývoje. Skončila doba hospodářských a technologických 

cyklů. Vše se začalo měnit výrazně rychleji. Je až neuvěřitelné, co vše mohla zažít 

generace na přelomu 20. století. Změny postihly většinu oblastí lidské činnosti. 

Globalizace může mít dvě strany/pole působnosti. Může působit kladně a záporně. 

Někteří autoři literatury ji dělí na globalizaci „zevnitř“ a „zvnějšku“. Já se ale tohoto 

dělení nebudu držet. 

2.1.1.1 Kladné působení globalizace (přináší nám příležitosti) 

 Možnost využít globální trh 

 Zobecnění lidských potřeb 

 Využívání jednotnějších dorozumívacích prostředků 

2.1.1.2 Záporné působení globalizace (přináší nám hrozby) 

 Omezení globálních zdrojů 

 Enormní růst nákladů 

 Potlačování samostatných celků (kontinentů, států, měst, vesnic, rodin) 

2.1.1.3 Projevy globalizace v ICT 

Zaměřím se nyní na oblast mého zájmu – informační a komunikační technologie. Pokud 

budeme brát v úvahu technickou stránku věci, je jistě dobře, že se naše lokální 

společnost dostala na globální trh a mohla začít využívat nejmodernější technologie – 

zejména v oblasti hardware.  

V českých zemích je spousta šikovných a nadaných lidí, kteří těchto možností 

začali využívat a vytvořili základy pro vznik mnoha zajímavým webovým projektům, 

které jistě zaznamenaly generace nynějších dvacátníků a třicátníků. Jenže většina 
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těchto projektů byla pohlcena obrovským globálním rozvojem v celém světě, a pokud 

ještě existují, tak pod pouze pod správou svých zahraničních majitelů. 

2.1.2 Centralizace služeb 

Postup centralizace služeb v oblasti IT jde od centralizace v začátcích svého vývoje až 

po centralizaci v dnešní podobě. V meziobdobí se nutně objevuje fáze decentralizace. 

V první řadě vznikala centralizovaná výpočetní střediska, kdy bylo absolutně 

nemyslitelné, aby uživatel (konkrétní pracovník) měl k dispozici vlastní pracovní stroj. 

Nacházíme se v 60. až 80. letech. Bylo nutné sdílet drahé (a obrovské) sálové počítače 

pro stovky pracovníků. Zpracovaná data sloužila pro více účelů. Postupně se technika 

zdokonalovala a hlavně se stávala dostupnější. Začaly se objevovat osobní počítače 

určené pro jednoho uživatele. V této souvislosti bylo potřeba počítače začít spojovat 

do sítí a vytvářet firemní infrastrukturu s vlastními servery. Tento posun započal proces 

decentralizace, který probíhal až do přelomu tisíciletí. Po roce 2000 IT oddělení firem 

začala být příliš nákladná. Nebylo výjimkou, že výdaje společností na IT byly výrazně 

vyšší než ostatní režie. Tento dále neúnosný stav vyústil v novou informační potřebu 

firem. Stala se jí centralizace a integrace služeb do větších celků, pod jednotnou 

správu, případně využití outsourcingu. 

2.1.3 Současné trendy 

2.1.3.1 Outsourcing 

Termínem outsourcing označujeme přenesení odpovědnosti za bezproblémový chod 

IS/IT na externího dodavatele. Takovýto subjekt se stará o dohled a další vývoj systémů 

dané společnosti a plně za něj odpovídá. Pro firmu to přináší několik výhod, zejména se 

jedná o snížení nákladů a možnost vymáhat škody v případě nefunkčnosti IS/IT. 

2.1.3.2 Systémová integrace 

Znamená propojení různorodých subsystémů do jednoho funkčního celku. Společnosti 

se snaží integrovat své jednotlivé aplikace do jednotných celků, aby získali větší 

informační hodnotu. Podrobněji se systémové integraci věnuje kapitola 2.4.  



 

19 

 

2.1.3.3 Závislost na IT 

Obecně svět využívá ke své globalizaci čím dál více informačních technologií. Prakticky 

všechno se stává závislé na bezproblémovém chodu informačních technologií. Tento 

trend v současnosti nelze zastavit a nejspíš to není ani žádoucí. Ovšem je nutné se 

umět správně vypořádat s nástrahami, které nám tento trend přináší a umět se 

vyvarovat nebezpečím, které mohou nastat díky chybám nebo výpadkům v různých 

důležitých systémech (nemocnice, veřejná doprava, letiště, policie, školy). 

2.2 Informační systém 

Informační systémy dnes podporují nejen všechny důležité podnikové funkce, jakými 

jsou například finance, personalistika, plánování, prodej, nákup, logistika. Informační 

systém musí v současnosti umět držet krok s businessem a jeho potřebami – například 

s různými podnikovými fúzemi a trvalými požadavky na podporu efektivity a flexibility 

hlavních i vedlejších podnikových procesů. V neposlední řadě musí flexibilně pracovat 

se změnami, které se v prostředí businessu dějí. (1) 

 

DEFINICE: 

Informační systém je soubor technologických prostředků, metod a jejich uživatelů, který 

se zabývá sběrem a následnou reprezentací dat. 

 

Informačním systémem můžeme nazvat v podstatě cokoliv. Od telefonního seznamu, 

přes různé databanky, diáře, excelovské tabulky, až po dnešní CRM či ERP systémy. Při 

této příležitosti jsem se chtěl zamyslet nad nejpoužívanějším globálním informačním 

systémem. Napadly mě dva. Prvním je zástupce webových vyhledávačů: google.com. 

Navštíví ho miliony uživatelů denně, někteří si toho ani nejsou vědomi. Druhým 

kandidátem na nejpoužívanější informační systém je zástupce současného trendu 

sociálních sítí: facebook.com. Rozsáhlá webová aplikace, která spravuje údaje o půl 

miliardě lidí na světě je jistě také slušným kandidátem. 
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2.3 Hodnocení informačních systémů 

Při hodnocení informačního systému se můžeme spolehnout sami na sebe a z vlastních 

zkušeností můžeme definovat stav, v jakém se daný systém nachází. Tento postup je 

však zcela nepřijatelný, pokud chceme docílit kompletních údajů (chceme zabránit 

tomu, abychom zapomněli na nějakou oblast IS) nebo pokud chceme získané výsledky 

srovnávat s jinými systémy. V takovém případě je vhodné použít určitou metodiku či 

nástroj pro hodnocení.  

2.3.1 Metoda HOS8 

Metodu HOS8 vytvořili pracovníci ústavu informatiky pod vedením doc. Ing. Miloše 

Kocha, CSc. Jedná se o metodu měření vyváženosti informačního systému, jež vychází 

z předpokladu, že jedině vyvážený IS může být efektivní. 

2.3.1.1 Cíl metody 

Cílem metody HOS je posouzení osmi klíčových oblastí informačního systému firmy 

a zjištění, zda všechny tyto oblasti jsou na stejné, či blízké úrovni. Nevyváženost 

jednotlivých částí zpravidla vede k neefektivnosti celého systému, neboť náklady jsou 

vždy vyšší než u systému vyváženého. Málo efektivní části systému potom snižují 

úroveň celého systému. 

Tabulka 2 Oblasti hodnocení metody HOS 8 

Označení oblasti metody HOS 8 
Zkratka 
oblasti 

hardware  HW 

software SW 

orgware OW 

peopleware PW 

dataware DW 

customers CU 

suppliers SU 

management IS MA 

Zdroj: KOCH, M. Management Informačních systémů, str. 67 (4) 
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2.3.1.2 Postup metody 

Metoda je založena na kontrolních otázkách, které se věnují dílčím částem 

informačního systému. Na základě propočtu na jednotnou hodnotící stupnici u každé 

z 8 oblastí se výsledek vynese do síťového grafu. 

 

Obrázek 2 Ukázka síťového grafu metody HOS 8, převzato z (9) 

 

2.3.2 Metodika COBIT 

„Metodika COBIT (Control Objectives fof Information and Related Technology) je 

pevně spojena s organizacemi ISACA a IT Governance Institute. Jedná se o sadu 

všeobecně přijímaných procesů, návodů pro hodnocení, ukazatelů a nejlepších 

praktických zkušeností, která má za cíl pomoci organizaci maximalizovat užitek, 

plynoucí z informačních technologií.“ 1 

Základem je procesní přístup k ICT. Procesy jsou v tomto případě členěny na 4 logické 

skupiny – domény: 

                                                      

1
 SVATÁ, V.: Audit Informačního systému, str. 78 
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 Plánování a organizování 

 Akvizice a implementace 

 Dodávka a Podpora 

 Měření a hodnocení 

Tyto domény jsou uzavřeny ve smyčce, která odpovídá životnímu cyklu celého 

systému. (4) 

 

Obrázek 3 Smyčka metodiky COBIT 

Zdroj: vlastní zpracování 

V současnosti se metodika COBIT považuje za jednu z nejucelenějších metodik 

formulující řízení a hodnocení informačních a komunikačních technologií. Částečně 

i z tohoto důvodu se někteří autoři přou o to, jestli se jedná o metodiku či tzv. best 

practice. 

2.4 Systémová integrace 

Systémová integrace je proces přechodu od roztříštěného systému do jednoho 

komplexnějšího. Jinými slovy se jedná o sloučení více subsystémů do jednoho. Přičemž 

subsystémem můžeme nazvat jakoukoli metodu, postup nebo aplikaci, jež společnost 

využívá a ráda by ji zahrnula do integrovaného řešení informačního sytému. Může 

se jednat o správu dokumentů, podnikový plánovací kalendář, správu zákazníků nebo 

správu knihovny. 

Plánování a 
organizování 

Akvizice a 
implementace 

Dodávka a 
Podpora 

Měření a 
hodnocení 
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Pojem systémové integrace se stává moderním zejména díky vývoji za posledních 

15 let, kdy společnosti nejprve vznikali doma „v garážích“ a pokud přežili bouřlivý vývoj 

v devadesátých letech, tak společně s jejich růstem, rostla i jejich informační potřeba. 

Nestačil již jeden počítač s účetním softwarem a tiskárnou. Byla již zapotřebí vybudovat 

počítačovou síť se serverem a různými softwarovými nástroji pro podporu podnikových 

procesů. A málokdy se jednalo o kompatibilní aplikace, stejně tak šlo o různé tvůrce 

tohoto softwaru. Až v poslední době začaly tyto společnosti řešit možné propojení 

těchto aplikací. 

Výsledné integrované řešení musí spojovat všechny technologické prvky do jednoho, 

musí sloužit pro podporu všech úrovní firemních procesů a zároveň musí splňovat tři 

základní podmínky: 

 Transparentnost 

 Spolehlivost 

 Připravenost na změny 

2.4.1 Postup systémové integrace 

2.4.1.1 Analýza prostředí a návrh koncepce řešení 

Nejprve je třeba pochopit jedinečné potřeby dané společnosti. Systémový integrátor 

se musí vcítit do běžného chodu firmy, analyzovat IT prostředí. Výstupem této fáze je 

zmapování prostředí a vytvoření celkové koncepce řešení. 

2.4.1.2 Zahájení a organizace projektu systémové integrace 

Úlohou systémového integrátora v této fázi je řídit a koordinovat účast všech 

subdodavatelů a komunikaci se zadavatelem. V závislosti na požadavcích systémový 

integrátor kompletně zajišťuje dodávku veškerých materiálů potřebných pro budování 

komplexního informačního systému. V roli garanta systémový integrátor dále řídí 

a koordinuje jejich kompletaci, zprovoznění a integraci. 
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2.4.1.3 Vývoj softwarového vybavení 

Po zjištění a zajištění hardwarových komponent přichází čas na vývoj nutného 

softwaru. Systémový integrátor musí zajistit vývoj nebo customizaci dílčích 

softwarových částí, tak aby byly všechny tyto části integrovatelné do výsledného 

komplexního informačního systému. 

2.4.1.4 Implementace 

Tato fáze zahrnuje implementaci jednotlivých subsystémů komplexního informačního 

systému do prostředí společnosti včetně testování, ladění výkonu hardwaru, instalace 

softwaru, optimalizace databází a zaškolení uživatelů. 

2.4.1.5 Garance 

Systémová integrace by neměla končit nasazením integrovaného informačního 

systému. Systémový integrátor by měl nadále sledovat vývoj společnosti 

a implementovat možné budoucí změny. Součástí řešení garance informačních 

systémů by měl být i krizový scénář pro případ, kdy by některá dílčí část nebo systém 

jako celek přestal nějakým způsobem fungovat tak, jak má. 

2.5 Informační strategie 

Globální strategie (GST) dává smysl a cíl všem podnikovým aktivitám. Je směrníkem na 

cestě vpřed. Bez globální strategie je podnik v obdobné situaci jako armáda, jíž není 

jasné, kdo je její nepřítel a kdo spojenec. Jestliže podnik nemá formulovánu globální 

strategii, respektive jestli strategie sice existuje, ale management ji důsledně 

neprosazuje, potom se podnik vyvíjí živelně. (8) 
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Tabulka 3 Charakteristické změny podnikových cílů a prostředků jejich dosahování 

Průmyslová éra Informační éra 

Úspěšné strategie 

 snižování výrobních nákladů 

 vybudování jména značky výrobku 
nebo služby a opírání dalšího 
úspěchu o tuto značku 

 stálá orientace na jeden předmět 
činnosti 

 orientace na velké trhy 

 využívání protekcionistických bariér 

 finanční restrukturalizace 

 permanentní zvyšování užitné 
hodnoty produktu nebo služby pro 
zákazníka 

Prostředky dosahování strategických cílů 

Samostatné působení na trhu, vlastní 
vývoj 

Vytváření aliancí, spolupráce zákazníků 
a dodavatelů na vývoji 

Lokální působnost Globální působnost 

Snižování nákladů omezováním 
variability výrobků 

Zvyšování pružnosti, zdokonalování 
služeb zákazníků, zvyšování variability 
produktů až po individualizaci produkce 

Cyklický sériově probíhající pomalý 
proces závislý na vlastním know-how a 
možnostech podniku 

Dílčí rychlé inovace, paralelní rychle 
probíhající procesy 

Zásobování, výroba a distribuce na 
základě predikované poptávky, „push“ 
princip, výroba na sklad, vícestupňové 
distribuční kanály 

Proces zásobování podle aktuálních 
potřeb zakázek, just-in-time, „pull“ 
princip, přímé napojení na zákazníky, 
minimální počet distribučních článků, 
propojování s logistickými řetězci 
dodavatelů a zákazníků 

Podpora prodeje, tvorba cen bez přímé 
vazby na zákazníky 

Důraz na individuální potřeby, 
individuální ceny pro jednotlivé 
zákazníky 

Pevný, hierarchický, pyramidální 
management, existence nesourodých 
zájmů jednotlivých útvarů podniku  

Ploché organizační struktury, pružný 
management, existence společného 
kooperativního cíle 

Direktivní kontrola Sdílení cílů 

Autoritativní vedení Týmová práce 

Pevná pracovní doba, rutinní práce Pružná pracovní doba, tvůrčí práce, 
využití heuristických postupů, virtuální 
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týmy 

Postoj ke kvalitě obranný Postoj ke kvalitě holistický 

Ekonomický systém založený na vztahu 
nákladů a objemu produkce (economy 
of scale) 

Ekonomický systém založený na tvorbě 
hodnot 

Informační systémy s rozsáhlými 
soubory dat evidenčního charakteru, 
nezávislé aplikace 

Informační systémy na bázi znalostí, 
systémy pro podporu rozhodování, 
integrované aplikace 

Zdroj: Voříšek J. – Strategické řízení informačního systému a systémové integrace - str. 236 (8) 

 

Formulování GST není rutinní záležitostí. Používat při tvorbě čistě racionální přístup 

může mít neblahé následky, protože vytváří myšlenkové bariéry. Významnou roli 

v týmu vytvářejícím strategii proto musí hrát vizionáři, kterým neschází fantazie a kteří 

jsou schopni se dívat na realitu novými, neotřelými způsoby. (8) 

 

Obrázek 4 Životní cyklus globální strategie 

Zdroj: vlastní zpracování 

2.5.1 Postup tvorby globální strategie 

Postup tvorby by měl probíhat v následujících fázích: 

1) Analýza vnitřního a vnějšího okolí 

2) Určení kritických faktorů úspěchu 

3) Definice globálních cílů organizace 

Formulace
GST

Realizace
GST

Vyhodnocení

GST
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4) Vymezení funkcí a programů 

5) Tvorba jednotlivých dílčích strategií 

2.5.2 Tvorba informační strategie 

Informační strategie je jednou z dílčích strategií, která koncepčně plně navazuje na 

globální podnikovou strategii. Svým obsahem představuje globální pohled podniku na 

oblast informačních zdrojů, služeb a technologií. 

Strategické řízení IS/IT, jehož výstupem je vypracování a neustálé obnovování 

informační strategie, je neustálý proces, který obstarává integritu IS/IT na těchto 

úrovních: 

 Integrace vizí o IS/IT ve vrcholném vedení 

 Integrace podniku s okolím 

 Integrace interních podnikových procesů 

 Technologická integrace (datová, hardwarová, softwarová,…) 

 Metodická integrace 

Ze zkušeností se jeví, že management IT nejvíce opomíná poslední zmíněnou úroveň – 

metodickou integraci. Ta do sebe zahrnuje tvorbu postupů, manuálů a pracovních 

návodů pro správné pochopení a používání IS/IT zaměstnanci. Nesprávně nebo 

nedostatečně pojatá metodická integrace může velmi vážně ohrozit všechny předešlé i 

dobře zvládnuté fáze řízení strategie IT. 

2.6 Business procesy 

Byznys proces je jakási sekvence - posloupnost kroků, která ve větší či menší míře 

abstrakce vede k dosažení předem definovaného cíle. Ve své podstatě proces je pouze 

označená a řádně pojmenovaná organizovaná činnost. 

Zjednodušeně nám popsaný a zavedený proces popisuje kdo, co a v jakém pořadí má 

dělat, aby společnost uspokojila zákazníka, potažmo dosáhla zisku. A to zisku ať 

hmotného či nehmotného. Činnost, která se zabývá popisováním a analyzováním 
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procesů, se nazývá Business Process Management (BPM). Je to tedy snaha ovlivnit 

předmět našeho zájmu (podnikání) žádoucím způsobem. 

Integrace, jak se popsání a zavedení těchto procesů říká, je také nutným předpokladem 

pro efektivní zavedení informačních a komunikačních technologií (ICT). Správně 

popsané firemní procesy jsou nezbytným předpokladem pro vývojáře, pro vytvoření 

správných a efektivních prostředků pro ICT podporu podnikání.  

Pokud se zaměříme na menší společnosti, kde nemusí být tato podpora hlavním 

podpůrným prostředkem, tak i zde najdeme více než jeden pádný důvod, proč 

popisovat kroky vedoucí k vytváření zisku společnosti. Pokud například nebude mít 

malá společnost popsané firemní procesy, jedná se zde pouze o činnost založenou na 

jednotlivých konkrétních osobách, které na utváření zisku pracují, a společnost na 

těchto lidech „stojí a padá“. Tudíž s jejich odchodem již nemá společnost téměř žádnou 

hodnotu. 

Pokud tomu chceme zabránit nebo pokud se chystáme společnost prodat, jsou pro nás 

vhodně popsané firemní (interní i externí) procesy velmi důležité. 

2.6.1 Modelování byznys procesů 

V této kapitole bych chtěl popsat, jak firemní procesy ve skutečnosti vypadají, jak se 

vytvářejí – modelují a zakreslují. 

Jak jsme se již dozvěděli, namodelovaný proces popisuje kdo, co a v jaké časové 

posloupnosti dělá pro dosažení cíle. Z toho nám vyplývají základní prvky, které 

v takovém procesu vystupují, a to: 

 role 

 události 

 aktivity 

 rozhodovací brány 

K samotnému zakreslení procesů je nejdříve důležité zvolit vhodnou notaci, tedy 

konkrétní popis pravidel a zobrazovaných značek, které budeme používat pro naše 

procesy. Pokud již máme vybranou notaci (v našem případě BPMN), nezbývá, než se 
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poohlédnout po programovém nástroji, který bude námi zvolenou notaci podporovat. 

Pro budoucí zpracování v této práci bylo důležité najít nástroj, který podporuje export 

obrazové prezentace procesu do textového formátu, nejlépe XML. 

2.6.2 Business Process Modeling Notation (11) 

Business Process Modeling Notation (BPMN) je standardizovaná grafická reprezentace 

pro kreslení obchodních procesů ve firemní sféře. BPMN se snaží zjednodušit čitelnost 

pro všechny účastníky životního cyklu procesu, ať už se jedná o vrcholné manažery, 

systémové analytiky, business analytiky nebo vývojáře. 

Vznik 

Za vznikem této notace stála iniciativa BPMI (Business Process Management Initiative), 

která se snažila zacelit komunikační díru mezi návrhem a následnou implementací 

procesu. Původně vyvinutý jazyk BPML (jazyk založený na XML) potřeboval pro svou 

realizaci grafickou podobu, kterou se právě BPMN stala. Jazyk BPML byl později 

nahrazen jazykem BPEL určeným výhradně pro realizaci byznys procesu. BPMN notaci 

následně v roce 2006 přebírá OMG (Object Management Group), respektive BPMI se 

stává součástí OMG. 

Základní prvky BPMN diagramu 

Nejdříve popíši základní prvky diagramu. Jedná se o aktivity, události, brány a spojení. 

Aktivita je činnost vykonaná během procesu. Může popisovat nejmenší jednotku práce, 

kterou již není potřeba dále specifikovat. Událost je stav, který nastane v průběhu 

procesu. Nejčastěji se jedná o počátek procesu – počáteční událost – a o koncovou 

událost, jež daný proces ukončuje.  

 

Obrázek 5 BPMN - základní prvky 
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Obrázek 6 BPMN – události 

Brány 

Brány neboli „gateways“ jsou modelovací prvky, které se používají k řízení toku 

událostí při rozbíhání nebo sbíhání více vláken procesu. Pro všechny typy bran se 

používá čtverec natočený o 90 stupňů. Obrázek uprostřed tohoto čtverce značí různé 

typy chování. Všechny typy bran tok procesu buď rozbíhají do více, nebo ho naopak 

sdružují do jednoho jediného toku. 

 

Obrázek 7 BPMN - rozhodovací brány 

Rozdělení druhů rozhodovacích bran není ještě v aktuální verzi úplně stoprocentně 

definováno. Pokusím se nastínit pravidla pro použití jednotlivých druhů.  

První dvojice bran „Exclusive“ (bez obrázku a s obrázkem mnohonásobné události) se 

používá všude tam, kde je nutné se rozhodnout mezi dvěma nebo více možnými 

cestami. Z těchto cest se vydáme výlučně po jedné, která odpovídá buď nějaké 

podmínce (prázdný čtvereček nebo v alternativní notaci velké tiskací „X“) nebo na 

základě nějaké události (s obrázkem hvězdičky ve dvojitém kruhu). Jedná 
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se o nejčastější typ brány. Zjednodušeně se o něm dá říct, že se jedná o „křižovatku na 

cestě“ a my se vydáme pouze po jedné z možných cest. 

Druhou v pořadí je brána označená uvnitř čtverečku kolečkem a v BPMN je popsána 

jako „inclusive“. Odvození je jednoduché, tato brána umožňuje vydat se po více 

možných cestách současně. Zpravidla bývá později následována odpovídající 

„inclusive“ bránou pro opětovné sjednocení možných cest. 

„Complex“ označuje bránu, která rozhoduje o více možných variantách. Je možné jít po 

jedné nebo více cestách podle toho, kterému pravidlu odpovídá. Tato brána je opět 

použitelná jak pro rozbíhání, tak pro následné sbíhání více větví procesu. 

Poslední zbývající brána je určená pro začátek nebo konec paralerního procesu – 

označení „parallel“. Je označená velkým tučným znaménkem „+“. Ve většině situací se 

však bez něj obejdeme, notace BPMN totiž umožňuje rozbíhat více procesů i bez 

použití jakékoliv brány. Její použití slouží spíše pro větší kontrolu a synchronizaci těchto 

paralelních cest. 

Spojení 

 

Obrázek 8 BPMN – spojení 

 

Posloupnost akcí, možná lépe anglicky „sequence flow“, popisuje v jaké posloupnosti 

jsou všechny úkoly vykonávány. Start a cíl musí být přiřazen vždy k jednomu z těchto 

objektů: události, aktivity a brány. Posloupnost akcí nesmí nikdy přetnout hranice sub-

procesu nebo hranice „poolu“ (pojem pool je vysvětlen později). Dále je také v této 

notaci umožněno přiřazovat jednotlivým cestám podmínky, za kterých se mají vykonat. 
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To je možné pouze tehdy, pokud existuje více než jedna možná cesta. Taková 

podmínka se označí malým kosočtvercem na straně aktivity, ze které daná cesta 

vychází, jak je zobrazeno na obrázku. 

 

Obrázek 9 BPMN - cesta s podmínkou 

 

Zároveň pokud používáme „inclusive“ nebo „exklusive“ bránu, měla by mít 

definovanou výchozí cestu. Tuto cestu označíme malou čárkou, přesně jak zobrazuje 

následující obrázek.  

 

Obrázek 10 BPMN - výchozí cesta 

 

„Message flow“ neboli tok zpráv se používá k zobrazení toku zpráv mezi dvěma 

entitami, které jsou připraveny ji odeslat a přijmout. Tyto entity bývají zpravidla dva 

účastníci procesu, jež v BPMN znázorňují dva oddělené bazény. Tok zpráv se může tedy 

vázat buď na jednotlivé swimmingpools nebo na objekty (aktivity) mimo bazén. Nikoliv 

však na aktivitu uvnitř swimline. 

Asociace potom slouží k přiřazení určitých dat, informací nebo výrobků k jinému 

objektu. 

Modelování rolí 

„Swimlanes“ v BPMN pomáhají rozlišit jednotlivé části. Swimlane se dělí na dva typy, 

jednou je „pool“ (bazén) a každý bazén může obsahovat jednu nebo více „lane“ 

(dráha). Bazén reprezentuje účastníka působícího v procesu. Dráhy potom označují 

dílčí účastníky pro objekty v jednom konkrétním bazénu. Často se k tomuto dělení 

přiřazuje konkrétní fyzické dělení dané organizace, pro kterou jsou byznys procesy 
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modelovány. Potom bazén většinou odpovídá sekci organizace a dráhy jednotlivým 

rolím uvnitř této sekce. 

 

Obrázek 11 BPMN – pool (bazén) 

Další prvky 

BPMN obsahuje ještě další prvky, které jsou určeny ke zvýšení přesnosti popisu daného 

procesu. Můžeme použít například textovou asociaci k popisu některých špatně 

srozumitelných částí. Dále zmíním ještě důležité datové objekty, kterými jsou například 

dokumenty nebo obecně produkty daných aktivit (faktura, dopis, email, apod.). 

2.6.2.1 Shrnutí 

Notace BPMN nabízí spoustu možností rozšíření, které přesahují rámec této práce. Více 

se o ní můžete dočíst v (11). Aktuální specifikaci můžete získat na www.bpmn.org. 

V současné době je jakýmsi standardem v modelovací notaci byznys procesů.  

2.7 Zavádění informačních systémů do podniku 

Změny v oblasti informačních systémů (IS) probíhají ve většině podniků formou 

řízených projektů. A to i tehdy, když se jedná o vytvoření zcela nového IS, úpravu či 

upgrade stávajícího řešení nebo řízenou integraci roztříštěných aplikací. Projekty 

podnikových IS mají na rozdíl od projektů ve stavebnictví kromě své hmotné stránky 

(vybudovaná infrastruktura) i svoji nehmotnou část. Díky nehmotné části tyto projekty 

zasahují do interní struktury a vytvářejí změny v podnikové kultuře a sociálně-

psychologicky působí zejména na lidi, kteří jsou apatičtí vůči změnám. Díky tomu zde 

sehrává důležitou roli motivace uživatelů, manažerů a vlastníků podniku. (1) 

http://www.bpmn.org/
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2.7.1 Projektové řízení zavádění IS 

Projekty IS by měly vycházet z dobře zpracované informační strategie (IST) v níž jsou 

definovány směry rozvoje IS. Pro každou dílčí oblast definovanou v IST je třeba 

realizovat následující kroky: 

 Analýza současného stavu 

 Návrh řešení 

 Sestavení projektového plánu realizace 

 Implementace projektu a uvedení do provozu 

 Kontrola, údržba a další rozvoj v návaznosti na aktualizace IST 

Hlavním úkolem managementu IT je vést projekt takovým způsobem, aby balancoval 

na klasickém trojimperativu projektu, tedy mezi výslednou kvalitou, splnění 

předepsaných termínů a celkových nákladů projektu. 

 

 

Obrázek 12 Trojimperativ projektu IS 

Zdroj: vlastní zpracování 

2.7.2 Hlavní rizika projektu IS 

 Přeceňovaná rychlost zavedení nového IS ze strany vedení společnosti 

 Nedostatečné vyškolení a příprava všech uživatelů systému nucených měnit své 

zvyklosti 

 Nedostatečná motivace pracovníků pracujících na projektu IS/IT 
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 Nasazení nevhodné nebo špatné aplikace pro podnik, čemuž by měl předejít 

kvalitní výběr dodavatele 

2.7.3 Modely životního cyklu 

Modely životního cyklu softwaru představují konkrétní rámec realizace v časové 

posloupnosti. Model životního cyklu implementace IS/IT je významným parametrem 

metodiky budování informačního systému. (2) 

Vodopádový model 

Vodopádový model existuje v několika verzích. V jednotlivých alternativách se ovšem 

pouze mění složení a pořadí jednotlivých činností. Princip zůstává zachován. Proces 

vychází ze specifikace požadavků, poté následuje fáze analýzy, návrhu, implementace, 

testování a zavedení. Poslední fází je provoz a následná údržba systému. Model dostal 

své jméno podle následnosti jednotlivých fází, kdy další může začít, jakmile předchozí 

je dokončena. (2) 

 

Obrázek 13 Vodopádový model, převzato z (2) 

Nevýhodou vodopádového modelu implementace bývá označována nutnost 

specifikace všech požadavků na začátku implementace, což v reálu není příliš obvyklé. 

Další nevýhodou bývá delší doba realizace. (2) 

Spirálový model 

Spirálový model definoval v roce 1985 Barry Boehm. Přínosem tohoto modelu je 

iterace a implementovaná analýza rizik. Jsou definovány 4 iterace, v každé iteraci se 
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opakují činnosti definice cílů, analýzy rizik, návrhu řešení a ověření, vývoj, testování 

a plánování další fáze. (2) 

 

Obrázek 14 Spirálový model, převzato z (2) 

Inkrementální model 

Inkrementální model rozděluje navrhovaný systém na samostatné dílčí celky – 

přírůstky. Každá část prochází samostatnými fázemi vývoje. Hlavní výhoda 

inkrementálního modelu spočívá v tom, že části systému se zavádějí průběžně 

a zadavatel se tak může dříve přesvědčit, zda řešení odpovídá původním požadavkům. 

(2) 
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3 Analýza problému 

3.1 Popis organizace 

Společnost HOPE – E.S., v.o.s. je profesionální vzdělávací instituce postavená na 

kapacitě dvou svých zakladatelů a majitelů. Společnost původně vznikla jako jazyková 

agentura, která poskytovala výuku ve firemních a prezenčních jazykových kurzech 

a překladatelský servis. V roce 2006 potom vznikla nová divize specializující se na 

poskytování expertního servisu v zakázkách financovaných z veřejných programů 

a projektů. 

3.1.1 Identifikační údaje 

Tabulka 4 Identifikační údaje HOPE - E.S. 

Identifikační údaje 

Obchodní firma HOPE–E.S., v.o.s. (dále jen HOPE) 

Sídlo a kontaktní adresa Palackého třída 1643/10,  612 00  Brno  

Kancelář Praha Lidická 766/1, 150 00  Praha 5  

Právní forma Veřejná obchodní společnost 

IČ 25342282 

DIČ CZ 25342282 

Telefon 

549 210 381 

549 210 395 

257 216 589 

Fax 549 210 919 

Statutární orgán  
Ing. Petr VOLEK, společník 

Ing. Jan ŠILD, společník 

Webová prezentace 

www.hope-es.cz 

www.euservis.cz 

www.jazykovyservis.cz 

 

http://www.euservis.cz/
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3.1.2 Rozdělení do divizí 

Z důvodu různorodé lektorské činnosti a zejména odlišného způsobu managementu ve 

dvou hlavních směrech podnikání byla společnost rozdělena do dvou oddělených divizí. 

Tyto divize se liší zejména způsobem řešení podnikatelských aktivit, kdy jazyková sekce 

je vedena čistě jako zakázková, kdy klient je směřován ke konkrétnímu pracovníkovi, 

pokud se jedná o překlad, tlumočení nebo poptávku na výuku. Jinak je tomu v případě 

divize EUservis.cz, která je čistě projektová. Každá zakázka je řešena jako projekt, pro 

který je sestaven projektový tým. Tento projektový tým bývá často doplněn externisty 

nebo se realizuje v partnerství s jinými společnostmi. 

Jednotlivé sekce sdílejí některé podpůrné zdroje, jakou je zejména IT podpora činností. 

Zároveň jsou tyto dvě sekce podporovány ve vzájemné kooperaci na úrovni zdrojů, 

případně výkonů činností, na které se daná sekce specializuje. 

3.1.3 Jazyková sekce – jazykovyservis.cz 

Jazyková agentura HOPE působí v oboru jazykového a dalšího vzdělávání od roku 1997. 

Nabídka služeb zahrnuje: 

 Jazykové kurzy pro veřejnost včetně individuálních vzdělávacích 

programů a přípravy na mezinárodní jazykové zkoušky 

 Systémy jazykového vzdělávání pro firmy a instituce státní správy 

 Překlady a korektury dokumentů včetně soudního ověření 

 Překlad (lokalizace) softwaru 

 Kompletní tlumočnický servis včetně simultánního tlumočení a zajištění 

profesionální audio-video techniky 

 Jazykový audit a standardizované testování 

 Jazykové poradenství a konzultace 

 Specializované vzdělávací kurzy a moduly 

 Vzdělávání pedagogických pracovníků 
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Od počátku se agentura zaměřuje na poskytování kvalitního servisu převážně firmám, 

institucím a dalším subjektům. Úspěch společnosti stojí na třech pilířích, jimiž jsou: 

vstřícnost, spolehlivost a profesionalita. Tyto jsou oceňovány již několika desítkami 

velkých i menších společností a institucí státní správy, s nimiž během své činnosti 

navázala dlouhodobou spolupráci. 

3.1.4 Divize EUservis.cz 

Divize EUservis.cz je součástí společnosti HOPE, která je dynamickou expertní 

a vzdělávací organizací založenou v Brně již v roce 1997. Od svého založení se 

společnost orientuje na konzultační, koučinkovou a expertní činnost v oblasti realizace 

veřejných výdajových programů a projektů. Na tomto poli jsou realizovány projekty 

strategického a projektového poradenství, vývoje projektových záměrů, zpracování 

analýz a specifických typů dokumentací k projektům SF EU, projekty socio-

ekonomických evaluací aj.  

Tým EUservis.cz ve výše uvedené problematice poskytuje expertní a konzultační 

služby, podílí se na přípravě a zvyšování kompetencí pracovníků všech úrovní – od 

příjemců přes pracovníky implementačních struktur až po hodnotitele projektů 

financovaných ze strukturálních fondů EU. Pro klíčové klienty tým divize zajišťuje vývoj 

projektových záměrů do operačních programů SF EU (IOP, OP LZZ, OP VK, ROP JV, 

programy přeshraniční spolupráce, aj.) 

Divize spolupracuje v národním i mezinárodním měřítku při budování sítí a platforem 

pro sdílení know-how. 

3.1.5 Akreditace a certifikace 

 Vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR (č.j. 24 683/2006-25) k provádění vzdělávacích programů 

podle §25 a §26 zákona č. 564/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. 

 Vzdělávací instituce akreditováni u Ministerstva vnitra ČR (číslo akreditace AK/I-

45/2006) podle ustanovení § 30 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 

územních samosprávných celků. 
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 Společnost je zapsána v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů Ministerstva pro 

místní rozvoj ČR. Zápis v SKD osvědčuje splnění kvalifikace podle § 30 odst. 2 

písm. a), c) a d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

 Společnost HOPE-E.S. je od 10. ledna 2008 certifikována podle systému řízení 

jakosti ISO 9001:2008. (13) 

 
Obrázek 15 Certifikace ISO 9001 

3.1.6 Organizační struktura 

 

Obrázek 16 Základní organizační struktura společnosti HOPE – E.S. 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.2 Současné nástroje 

3.2.1 Web Calendar 

Jedná se PHP aplikaci společnosti k5n.us, která již přes 10 let vyvíjí nástroje pro 

efektivní řízení času, jako je právě sdílený webový kalendář. Tato aplikace je 

poskytována zdarma a stačí ji nainstalovat na vlastní webový server případně hosting. 

Společníci 

Senior experti 

Junior expert 
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tivní procovník 
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Web Calendar se poměrně uchytil a byl využíván zejména pro delší výpadky 

pracovníků, jako jsou dovolené a celodenní události. Pro využití na kratší časové úseky 

plánování bylo jeho využívání z pohledu pracovníků firmy neefektivní z důvodu 

přihlašování do samostatné aplikace. 

 

Obrázek 17 Web Calendar, zdroj: převzato z (14) 

3.2.2 Dokumentový server (DS) 

S rozšiřováním činností druhé – projektové – divize přišla potřeba vytvářet 

dokumentové servery pro jednotlivé velké projekty. Nebylo již možné využívat jen 

jednu původní instanci DS, zejména z důvodu povolení přístupu externím pracovníkům 

zapojeným do projektů. Proto došlo k vytvoření dalších instancí původního DS. Věc, se 

kterou původní programátoři nepočítali, se stala skutečností. Zprvu to způsobilo 

drobné problémy v implementaci tohoto „krkolomného“ řešení. Zanedlouho se však 

podařilo v kódu opravit pár chyb, jež tyto problémy způsobovaly. A uživatelé této 

možnosti – zřídit DS pro vlastní projekt – začali hojně využívat. Což ovšem podpořilo 

původní problém s nutností samostatného přihlašování do jednotlivých aplikací. (Do 

každé takto nově vytvořené instance DS bylo nutné se přihlásit sólo přihlašovacími 

údaji – jménem a heslem). 
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Obrázek 18 Interní dokumentový server 

3.2.3 Dotazníkový systém 

Společnost HOPE potřebuje pro implementaci různých aktivit využívat nástroj pro 

tvorbu dotazníkových šetření. Z tohoto důvodu byl v roce 2008 zadán projekt na 

vytvoření dotazníkového modulu do tehdejšího modelu informačního systému, který 

se neuchytil. Nicméně tento modul byl neustále potřeba, a proto se stal nakonec 

jediným využívaným modulem z původního IS.  

V příloze se nachází dochovaná původní specifikace vývoje tohoto systému. Základní 

požadavky byly takové, aby dotazník byl snadno šiřitelný (rozeslání hromadně emailem 

přímo z administrace), dále aby bylo možné ho rozdělit na více stránek, mezi kterými 

by se přecházelo pomocí navigačních tlačítek (další stránka, předchozí stránka) 

a v neposlední řadě, aby si systém pamatoval volby respondenta a ten se tak mohl 

k vyplnění dotazníku kdykoliv vrátit. 
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Ze zkušeností již víme, že tyto podmínky byly splněny poměrně dobře. Bohužel se 

objevily další maličkosti, které tento systém srážely na kolena. Například možnost více 

upravovat titulní stránku dotazníku, snadno doplňovat loga partnerů průzkumu. 

V neposlední řadě chybějící možnost přesouvat pořadí hotových otázek a kopírování 

celého dotazníky zapříčinily rozhodnutí vyvinout nebo zvolit lepší řešení. 

Proto ve společnosti proběhlo připomínkovací řízení na současný systém, ze kterého 

vznikl seznam požadavků na nový dotazníkový systém. Na tento systém jsme hledali 

vhodného dodavatele mezi společnostmi, které pro nás již v minulosti podobné 

systémy vytvářely nebo pomáhali vytvářet. Mezitím jsme ovšem objevili nekomerční 

řešení dotazníkových šetření LimeSurvey™2. LimeSurvey™ je jednou z nejznámějších 

open source dotazníkových aplikací. Systém je vytvořen kompletně v PHP. Samotná 

aplikace vyžaduje pro svůj chod několik komponent: SQL databázi (typicky MySQL), 

web server (Apache HTTP server) s podporou PHP a poštovní server (Postfix). (12) 

 

Obrázek 19 Logo systému LimeSurvey
TM 

Jak se ukázalo, tento systém za roky svého vývoje a testování širokou komunitou 

uživatelů bude vždy silnější, než jakýkoliv vyvinutý systém „na míru“. Systém umožňuje 

všechny původně stanovené požadavky, navíc nabízí výbornou podporu větvení otázek 

šetření, obsahuje šablonovací sub-systém pro úpravu vzhledu dotazníků, nástroj pro 

zobrazení průběhu šetření, import i export mnoha potřebných údajů, včetně 

kompletních záloh dotazníků. 

3.2.4 První počátky integrace 

První počátky integrace webových služeb nastala s důvodu dlouhodobé neudržitelnosti 

používání množství jednotlivých služeb, ke kterým se museli uživatelé přihlašovat. 

                                                      

2
 http://limesurvey.org 
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Jednalo se zejména o webové rozhraní pošty a kalendáře, rozšířené o externí 

dokumentový server. Jako logický krok přišel nápad začít využívat konvergované služby 

společnosti Google: Google Apps. 

Záměr byl takový, že nahradíme nepříliš efektivní mailový server za emailové služby 

společnosti Google a jako bonus začneme využívat možností jejich propracovaného 

kalendáře. 

Změna v oblasti emailových služeb byla velmi výrazná. Jednak velikost schránky 

uživatele, jež byla dříve velmi omezena, u Googlu dosahuje více než 7 GB prostoru. 

Hlavní přínos byl v rychlé a snadné administraci poštovních účtů v případě, kdy přibyl 

nový zaměstnanec, nebo bylo potřeba přidat nějaký alias3. 

3.2.4.1 Náklady 

Zajímavým motivem pro přechod ke službám Google byla rovněž finanční stránka. Za 

původní řešení emailových služeb jsme platili variabilně přibližně 10 000 Kč bez DPH 

ročně poskytovateli hostingu. Navíc sekce jazykového servisu udržovala vlastní 

poštovní server v místě svého sídla. Za ten bylo třeba hradit aktualizace softwaru, 

elektrickou energii, obnovovat baterie v náhradním zdroji a další spojené náklady 

například s výpadky tohoto serveru. Všechny tyto výdaje se přechodem na řešení pro 

malé firmy4 od společnosti Google eliminovaly. 

3.2.4.2 Nový dokumentový sever – multisite řešení 

Rovněž původní omezená verze dokumentového serveru přestávala stačit. Tato 

aplikace byla vyvinuta pro účely celé společnosti jako celku, ale postupně se ukázalo, 

že by bylo dobré pustit do podobné aplikace i partnery a případné klienty při společné 

práci na nejrůznějších projektech. Ovšem pustit externisty do interního systému bylo 

značně riskantní, i když existoval způsob, jak omezit tyto přístupy pomocí uživatelských 

práv. Podobných projektů přibývalo a hledání lepšího řešení se stalo nutností. 

                                                      

3
 Alias emailové schránky je sekundární jméno před znakem zavináče. Tedy například pokud si uživatel 

novak@google.com přeje přijímat emaily směřované na adam@google.com. 
4
 Toto řešení je v omezené míře dostupné zdarma pro společnosti do 50ti uživatelských účtů. 

mailto:novak@google.com
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Proto jsme kontaktovali spřátelenou společnost COVERMEDIA s.r.o., která se nám 

starala o některé webové prezentace a hostingy s přáním vyvinout dokumentový 

server jako modul, který by byl aplikovatelný do libovolného projektového webu 

a obsluhovatelný z jednotné administrace. Vývoj tohoto modulu a celkové koncepce 

multisite řešení postavené na produktu Actuana CMS od Společnosti COVERMEDIA 

probíhal přibližně půl roku v roce 2010 a nyní se nachází ve fázi uživatelského 

testování. Celý vývoj stál přibližně 154 tis. Kč.  

3.3 Hodnocení současné situace 

3.3.1 Analýza efektivnosti stávajícího systému 

Pro průzkum efektivnosti současného informačního systému společnosti HOPE využiji 

účinný nástroj ZEFIS5, který vyvíjí tým na Ústavu informatiky Fakulty podnikatelské pod 

vedením docenta Ing. Miloše Kocha, CSc. 

Průzkum se skládá z elektronického dotazníku, který byl rozeslán zaměstnancům 

a externím pracovníkům společnosti pomocí zvací emailové zprávy. 

V rámci šetření jsou zkoumány zejména oblasti: 

 Spokojenost uživatelů se současným informačním systémem 

 Spokojenost uživatelů s úrovní informační podpory 

 Kvalita proškolení uživatelů 

 Jaké informační systémy se používají 

 Znalost podnikových cílů zaměstnanci s ohledem na jejich roli 

 Existence informační strategie ve firmě 

 Zkušenosti s outsourcingem a ASP6 

                                                      

5
 ZEFIS – www.zefis.cz 

6
 ASP - Termínem ASP (Application Service Providing) je poskytování aplikačních služeb (software) 

prostřednictvím internetu. Jedná se o jednu z forem outsourcingu. 
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 Vnímaní trendů v oblasti informačních a komunikačních technologií (9) 

3.3.1.1 Kapitoly průzkumu 

 Identifikace společnosti 

 Identifikace informačního systému 

 Zaměstnanci 

 Úroveň podpory 

 Úroveň řízení 

 Efektivnost informačního systému 

 Chápání informačních systémů jako služby 

Poznámka: V rámci systému se ještě zkoumá oblast bezpečnosti informačních 

systémů, která byla doprogramována později, než byl proveden výzkum. Proto se 

v své práci touto kapitolou nebudu zabývat. 

3.3.1.2 Statistika průzkumu 

Počet oslovených respondentů byl 22. Z toho bylo vyplněno celkem 20 dotazníků, 

ovšem 7 z nich bylo neodevzdaných. Celkem tedy získané poznatky pocházejí ze 13 

správně odevzdaných dotazníků. Tyto dotazníky odpovídaly více méně i v ověřovacích 

otázkách, proto byly všechny zařazeny do vyhodnocení. Celkový počet platných 

respondentů byl tedy 13, což je 59% návratnost. 
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Obrázek 20 Graf návratnosti průzkumu efektivnosti 

3.3.1.3 Vyhodnocení šetření 

A) Identifikace společnosti 

V této kapitole dotazník zkoumá povědomost zaměstnanců o velikosti, oboru 

a umístění společnosti. Jedná se o informativní sekci určenou především pro 

identifikaci. Výsledkem může být minimální počet platných respondentů pro zadanou 

velikost firmy: 

 Je doporučeno 3 a více dotazníků, což 13 respondentů plně splňuje a jedná se 

dostatečný počet respondentů, který dává dobrou šanci zobecnit výsledky na 

celou společnost. 

Identifikace společnosti v rámci systému: 

Velikost Vaší firmy: 10-49 zaměstnanců 

Oblast podnikání: Vzdělávání  

Země: Česká, Slovenská republika 

Orientační počet počítačů: 10-49  

2 
9% 

7 
32% 13 

59% 

Bez reakce Neodevzdané Odevzdané
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B) Identifikace informačního systému 

Nyní se zaměřím na informační systém, který respondenti popisovali. V dotazníku byli 

požádáni, aby popisovali informační systém, se kterým nejvíce pracují (pro případ, že 

používají více systémů).  

 Jaký informační systém převážně používáte 

V této subkapitole se posuzuje, jak je informační systém, který společnost používá, 

velký. Velikost systémů by měla být v souladu s velikostí firmy. 

Společnost HOPE 

Používám jen kancelářský balík, např. Microsoft Office  
 

(6 / 13) 46% 

Malý systém, v ceně řádově desítky tisíc Kč.  
 

(6 / 13) 46% 

Nevím 
 

(1 / 13) 7% 

Pracovníci ostatních firem 

Velký systém, ERP a podobně v ceně řádově stovky tisíc až miliony 
Kč.   

(710 / 1666) 42% 

Malý systém, v ceně řádově desítky tisíc Kč.  
 

(481 / 1666) 28% 

Používám jen kancelářský balík, např. Microsoft Office  
 

(289 / 1666) 17% 

 Jak je informační systém starý 

Stáří informačního systému do jisté míry vypovídá o jeho kvalitách. U velkých systémů 

je přijatelné delší stáří, malé systémy se obvykle mění častěji. 

Společnost HOPE 

1 - 3 roky  
 

(8 / 13) 61% 

3 - 5 let  
 

(3 / 13) 23% 

Nevím  
 

(1 / 13) 7% 

Pracovníci ostatních firem 
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1 - 3 roky  
 

(455 / 1667) 27% 

5 - 10 let  
 

(357 / 1667) 21% 

3 - 5 let  
 

(356 / 1667) 21% 

 Jaké řešení informačního systému máte 

V této subkapitole se posuzuje, zda je používán informační systém typový, hotové 

a customizované řešení jako ERP systémy, nebo zda je Váš informační systém 

vytvořený na míru organizace, případně pronajatý a provozovaný u některého 

poskytovatele. 

Společnost HOPE 

Vyvinutý ve vaší firmě / nadřízené části vaší firmy  
 

(5 / 13) 38% 

Hotové řešení / koupený systém (Například SAP, Microsoft 
Dynamics atp.)   

(5 / 13) 38% 

Vyvinutý na zakázku cizí firmou  
 

(2 / 13) 15% 

Pracovníci ostatních firem 

Hotové řešení / koupený systém (Například SAP, Microsoft 
Dynamics atp.)   

(851 / 1671) 50% 

Vyvinutý ve vaší firmě / nadřízené části vaší firmy  
 

(337 / 1671) 20% 

Vyvinutý na zakázku cizí firmou  
 

(280 / 1671) 16% 

 Slabé stránky Vašeho systému 

Zde jsou uvedeny tři věci, seřazené podle četnosti, které Vašim uživatelům nejvíce vadí 

na Vašem informačním systému. 

Společnost HOPE 

rychlost odezvy/ zpracování  
 

(5 / 18) 27% 

podpora 
 

(5 / 18) 27% 

technika 
 

(3 / 18) 16% 
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Pracovníci ostatních firem 

rychlost odezvy/ zpracování  
 

(601 / 2099) 28% 

uživatelská přívětivost a snadnost ovládání  
 

(396 / 2099) 18% 

podpora 
 

(362 / 2099) 17% 

 Silné stránky Vašeho systému  

Naopak zde uvedené věci jsou ty, které považují Vaši uživatelé za nejlepší na Vašem 

informačním systému a se kterými jsou nejvíce spokojeni. 

Společnost HOPE 

přesnost a úplnost dat poskytovaných systémem  
 

(5 / 24) 20% 

uživatelská přívětivost a snadnost ovládání  
 

(5 / 24) 20% 

rychlost odezvy/ zpracování  
 

(4 / 24) 16% 

Pracovníci ostatních firem 

přesnost a úplnost dat poskytovaných systémem  
 

(442 / 2794) 15% 

uživatelská přívětivost a snadnost ovládání  
 

(413 / 2794) 14% 

programové vybavení  
 

(386 / 2794) 13% 

Doporučení navržená systémem: 

 Velikost informačního systému je úměrná velikosti společnosti 

 Stáří Vašeho informačního systému je přiměřené. 

 Největším problémem Vašeho informačního systému je pravděpodobně 

rychlost odezvy/ zpracování  

 Největší předností Vašeho informačního systému je podle mínění respondentů 

pravděpodobně přesnost a úplnost dat poskytovaných systémem  
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C) Identifikace pracovníků 

V této kapitole se podíváme na pracovníky, kteří se zúčastnili průzkumu. Zjišťuje se 

jejich vzdělání, znalost práce s počítačem a výsledky se porovnávají s ostatními 

firmami.  

 Jaká je struktura Vašich pracovníků v průzkumu 

Společnost HOPE 

Výkonný pracovník v hlavních procesech firmy  
 

(5 / 13) 38% 

Výkonný pracovník v podpůrných procesech firmy  
 

(4 / 13) 30% 

Řídicí pracovník hlavních procesů firmy  
 

(3 / 13) 23% 

Pracovníci ostatních firem 

Výkonný pracovník v hlavních procesech firmy  
 

(584 / 1677) 34% 

Výkonný pracovník v podpůrných procesech firmy  
 

(488 / 1677) 29% 

Řídicí pracovník hlavních procesů firmy  
 

(346 / 1677) 20% 

 Jaké je nejčastější vzdělání pracovníků v průzkumu 

Tato informace nám ukazuje, jaké je nejčastější vzdělání pracovníků Vaší firmy a u 

pracovníků srovnatelných firem. 

Společnost HOPE 

Ekonomika  
 

(5 / 13) 38% 

Humanitní vědy  
 

(4 / 13) 30% 

Přírodní vědy  
 

(2 / 13) 15% 

Pracovníci ostatních firem 

Technika 
 

(560 / 1678) 33% 

Ekonomika  
 

(463 / 1678) 27% 

Informatika 
 

(262 / 1678) 15% 
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 Jaké je nejvyšší vzdělání pracovníků v průzkumu 

Tato informace nám ukazuje, jaké je nejvyšší vzdělání pracovníků Vaší firmy 

a u pracovníků srovnatelných firem. 

Společnost HOPE 

Vysokoškolské, MBA  
 

(10 / 13) 76% 

Středoškolské  
 

(2 / 13) 15% 

Vyšší než vysokoškolské, vědecká hodnost (PhD, atd)  
 

(1 / 13) 7% 

Pracovníci ostatních firem 

Vysokoškolské, MBA  
 

(935 / 1678) 55% 

Středoškolské  
 

(670 / 1678) 39% 

Vyšší než vysokoškolské, vědecká hodnost (PhD, atd)  
 

(47 / 1678) 2% 

 Jaký je věk pracovníků v průzkumu 

Zde vidíme věková pásma pracovníků Vaší firmy, kteří se zúčastnili průzkumu, 

a srovnávaných firem. 

Společnost HOPE 

21 - 40  
 

(11 / 13) 84% 

41 - 60  
 

(2 / 13) 15% 

Pracovníci ostatních firem 

21 - 40  
 

(1109 / 1678) 66% 

41 - 60  
 

(503 / 1678) 29% 

vice než 60  
 

(36 / 1678) 2% 

 Jak dlouho pracovníci pracují pro firmu 
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Zde vidíme pásma délky zaměstnání u pracovníků Vaší firmy, kteří se zúčastnili 

průzkumu, a u pracovníků srovnatelných firem. 

Společnost HOPE 

1 až 3 roky  
 

(6 / 13) 46% 

Více než 3 roky  
 

(4 / 13) 30% 

3 měsíce až 1 rok  
 

(2 / 13) 15% 

Pracovníci ostatních firem 

Více než 3 roky  
 

(945 / 1677) 56% 

1 až 3 roky  
 

(470 / 1677) 28% 

3 měsíce až 1 rok  
 

(205 / 1677) 12% 

 Jaký mají vztah k počítačům 

Poměrně důležitá informace, která ukazuje schopnost pracovníků Vaší firmy pracovat s 

informačními systémy. 

Společnost HOPE 

Dobrý, umím s nimi dobře pracovat, využívám je ve většině případů, 
kdy to povaha práce/ zábavy umožňuje   

(8 / 13) 61% 

Neutrální, umím s nimi pracovat na požadované úrovni, ale nemám 
o ně velký zájem   

(4 / 13) 30% 

Vynikající, je to můj koníček / profese  
 

(1 / 13) 7% 

Pracovníci ostatních firem 

Dobrý, umím s nimi dobře pracovat, využívám je ve většině případů, 
kdy to povaha práce/ zábavy umožňuje   

(844 / 1678) 50% 

Vynikající, je to můj koníček / profese  
 

(582 / 1678) 34% 

Neutrální, umím s nimi pracovat na požadované úrovni, ale nemám 
o ně velký zájem   

(237 / 1678) 14% 

 Jak často používají informační systém. 
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Informace reprezentující údaj, jak často potřebují pracovníci Vaší firmy pracovat 

s informačními systémy. 

Možné odpovědi: 

a) Vůbec ne  

b) Několikrát týdně  

c) Několikrát denně  

d) Většinu pracovního dne 

 

Společnost HOPE 

Většinu pracovního dne  
 

(5 / 13) 38% 

Několikrát denně  
 

(5 / 13) 38% 

Několikrát týdně  
 

(3 / 13) 23% 

Pracovníci ostatních firem 

Většinu pracovního dne  
 

(1031/1677) 61% 
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Několikrát denně  
 

(428 / 1677) 25% 

Několikrát týdně  
 

(184 / 1677) 10% 

 

Doporučení navržená systémem: 

 Pracovníci mají přibližně stejnou strukturu vzdělání, jako pracovníci 

porovnávaných společností. 

 To stejné platí o věku respondentů. 

 Vaši pracovníci z průzkumu pracují u Vaší firmy v průměru kratší dobu, než 

pracovníci srovnávaných firem. Pokud Vaše firma není na trhu příliš krátce, 

může to indikovat horší pracovní podmínky a spokojenost pracovníků než ve 

srovnatelných firmách. Indikativní údaj k zamyšlení. 

 Vaši pracovníci z průzkumu mají stejný vztah (a pravděpodobně i znalosti) 

k počítačům a informačním systémům jako pracovníci srovnávaných firem. 

 Vaši pracovníci z průzkumu uvedli, že informační systém používají Většinu 

pracovního dne. To je stejně často, jako pracovníci srovnávaných firem. 

D) Úroveň podpory 

Kapitola posuzuje, jakou podporu v práci s informačním systémem mají Vaši 

pracovníci. Jde o důležitý faktor efektivního využívání informačních systémů. Při špatné 

úrovni podpory se snižuje efektivita užití. Výsledky jsou opět porovnány s úrovní 

podpory ve vybraných firmách.  

 Spokojenost Vašich pracovníků s podporou informačních systémů 

Zde se srovnává, zda jsou Vaši pracovníci spokojeni s podporou informačních systémů 

obecně, ve srovnání s pracovníky ostatních firem. Je třeba vzít v úvahu, že technickou 

podporu (opravy počítačů, instalace software) může dělat obecně jiný subjekt než 

uživatelskou podporu (práce s informačním systém, potíže s daty). Tato spokojenost v 

sobě zahrnuje spokojenost jak s technickou, tak uživatelskou podporou. 

Společnost HOPE 
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Máme podporu, ale neodpovídá potřebám  
 

(6 / 13) 46% 

Jsem velmi spokojen/a, podpora plně odpovídá potřebám  
 

(4 / 13) 30% 

Jsem spíše spokojen/a  
 

(2 / 13) 15% 

Pracovníci ostatních firem 

Jsem spíše spokojen/a  
 

(642 / 1651) 38% 

Podpora je průměrná  
 

(475 / 1651) 28% 

Máme podporu, ale neodpovídá potřebám  
 

(233 / 1651) 14% 

 Kdo zajišťuje technickou podporu 

Zde jsou uvedeny odpovědi Vašich zaměstnanců na otázku, kdo zajištuje jejich 

technickou podporu, tedy instalace počítačů, opravy počítačů, výměna tonerů 

v tiskárnách a podobně. 

Společnost HOPE 

Interní pracovník naší firmy z útvaru informačních systémů 
 

(8 / 13) 61% 

Někdo jiný, kdo není pracovníkem útvaru informačních systémů, 
například někdo z Vašich kolegů.  

(3 / 13) 23% 

Externí pracovník z jiné firmy 
 

(2 / 13) 15% 

Pracovníci ostatních firem 

Interní pracovník naší firmy z útvaru informačních systémů 
 

(420 / 765) 54% 

Externí pracovník z jiné firmy 
 

(244 / 765) 31% 

Někdo jiný, kdo není pracovníkem útvaru informačních systémů, 
například někdo z Vašich kolegů.  

(43 / 765) 5% 
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 Kdo zajišťuje uživatelskou podporu 

Zde jsou uvedeny odpovědi Vašich zaměstnanců na otázku, kdo zajištuje jejich 

uživatelskou podporu, tedy radu a pomoc v případě potíží s informačním systémem, 

daty a podobně. 

Společnost HOPE 

Interní pracovník naší firmy z útvaru informačních systémů 
 

(9 / 13) 69% 

Někdo jiný, kdo není pracovníkem útvaru informačních systémů, 
například někdo z Vašich kolegů.  

(3 / 13) 23% 

Externí pracovník z jiné firmy 
 

(1 / 13) 7% 

Pracovníci ostatních firem 

Interní pracovník naší firmy z útvaru informačních systémů 
 

(790 / 1338) 59% 

Externí pracovník z jiné firmy 
 

(322 / 1338) 24% 

Někdo jiný, kdo není pracovníkem útvaru informačních systémů, 
například někdo z Vašich kolegů.  

(107 / 1338) 7% 

 

 Doba opravy počítače / technické závady 

Zde jsou uvedeny odpovědi Vašich zaměstnanců na otázku, jak dlouho musí průměrně 

čekat při požadavku na opravu jejich počítače. Jde o dost důležitou informaci. V 

případě dlouhého čekání na opravu dochází u pracovníků, kteří potřebují počítač ke své 

práci, k snížení produktivity práce či znemožnění jejich práce. Je třeba ale zvážit, zda se 

jedná o pracovníky, kteří nemohou bez počítače vykonávat svoji práci, nebo o ty, kteří 

potřebují počítač několikrát denně. 

Společnost HOPE 

1-2 dny 
 

(4 / 13) 30% 

Méně než 1 den 
 

(4 / 13) 30% 

Méně než hodinu 
 

(3 / 13) 23% 
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Pracovníci ostatních firem 

Méně než 1 den 
 

(200 / 765) 26% 

1-2 dny 
 

(191 / 765) 24% 

Méně než 4 hodiny 
 

(155 / 765) 20% 

 Doba instalace nebo změny programů 

Odpovědi zaměstnanců na otázku, jak dlouho musí průměrně čekat při požadavku na 

instalaci programů na jejich počítače nebo jejich aktualizaci. Tato doba není tak 

závažná jako řešení technických problémů s počítačem. 

Společnost HOPE 

1-2 dny 
 

(7 / 13) 53% 

2-5 dnů 
 

(2 / 13) 15% 

Méně než 1 den 
 

(2 / 13) 15% 

Pracovníci ostatních firem 

1-2 dny 
 

(215 / 763) 28% 

Méně než 1 den 
 

(196 / 763) 25% 

Méně než hodinu 
 

(110 / 763) 14% 

Doporučení navržené systémem: 

 Spokojenost Vašich pracovníků s celkovou úrovní podpory při práci 

s informačními systémy je nižší než u pracovníků ostatních srovnávaných firem. 

Vaši pracovníci uvedli: Máme podporu, ale neodpovídá potřebám  

 Úroveň technické podpory (doba opravy, údržba techniky) je přiměřená. 

 Požadavky na změnu či instalaci programů jsou u Vaší firmy vyřizovány stejně 

rychle jako u ostatních firem. 

 Spokojenost Vašich pracovníků s úrovní uživatelské podpory při práci 

s informačními systémy je nižší než u pracovníků ostatních srovnávaných firem. 

Vaši pracovníci uvedli: Máme podporu, ale neodpovídá potřebám  
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E) Úroveň řízení 

Tato kapitola posuzuje některé oblasti, které se ukazují jako zdroj problémů v řízení 

podniku. Zkoumá se, zda ve firmě existuje manažer odpovědný za informační systémy 

(CIO - chief information officer), do jaké míry jsou Vaši pracovníci seznámeni s 

podnikovou a informační strategií a zda ví, jak ovlivňují svojí prací výsledky firmy. Je 

pochopitelné, že pracovníci firmy nemusí znát strategii detailně, ale měli by chápat 

hlavní cíle firmy, kam firma směřuje, jaké má požadavky na své pracovníky (např. jejich 

chování k zákazníkům) a podobně. 

 Manažer informačních systémů 

Zkoumá se, zda je u Vaší firmy CIO, či nikoli. U malých firem CIO nebývá, někdy je 

funkce kumulovaná s jinou, ale i u malých firem by měl mít někdo na starost řízení 

informačních systémů. 

Společnost HOPE 

Ne  
 

(5 / 13) 38% 

Ano, ale pozice je kumulována s jinou  
 

(4 / 13) 30% 

Ano  
 

(4 / 13) 30% 

Pracovníci ostatních firem 

Ano  
 

(697 / 1645) 42% 

Ano, ale pozice je kumulována s jinou  
 

(496 / 1645) 30% 

Ne  
 

(452 / 1645) 27% 

 Znalost firemní strategie 

Orientační znalost firemní strategie ve smyslu chápání cílů firmy a jak má pracovník 

fungovat aby přispíval k dosažení těchto cílů je pokládána za důležitý kritický faktor 

úspěchu podnikání firmy. 
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Společnost HOPE 

Částečně něco vím  
 

(8 / 13) 61% 

Ano, jsem se strategií/cíli dosti dobře seznámen/a 
 

(4 / 13) 30% 

Podílím se na tvorbě firemní strategie  
 

(1 / 13) 7% 

Pracovníci ostatních firem 

Částečně něco vím  
 

(707 / 1646) 42% 

Ano, jsem se strategií/cíli dosti dobře seznámen/a 
 

(541 / 1646) 32% 

Ne, o strategii a cílech firmy nevím nic  
 

(210 / 1646) 12% 

 Znalost informační strategie 

Informační strategie je částí podnikové strategie. Vychází z ní, a snaží zajistit co nejlepší 

podporu podnikových procesů pomocí informačních systémů. Znalost informační 

strategie není vyžadována u pracovníků firmy, ale je nutná u manažerů. Pracovníci 

firmy by však měli být rámcově informováni o cílech firmy v oblasti informačních 

systémů, jaké a kdy se plánují inovace či změny atp. 

Společnost HOPE 

Ano, částečně  
 

(7 / 13) 53% 

Ne, žádné  
 

(5 / 13) 38% 

Podílím se na tvorbě informační strategie  
 

(1 / 13) 7% 

Pracovníci ostatních firem 

Ano, částečně  
 

(628 / 1645) 38% 

Ne, žádné  
 

(590 / 1645) 35% 

Podílím se na tvorbě informační strategie  
 

(224 / 1645) 13% 

 Informovanost o plnění cílů firmy 

Zde se zkoumá odpověď na otázku, zda nadřízení pravidelně informují své pracovníky o 

plnění strategických cílů firmy. Může se zdát, že tyto informace nejsou pro pracovníky 
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důležité, ale zpravidla zvyšují pocit sounáležitosti pracovníků s firmou a mohou 

motivovat pracovníky. Pracovníci také mají pocit, že jsou pro firmu důležití a firma 

vnímá jejich přínos pro ni. 

Společnost HOPE 

Občas  
 

(7 / 13) 53% 

Podílím se na vyhodnocování plnění strategických cílů firmy  
 

(5 / 13) 38% 

Pravidelně  
 

(1 / 13) 7% 

Pracovníci ostatních firem 

Občas  
 

(692 / 1646) 42% 

Pravidelně  
 

(496 / 1646) 30% 

Podílím se na vyhodnocování plnění strategických cílů firmy  
 

(263 / 1646) 15% 

Doporučení navržená systémem: 

 Vaši pracovníci jsou méně informování o firemní strategii, než pracovníci 

ostatních srovnávaných firem. Alespoň rámcová znalost firemní strategie je 

dost důležitá pro lepší fungování firmy. 

 Informovanost Vašich pracovníků o jejich přínosu plnění podnikových cílů je 

stejná jako u pracovníků srovnávaných firem. 

 Pravidla pro práci s informačním systém a jejich dodržování jsou u Vaší firmy na 

nižší úrovni než u ostatních srovnávaných firem.  

A) Efektivnost informačního systému 

Tato kapitola zkoumá, jak jsou Vaše informační systémy efektivní, zda jsou vynaložené 

prostředky adekvátní výsledku a v jakých oblastech by mohl informační systém Vašim 

pracovníkům více pomáhat. 

 Investovat více do informačních systémů? 

V této subkapitole se zamýšlí Vaši pracovníci nad tím, zda by Vaše firma měla do 

informačních systémů investovat více peněz. Tato otázka ve skutečnosti testuje, jak 
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vnímají důležitost informačního systému pro svoji práci. Pracovníci, kteří systém 

potřebují pro svoji práci, obvykle odpovídají, že by firma měla do informačního 

systému investovat více. Naopak pracovníci, kteří systém pro svoji práci příliš 

nepotřebují, odpovídají, že by firma měla investovat méně. Tato otázka je pouze 

indikativní. 

Společnost HOPE 

Nevím, neumím posoudit  
 

(4 / 13) 30% 

Spíše ano  
 

(4 / 13) 30% 

Spíše ne  
 

(3 / 13) 23% 

Pracovníci ostatních firem 

Spíše ano  
 

(504 / 1451) 34% 

Spíše ne  
 

(343 / 1451) 23% 

Nevím, neumím posoudit  
 

(278 / 1451) 19% 

 

 Mohli by Vaši pracovníci vykonávat svoji práci bez Vašeho informačního 

systému? 

V tomto odstavci se zkoumá, jak je informační systém důležitý pro Vaše pracovníky. Od 

této otázky se odvíjí i některá doporučení systému. 

Možné odpovědi: 

a) Rozhodně ne  

b) Částečně, s velkými obtížemi  

c) Ano, s malými obtížemi  

d) Ano, bez potíží 
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Společnost HOPE 

Částečně, s velkými obtížemi  
 

(6 / 13) 46% 

Rozhodně ne  
 

(4 / 13) 30% 

Ano, bez potíží  
 

(2 / 13) 15% 

Pracovníci ostatních firem 

Rozhodně ne  
 

(753 / 1665) 45% 

Částečně, s velkými obtížemi  
 

(612 / 1665) 36% 

Ano, s malými obtížemi  
 

(216 / 1665) 12% 

 Mohla by Vaše firma fungovat bez Vašeho informačního systému? 

Zde se zkoumá, jak je informační systém důležitý pro Vaši firmu, zda by bez něj mohla 

fungovat či nikoli.  
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Společnost HOPE 

Ne, v žádném případě  
 

(7 / 13) 53% 

Ano, bez větších problémů  
 

(3 / 13) 23% 

Ano, s většími problémy  
 

(3 / 13) 23% 

Pracovníci ostatních firem 

Ne, v žádném případě  
 

(972 / 1659) 58% 

Ano, s většími problémy  
 

(507 / 1659) 30% 

Ano, bez větších problémů  
 

(124 / 1659) 7% 

 Mohl by informační systém více pomáhat Vašim pracovníkům a zlepšit tak Vaše 

procesy? 

V tomto bodě se zamýšlí Vaši pracovníci nad tím, zda by nějaká změna (či výměna 

Vašeho informačního systému za jiný) zlepšila jejich práci. Odpovědi ukazují, do jaké 

míry je Váš informační systém ve shodě s potřebami Vaši pracovníků. 

Společnost HOPE 

Ano, zlepšilo by to částečně můj pracovní výkon (produktivitu práce)  
 

(8 / 13) 61% 

Ano, zlepšilo by to informace, které potřebuji pro rozhodování  
 

(2 / 13) 15% 

Nevím  
 

(1 / 13) 7% 

Ano, zlepšilo by to významně můj pracovní výkon (produktivitu 
práce)   

(1 / 13) 7% 

Pracovníci ostatních firem 

Ano, zlepšilo by to částečně můj pracovní výkon (produktivitu 
práce)   

(708 / 1660) 42% 

Ano, zlepšilo by to informace, které potřebuji pro rozhodování  
 

(338 / 1660) 20% 

Ano, zlepšilo by to významně můj pracovní výkon (produktivitu 
práce)   

(244 / 1660) 14% 

Ne  
 

(198 / 1660) 11% 
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 Školení pracovníků 

Tento bod zkoumá, zda Vaši pracovníci byli vyškoleni pro práci s Vaším informačním 

systémem. Z výzkumů vyplývá, že jen u malé části pracovníků nebylo školení přínosem, 

je proto velmi žádoucí školení pořádat. Vede to vždy k zvýšení produktivity práce 

a menším nárokům na podporu pracovníků. 

Společnost HOPE 

Ano, absolvoval/a 
 

(6 / 13) 46% 

Ne, neabsolovoval/a a nebylo mi nabídnuto  
 

(6 / 13) 46% 

Ne, neabsolvoval/a, ale bylo mi nabídnuto  
 

(1 / 13) 7% 

Pracovníci ostatních firem 

Ano, absolvoval/a 
 
(905 / 1642) 55% 

Ne, neabsolovoval/a a nebylo mi nabídnuto  
 
(450 / 1642) 27% 

Ne, neabsolvoval/a, ale bylo mi nabídnuto  
 
(287 / 1642) 17% 

 Přínos školení pro pracovníky 

Zde se ukazuje, jaký byl přínos školení na informační systém pro pracovníky, kteří měli 

možnost se jej zúčastnit. 

Společnost HOPE 

Neabsolvoval/a jsem školení  
 

(6 / 13) 46% 

Ano, částečně  
 

(5 / 13) 38% 

Ne  
 

(1 / 13) 7% 

Ano  
 

(1 / 13) 7% 

Pracovníci ostatních firem 

Neabsolvoval/a jsem školení  
 
(584 / 1644) 35% 

Ano  
 
(476 / 1644) 28% 
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Ano, částečně  
 
(472 / 1644) 28% 

Ne  
 
(77 / 1644) 4% 

Doporučení navržená systémem: 

 Vaši pracovníci se v převážné míře domnívají, že by bylo dobré investovat do 

informačního systému více peněz a systém vnímají jako velmi důležitý pro svoji 

práci. To zpravidla indikuje, že informační systém by měl být rozšiřován či 

zlepšován. 

 Vaši pracovníci vnímají Váš informační systém jako nezbytný pro jejich práci 

méně než pracovníci ostatní firem. To může indikovat málo efektivní informační 

systém nebo skupina Vašich hodnocených pracovníků je jiná než u zkoumaných 

firem. 

 46 % Vašich pracovníků z průzkumu absolvovalo školení na informační systém. 

To je méně než u pracovníků srovnávaných firem. Může to způsobovat nižší 

efektivnost Vašeho informačního systému. 

 85 % Vašich pracovníků, kteří absolvovali školení, uvádí, že pro ně mělo přínos. 

U pracovníků ostatních firem je to 89 %.  

B) Chápání informačních systémů jako služby 

Tato kapitola zkoumá, zda Vaši pracovníci chápou informační systém jako službu, 

podpůrný proces své práce, nebo jako integrovanou součást svých procesů. Toto 

chápání je důležité pro úvahy o možném outsourcingu informačního systému, jeho 

části či podpory pracovníků. 

 Vnímání informačního systému jako externí služby 

V této otázce se zkoumá, zda Vaši pracovníci chápou informační systém jako službu, 

kterou by bylo možnost zajišťovat i externí formou, tedy neprovozovat systém ve Vaší 

firmě ale pronajímat si jej od nějakého dodavatele. 
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Společnost HOPE 

Nevím  
 

(5 / 13) 38% 

Spíše ne  
 

(5 / 13) 38% 

Určitě ne  
 

(2 / 13) 15% 

Pracovníci ostatních firem 

Spíše ne  
 

(514 / 1642) 31% 

Určitě ne  
 

(393 / 1642) 23% 

Nevím  
 

(360 / 1642) 21% 

 Využívání outsourcingu v informačních systémech Vaší firmy 

Outsourcing je chápan ve smyslu externího zajištění služeb. Nezkoumá se, zda před tím 

firma tento proces vlastnila a poté jej převedla na externího dodavatele. 

Společnost HOPE 

Ne 
 

(7 / 13) 53% 

Nevím  
 

(4 / 13) 30% 

Málo, pouze pro malou část informačního systému  
 

(2 / 13) 15% 

Pracovníci ostatních firem 

Ne 
 

(671 / 1642) 40% 

Nevím  
 

(436 / 1642) 26% 

Málo, pouze pro malou část informačního systému  
 

(388 / 1642) 23% 

 

 Zkušenosti s outsourcingem 

V tomto bodě se zjišťují zkušenosti Vašich pracovníků s outsourcingem. 

Společnost HOPE 

Žádné zkušenosti nemám  
 

(12 / 13) 92% 
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Spíše negativní  
 

(1 / 13) 7% 

Pracovníci ostatních firem 

Žádné zkušenosti nemám  
 

(1052 / 1643) 64% 

Spíše pozitivní  
 

(316 / 1643) 19% 

Spíše negativní  
 

(149 / 1643) 9% 

Doporučení navržená systémem: 

 68 % pracovníků všech firem, kteří mají zkušenosti s outsourcingem nebo 
externím zajištěním nějaké služby, s ním má pozitivní zkušenosti. 

3.3.2 Hodnocení metodou HOS 8 

Pro hodnocení vyváženosti systému jako celku jsem rovněž využil elektronický dotazník 

se systémem zpětného vyhodnocení. Tento elektronických dotazník je dostupný na 

internetových stránkách www.zefis.cz. 

3.3.2.1 Posouzení jednotlivých oblastí 

Výsledky vycházejí z křížového dotazování na jednotlivé dílčí otázky z jednotlivých 

oblastí. 

Tabulka 5 Posouzení jednotlivých součástí IS podle metody HOS 8 

Hardware 3 spíše dobrá úroveň 

Software 2 spíše špatná úroveň 

Orgware 2 spíše špatná úroveň 

Peopleware 2 spíše špatná úroveň 

Dataware 3 spíše dobrá úroveň 

Zákazníci 2 spíše špatná úroveň 

Dodavatelé 2 spíše špatná úroveň 

Management IS 3 spíše dobrá úroveň 

Legenda: 

1 - špatná úroveň 
2 - spíše špatná úroveň 

http://www.zefis.cz/
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3 - spíše dobrá úroveň 
4 - dobrá úroveň 

 

Obrázek 21 HOS 8: Úroveň částí systému 

3.3.2.2 Posouzení systému jako celku 

 

Obrázek 22 HOS 8: Celková úroveň systému 
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3.3.2.3 Doporučený stav a návrhy 

 

Obrázek 23 HOS 8: Doporučený stav 

Váš systém je horší, než je očekávaná úroveň, daná důležitostí systému pro organizaci, 

v oblastech:  

 Software  

 Orgware  

 Peopleware  

 Zákazníci  

 Dodavatelé  

Doporučujeme zaměřit se na tyto potenciálně problémové oblasti, kde Vaše odpověď 

o úrovni zkoumaného faktoru nedosáhla očekávané hodnoty. V závorce je pak 

uvedena odpověď, která je očekávaná a zajišťuje, aby systém dosáhl doporučené 

úrovně. 



 

71 

 

3.3.3 SWOT analýza 

Pro souhrnné zhodnocení současné situace ICT ve společnosti využiji SWOT analýzu. 

Jednotlivé body analýzy vycházejí z předešlých analýz, 3 let zkušeností s administrací 

těchto systémů, požadavků vedení a uživatelů a v neposlední řadě z aktuálního vývoje 

dostupných technologií. 

Při hodnocení současné situace musíme vycházet z několika zásadních faktů: 

1) ICT společnosti bylo budováno postupně celou dobu od vzniku až do 

současnosti. Nejedná se tedy o nové ani o komplexní řešení. 

2) Řešení různých potřeb společnosti bylo implementováno tak, jak jednotlivé 

požadavky přicházely a nekladla se téměř žádná váha na případnou 

kompatibilitu těchto řešení. 

3) Nasazované systémy byly implementovány s přílišnými ohledy na výslednou 

cenu řešení, zejména pokud se jednalo o volně dostupný systém, za který 

nebylo zapotřebí vydat téměř žádné finanční prostředky. 

3.3.3.1 Silné stránky 

 Řešení nejtíživějších dílčích části IS je implementováno. 

 Implementace většiny těchto aplikací byla postavena na open source 

platformě, a tudíž do jejího vývoje nebylo investováno příliš prostředků. 

 Bohaté zkušenosti s využíváním webových nástrojů. 

 Velmi dobré hardwarové vybavení jako jsou pracovní stanice, notebooky, 

diskové prostory. 

3.3.3.2 Slabé stránky 

 Jedná se o nekompaktní řešení. 

 Uživatelé se musí přihlašovat se do každé aplikace zvlášť. 

 Jednotlivé aplikace jsou umístěny u různých poskytovatelů, což způsobuje 

komplikace například při zálohování a obnovování dat. 
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3.3.3.3 Příležitosti 

 Velkou příležitostí je možnost poučit se z již nezdařené implementace IS. 

 Klesající ceny za komplexní řešení. 

 Vzrůstající konkurence na trhu informačních systémů pro malé a střední 

společnosti. 

 Vzrůstající rychlost a kvalita internetového připojení jednotlivých poboček 

i mobilního připojení. 

3.3.3.4 Hrozby 

 Zranitelnost dat v současných částech IS. 

 Závislost na poskytovatelích webového prostoru. 

 Fluktuace zaměstnanců, zvyšující se nároky na školení. 

 Požadavky certifikačních institucí, které mnohdy požadují úpravy řešení. 
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4 Vlastní návrhy řešení 

Návrhem vlastního řešení práce je vytvoření seznamu doporučených modulů a popis 

jejich funkcí, případně jejich vzájemné propojení. Toto řešení vychází z návrhové části 

práce, rovněž tak z průzkumu požadavků společnosti na budování jednotlivých dílčích 

částí IS. Jako velmi důležitý se při zpracování řešení ukázal procesní pohled na 

fungování jednotlivých členů pracovního týmu. 

4.1 Definice pracovních pozic 

Stručná charakteristika pracovních pozic ve společnosti je důležitá pro lepší náhled 

účelnosti interakce s budoucím IS. 

4.1.1 Jazykovyservis.cz 

Vedoucí sekce JAS 

Má na starosti fungování celé organizační jednotky, stará se o významné klienty divize. 

Zajišťuje studijní materiály a přináší nové metody do výuky, překladů i tlumočení. 

Asistentka JAS 

Zajišťuje chod kanceláře, komunikuje s příchozími klienty, zajišťuje přímé platby a třídí 

korespondenci. Zadává příkazy k platbě a vydává faktury. 

Vedoucí sekce překlady a tlumočení 

Řídí zpracování zakázek na překlady a tlumočení. Zajišťuje dodavatele z řad 

překladatelů a tlumočníků, udržuje jejich databázi. 

Vedoucí sekce výuky 

Zajišťuje výuku našich klientů, zajišťuje lektory, učebny, má na starosti rozvrhy ve 

firemních učebnách, zajišťuje podporu lektorům v přípravě na výuku. 
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4.1.2 EUservis.cz 

Partner společnosti 

Partneři společnosti zajišťují vedení projektů. V projektových týmech vystupují v roli 

garanta projektu. 

Senior expert 

Na této úrovni zastávají experti faktické vedení projektů, řízení prací, rozdělování 

dílčích pracovních úkolů a také jednají s partnerskými společnostmi. Dále udržují 

informace o vytíženosti junior expertů  a administrátorů projektů. 

Junior expert 

Junior experti zpracovávají úkoly pod dohledem senior expertů, provádí terénní šetření 

a vyhodnocují analýzy a šetření. 

Administrátor projektů 

Administrátoři zpracovávají data z šetření, plní dílčí části informačních systémů 

(projektové weby, dokumentové servery nebo implementují dotazníková šetření). 

V případě potřeby provádí terénní šetření. 

4.2 Hlavní procesy implementované do IS 

V kapitole o firemních procesech bych rád zmínil, které klíčové aktivity je nutné 

zachytit v IS. Bude se jednat především o klíčové procesy spojené s fakturací, 

objednávání služeb našich klientů, ale i objednávání služeb od dodavatelů. Rovněž 

procesy spojené s komunikací mezi členy řešitelského týmu by měly být v informačním 

systému implementovány. 

4.2.1 Fakturace 

Proces vystavení faktury klientovi, vytisknutí faktury, odeslání elektronickou poštou, 

tyto všechny činnosti  budou v IS implementovány. Přesnější informace o tom, které 

vlastnosti musí tyto procesy splňovat, jsou uvedeny v kapitole 4.3. 
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4.2.2 Objednávky 

Proces objednání služeb musí být rovněž implementován v IS. Jeho zavedení umožní 

návaznost na proces fakturace, kdy z již vytvořené objednávky půjde jednoduše 

vytvořit výslednou fakturu. Proces tvorby objednávky příchozímu zákazníkovi JAS je 

znázorněn na obrázku (Obrázek 24). 

 

Obrázek 24 Proces vystavení objednávky 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.2.3 Timesheety 

Rovněž velmi podstatnou činností, která by se v budoucnu měla objevit 

v integrovaném informačním systému, je způsob vyúčtování odpracovaných hodin. 

Integrace tohoto procesu nahradí administrativně náročnou agendu „shánění“ a 

slučování excelových tabulek vyplněných od lektorů, administrativních pracovníků a 

externích spolupracovníků. Tento modul rovněž umožní sledovat hospodaření 

s časovým fondem u různých projektů v reálném čase a nikoliv až zpětně, s měsíčním 

zpožděním. 
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4.2.4 Dodavatelé 

Procesy spojené s dodavateli jsou výběr vhodného dodavatele, pořízení kontaktů, a 

jejich třídění. Jako příklad uvádím proces objednání nového toneru do tiskárny. 

 

Obrázek 25 Proces potřeby nového toneru do tiskárny 

Zdroj: vlastní zpracování 

Diagram procesu doplnění toneru do tiskárny lze použít i obecněji. Pokud někdo 

z pracovníků bude potřebovat nějaký hardware (toner, myš, novou baterii do 

notebooku, apod.), nejprve ověří, zda daný kus není již k dispozici (například u každé 

tiskárny by se měl nacházet zásobník na nové tonery). Pokud takový není, vytvoří 

v systému požadavek na ICT podporu k jeho dodání. 

Pracovník ICT podpory ověří zásoby daného hardware a v případě, že je potřeba, 

vyhledá vhodného dodavatele a požadovaný hardware objedná. 
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4.3 Obecné moduly 

Nastavení obecných modulů budoucího informačního systému je důležité pro chod 

celé společnosti. Jedná se o části, které jsou důležité pro všechny úrovně řízení. 

Definice těchto modulů vychází ze známých potřeb společnosti analyzované již 

v předešlých pokusech o implementaci informačního systému nebo vychází ze 

současných používaných nástrojů. 

4.3.1 Databáze klientů 

Jedná se o stěžejní modul pro udržování databáze kontaktů stávajících klientů obou 

sekcí společnosti. Informace o klientech musí být vedeny průřezově napříč oběma 

sekcemi, což umožní efektivní oslovování potencionálních klientů. Databáze klientů by 

měla být vedena zvlášť pro firmy a k nim příslušné kontaktní osoby, přesně tak, jak je 

tomu na obrázku. 

 

Obrázek 26 Klient a kontaktní osoby 

Zdroj: vlastní zpracování 

Nahrazené stávající řešení 

Databáze klientů je v současnosti řešena pouze v divizi JAS, a to neefektivní formou 

tabulky v excelu. Potíže nastávají při sdílení této tabulky a jejich úpravách. 
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4.3.2 Databáze dodavatelů 

Databáze dodavatelů je navržena obdobně jako databáze klientů s tím rozdílem, že je 

třeba přesně specifikovat dodávané služby. U divize JAS se bude jednat zejména 

o překladatelské činnosti, u kterých je zapotřebí specifikovat jazyk a cenu za 

normostranu překladu a případné korektury textu. Systém bude navržen tak, aby bylo 

možné podle těchto parametrů vyhledávat. V divizi EUservis bude navíc zapotřebí 

udržovat seznam projektů, na kterých daný dodavatel participoval. 

Mezi dodavatele patří také dodavatele podpůrných služeb, např. poskytovatelé 

internetového připojení, telefonní operátoři nebo již dříve zmíněné společnosti 

dodávající tonery do tiskáren. Tyto informace musí být jednoduše dostupné, aby bylo 

jasné, kdo s danou společností komunikuje, jaké služby odebíráme, případně jaké ceny 

je třeba vyžadovat za konkrétní služby. 

Nahrazené stávající řešení 

Stávající řešení, které by pokrývalo tuto problematiku, v současnosti neexistuje. Jediný 

seznam dodavatelů drží divize JAS v podobě tabulky překladatelů v excelu, ve které je 

ovšem problém vyhledávat podle více kritérií (například jazyk překladu a nákladová 

cena). 

4.3.3 Faktury a objednávky 

Do nového informačního systému je třeba zahrnout modul pro fakturaci, tvorbu 

objednávek a zálohových faktur. Tento modul musí umožňovat minimálně dvě řady 

čísel faktur pro každou divizi zvlášť.  

Specifika, která musí být obsažena: 

 Indikace splatnosti faktur 

 Možnost kopírovat již vytvořenou fakturu pod novým pořadovým číslem 

což je výhodné například u pravidelných plateb za výuku 

 Umožnit vkládat víceřádkové položky faktury – zejména pro EUservis, kde 

se fakturuje za projekt jako celek, který je potřeba důkladněji popsat 
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 Musí obsahovat českou i anglickou verzi faktury (kvůli fakturaci do zemí EU) 

Nahrazené stávající řešení 

Stávající řešení je realizováno formou klasických faktur v MS Excel, které jsou ukládány 

do složek k jednotlivým rokům. Neexistuje možnost online kontroly aktuálně 

vyfakturované částky za jakékoliv období. 

Pokus implementovat jednotný informační systém byl v minulosti neúspěšný. Klíčovým 

důvodem bylo jeho odmítnutí zaměstnanci, kteří jako hlavní důvody nepoužitelnosti 

uvádějí: 

 Nebylo možné kopírovat jednotlivé položky na faktuře 

 Nebylo možné kopírovat již vytvořenou fakturu 

 Nebylo možné vkládat rozsáhlejší text do identifikace fakturované položky 

a editovat ho 

 Dodatečně vystavené faktury se daly do systému vkládat velmi 

komplikovaně 

4.3.4 Kalendář 

Základem nového integrovaného informačního systému musí být i autonomní 

kalendářový modul. Tato část aplikace umožní efektivně plánovat pracovní schůzky, 

šetřit náklady při plánování služebních cest, při předávání důležitých dokumentů 

a podobně. V současné době se využívá služeb kalendáře Google, který je efektivní 

a umožňuje všechny potřebné funkcionality, jako je sdílení kalendáře, plánování 

schůzek, odesílání navržených termínů emailem atd. Otázka zní, jak tyto funkcionality 

zachovat i v novém řešení a při tom umožnit propojení na nové moduly budoucího IS. 

Ideálním řešením by byl integrovaný vlastní kalendář v informačním systému, který by 

umožňoval synchronizaci s kalendářem Google. Toto řešení by zajistilo jak udržení 

stávajících funkcionalit, pro které je charakteristická snadná synchronizace mezi 

mobilními zařízeními, desktopovými aplikacemi i webovým kalendářem, a současně 

integraci s nově zavedenými funkcemi nového IS. 
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Priority modulu 

 Zachování synchronizace s chytrými mobilními telefony 

 Sdílení kalendářů a možnost vytvářet aplikační kalendáře 

 Možnost plánovat schůzky a rozesílat pozvánky emailem 

 Přístup z webového prostředí i z desktopové aplikace 

4.3.5 Dokumenty 

Navrhnout optimální řešení pro práci s dokumenty je dosti obtížné, protože do vývoje 

stávajícího dokumentového serveru na bázi multi-site webů již bylo vloženo příliš 

mnoho prostředků a nebylo by výhodné tento projekt opustit. 

Můj návrh směřuje ke kombinovanému využití a to tak, že pro účely sdílení dokumentů 

uvnitř společnosti bude vyvinut integrovaný modul v rámci IS a stávající řešení modulu 

dokumentového serveru bude možné využívat pro externí zakázky a pro sdílení 

s partnery a klienty v rámci řešení projektových týmů. 

Toto kombinované řešení volím zejména s důvodu rozličné úrovně ochrany dokumentů 

v těchto systémech uložených. Dokumenty sdílené uvnitř společnosti mají výrazně 

vyšší priority v jejich ochraně před zcizením či ztracením než projektové dokumentové 

servery. Oddělené řešení umožní zaměřit se na bezpečnost dat sdílených uvnitř 

informačního systému a nebude zbytečně zvyšovat náklady na zabezpečení 

a zálohování dat v projektových dokumentových serverech, o které se bude nadále 

starat dodavatel. 

4.3.6 Pracovní výkazy 

V novém informačním systému je potřeba nahradit stávající agendu měsíčního 

odevzdávání pracovních výkazů novým modulem, ve kterém budou přiřazovány časové 

jednotky strávené na různých projektech jednotlivými uživateli. Projekty budou buď 

vytvořené nadřízeným (v případě rozsáhlých projektů) nebo vytvářeny samotným 

uživatelem pro účely mapování stráveného času nad jednotlivými úkoly. 
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Měsíční souhrn za pracovníka bude automaticky k dispozici pro mzdovou účetní, 

případně nadřízené složky, které souhrn budou schvalovat. Součástí této agendy bude 

archivace v elektronické podobě, tisk sestavy nebo její export do prostředí MS Excel. 

Nahrazené stávající řešení 

Tato problematika je ve společnosti dlouhodobě řešena pomocí tabulek v excelu za 

každého pracovníka / měsíc. Následně jsou tyto údaje v tištěné podobě schvalovány 

vedoucím pracovníkem a v elektronické podobě archivovány. 

4.4 Zanechané externí moduly 

Z  analýzy prostředí a popisu fungování některých informačních procesů ve společnosti 

HOPE jsem došel k názoru, že některé externí moduly nebude vhodné nahrazovat 

integrovaným řešením. Některá dílčí řešení bude výhodnější ponechat v původní 

podobě a integrovat je do nového informačního systému jako externí nástroj. 

4.4.1 Dotazníkový systém 

Jedním z těchto nástrojů je dotazníkový systém. Tento systém je provozován na 

doméně dotaznicek.cz a je založen na sytému LimeSurveyTM, který je popsán v kapitole 

3.2.3. Jeho začlenění do interního informačního systému by nepřineslo žádné výhody 

a bylo by příliš nákladné. 

4.4.2 Kalendář Google 

Trošku obtížnější je situace s kalendářovou aplikací uvnitř systému. Žádný informační 

systém určený pro kooperaci v týmu se bez interního kalendáře neobejde. Z této 

podmínky jsem musel v návrhu vycházet. Sdílení kalendáře Google problém s dalšími 

aplikacemi, jako je desktopový emailový klient nebo chytré mobilní telefony je velmi 

komplikované. Z těchto důvodů jsem se rozhodl do nového IS implementovat vlastní 

kalendář, který bude automaticky synchronizovaný s webovým kalendářem Google, 

a to obousměrně. To znamená, že událost vytvořená v IS, bude zapsána do interní 

databáze IS a rovněž do příslušného uživatelského kalendáře Google. A naopak, 
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událost zapsaná například na jednání do chytrého mobilního telefonu bude nejprve 

synchronizována s účtem na Google a odtud potom zapsána do informačního systému. 

4.5 Kontext informačního systému 

Na následujícím obrázku (Obrázek 27) je zobrazena kontextová souvislost budoucího 

systému s okolím. V diagramu ve zjednodušené formě vystupují externí elementy, 

které přijdou se systémem do vzájemné interakce. Z obrázku je rovněž patrné 

naznačení oddělení dvou externích modulů – dotazníkového systému a Google 

kalendáře. 

 

Obrázek 27 Kontextový diagram 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.6 Schéma modulů 

Na rozdíl od předchozí kapitoly, schéma modulů nahlíží do „vnitřní“ struktury nového 

systému a dává přibližný náhled na propojení jednotlivých modulů. 

 

 

Obrázek 28 Schéma modulů 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.7 Ekonomické zhodnocení navrhovaných změn 

Ekonomické zhodnocení neboli návratnost investice do informačního systému je 

podstatný faktor pro rozhodování o uskutečnění tohoto projektu. Předpokládaná doba 

užívání navrhovaného systému je odhadnuta na 6 let. 

4.7.1 Předpokládané náklady na implementaci a provoz 

Kategorie nákladových položek: 

 Náklady na výběr informačního systému 

 Náklady na pořízení informačního systému 

o Náklady na pořízení licencí 

o Náklady na modifikaci podle požadavků 

o Náklady na školení zaměstnanců 

 Školení klíčových pracovníků 

 Školení uživatelů 

o Náklady na migraci dat 

 Náklady na provoz systému 

o Hosting a zálohování 

o Podpora uživatelů 
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Tabulka 6 Rozpočet očekávaných nákladů 

Kapitola rozpočtu Doba trvání Náklady Poznámka 

1. Náklady na výběr informačního 

systému 

6 měsíců 6 x 20h x 400 Kč = 48 000 Kč  Počítá se půlročním výběrovým řízením, 

kterému se bude věnovat primárně jeden 

pracovník 20 hodin měsíčně. 

2. Náklady na pořízení informačního 

systému 

6 měsíců 80 000 Kč + 20 000 Kč + 22 500 Kč + 

5 000 Kč = 127 500 Kč 

Náklady na licenci, úpravy, školení 

a migraci dat. 

2.1 Náklady na pořízení licencí 1 měsíc 20 uživatelů x 4 000 Kč = 80 000 Kč Přibližná cena za uživatele se velmi liší od 

cenové politiky konkrétních firem. 

Nákladová cena je spočítána jako 

průměrná cena na uživatele při 20ti 

uživatelích. 

2.2 Náklady na modifikaci podle požadavků 2 měsíce 40h x 500 Kč = 20 000 Kč Návrh počítá s 40 hodinami 

programátorských prací na zapracování 

zejména napojení na Google kalendář. 
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Kapitola rozpočtu Doba trvání Náklady Poznámka 

2.3 Náklady na školení zaměstnanců 3 měsíce 9 x 2 500 Kč = 22 500 Kč Celkem 9 školících sezení. 

2.3.1 Školení klíčových pracovníků 1 měsíc 3 x 2 500 Kč = 7 500 Kč Školení pro klíčové pracovníky, 

administrátora, management, představení 

funkcí. 

2.3.2 Školení uživatelů 2 měsíce 6 x 2 500 Kč = 15 000 Kč Specializovaná školení pro uživatele. 

2.4 Náklady na migraci dat 0,5 měsíce 10h x 500 Kč = 5 000 Kč Počítá se s náklady na migraci dat ze 

současných dílčích částí. Jedná se zejména 

o kontakty, faktury a objednávky. 

3. Náklady na provoz systému 72 měsíců 28 800 Kč + 12 000 Kč = 40 800 Kč  

3.1 Hosting a zálohování 72 měsíců 72 x 400 Kč = 28 800 Kč Hosting serveru, jeho správa, zálohování. 

3.2 Podpora uživatelů 72 měsíců 15 % z 80 000 Kč = 12 000 Kč Podpora uživatelů se dle poskytovatelů 

pohybuje okolo 10 – 20 % z celkové ceny 

za licence. 
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Celkové náklady na výběr, implementaci, zaškolení zaměstnanců a provoz bez dalších 

úprav během 6letého provozu informačního systému činí 216 300 Kč. Jedná se o hrubý 

odhad vynaložených prostředků, přitom většina z nichž musí být vynaložena na 

počátku projektu. 

4.7.2 Předpokládaný přínos 

Přínosy navrhovaného informačního systému v čase nelze stanovit tak snadno, jako 

výše uvedené položky nákladů na pořízení a provoz tohoto systému. Odhady na 

předpokládaný přínos budu kvantifikovat procentním snížením pracnosti některých 

operací. Hlavním přínosem ovšem bude aktuální dostupnost některých dat, která 

v tuto chvíli není možná. 

4.7.2.1 Cíle zavedení IS 

 Úspora času při běžných činnostech – více než 20 % 

 Přístup k souhrnným informacím 

o Celková vyfakturovaná částka 

o Celková částka po splatnosti 

o Počty odpracovaných hodin 

 Zrychlení přístupu k informacím (fakturace, kontakty, projekty) 

o Mezi zaměstnanci a mezi pobočkami 

4.7.2.2 Úspora času při běžných činnostech 

 Vydání faktury – více než o 30 % 

 Příjem objednávky (potvrzení) 

 Objednání služby (od dodavatele) 

 Výběr dodavatele – více než o 40 % 

 Zpracování pracovního výkazu – přibližně o 60 % 

4.7.2.3 Nově dostupné informace 

 Počty odpracovaných hodin na různých projektech 
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 Přehled dodavatelů podle služeb (tlumočení, překlad, korektura) a jednotlivých 

jazyků 

 Přehled aktuálně běžících projektů 

 Seznam úkolů přidělených jednotlivým pracovníkům 
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5 Závěr 

Společnost HOPE patří k zastáncům využívání elektronické podpory pracovních 

procesů. Ve své historii od roku 1997 prošla několika technologickými fázemi 

implementace nových prvků zajišťujících fungování těchto procesů, ale většina těchto 

inovací byla iniciována vnějším okolím společnosti. Většina dílčích nástrojů, které byly 

uvedeny v život, byla hojně využívána a přispěla k lepší specifikaci požadavků na 

budoucí systémy a celkově k lepšímu chápání nutnosti podobné nástroje využívat. 

Tato práce navazuje na snahu vedení společnosti implementovat komplexní nástroj, 

který bude snadno ovladatelný a zejména kladně přijímaný všemi zaměstnanci. 

V analytické části práce jsou specifikovány jednotlivé dílčí nástroje, které jsou 

v současnosti nebo byly v minulosti využívány. Tyto nástroje jsou souhrnně hodnoceny 

pomocí nástrojů výzkumného systému ZEFIS a jejich výstupy jsou shrnuty ve SWOT 

analýze současného systému firmy. 

Návrhová část práce se věnuje definování požadavků a specifika některých klíčových 

nástrojů možného budoucího informačního systému. Souhrnně by se mělo jednat 

o kombinaci CRM systému pro správu kontaktů klientů, objednávek a faktur s nástroji 

pro efektivní řízení projektů a projektových týmů (pracovní výkazy, úkoly, dokumenty 

projektu, složení projektového týmu). Důležitou součásti návrhu je propojení vnitřního 

kalendáře s webový kalendářem Google. Toto řešení umožňuje bezproblémové využití 

periferních zařízení, jako jsou chytré mobilní telefony, tablety7 a podobně. 

Z pohledu společnosti je řešení správy kontaktů, objednávek a faktur pomocí 

informačního systému považováno za nutný krok, který není zatím přesně datován 

a jeho nasazení může být z ekonomických důvodů zpožděno. Na druhé straně 

implementace nástrojů pro řízení projektů a jejich pracovních týmů má v HOPE 

absolutní prioritu a je kladen důraz na jejich zavedení, pochopení a následné intenzivní 

využívání. 

                                                      

7
 Tablet - přenosný dotykový počítač 
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V průběhu zpracování této práce se společnost začala intenzivněji věnovat možnostem 

využívání elektronické podpory vzdělávání. Úvahy o implementaci rozhraní pro interní 

elearningové kurzy pro zaměstnance do informačního systému, které by byly 

zpracovány postupy práce s jednotlivými informačními nástroji, kterými se zabývá tato 

práce, tak logicky vymezují směr dalšího rozvoje.   



 

91 

 

Seznam použité literatury 

KNIHY A SKRIPTA: 

(1) BASL J., BLAŽÍČEK R., Podnikové informační systémy, druhé vydání, Grada 2008, 

Praha, 288 s., ISBN 978-80-247-2279-5 

(2) BUCHALCEVOVÁ, A. Metodiky budování informačních systémů. Praha: 

Nakladatelství Oeconomia, 2009. 206 s. ISBN 978-80-245-1540-3. 

(3) DOSTÁL, P.; RAIS, K.; SOJKA, Z. Pokročilé metody manažerského rozhodování. 

1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2005. 168 s. ISBN 80-247-1338-1. 

(4) KOCH, M., DOVRTĚL, J.,HRŮZA, T.,NENIČKOVÁ, H. Management informačních 

systémů, Brno: Akademické vydavatelství CERM, 2010. 171 s.  

ISBN 978-80-214-4157 

(5) MOLNÁR, Z. Efektivnost informačních systémů. 1. vydání. Praha : Grada 

Publishing, 2000. 144 s. ISBN 80-7169-410-X.  

(6) ŘEPA, V. Podnikové procesy: Procesní řízení a modelování. 2. aktualizované 

a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2007. 288 s. ISBN 978-80-247-2252-8.  

(7) SODOMKA, P. Informační systémy v podnikové praxi. 1. vydání. Brno: Computer 

Press, 2006. 351 s. ISBN 80-251-1200-4. 

(8) VOŘÍŠEK, J., Strategické řízení informačního systému a systémové integrace, 

Management Press 2006, Praha, ISBN 80-85943-40-9 

ELEKTRONICKÉ ZDROJE: 

(9) KOCH, M. ZEFIS – Výzkumný portál Ústavu Informatiky pro firmy, Brno: VUT 

v Brně, Fakulta podnikatelská, 2011, dostupné z http://www.zefis.cz. 

(10) Možnosti vývoje satelitní navigace. Logistika.ihned.cz. [Online] Economia, a.s., 

15. 6. 2010. [citováno 20. 2. 2011.]  

http://logistika.ihned.cz/c1-44270990-moznosti-vyvoje-satelitni-navigace. 

(11) STEPHEN A. W., Introduction to BPMN, BPM Architect, IBM 2006, dostupný 

z http://www.bpmn.org/Documents/OMG_BPMN_Tutorial.pdf 

http://www.zefis.cz/
http://logistika.ihned.cz/c1-44270990-moznosti-vyvoje-satelitni-navigace
http://www.bpmn.org/Documents/OMG_BPMN_Tutorial.pdf


 

92 

 

(12) SMOLÁRIK D., LimeSurvey, Instalace dotazníkového servru LimeSurvey, 

*citováno 25. 3. 2011+, dostupné 

z http://blog.bcvsolutions.eu/category/tagy/limesurvey 

(13) Webová prezentace divize EUservis.cz [citováno 15.2.2011+, dostupné 

z http://www.euservis.cz/o-nas/certifikace-a-clenstvi/ 

(14) Webová prezentace společnosti k5n, [citováno 19. 1. 2011]dostupné z 

http://k5n.us/ 

 

http://blog.bcvsolutions.eu/category/tagy/limesurvey
http://www.euservis.cz/o-nas/certifikace-a-clenstvi/
http://k5n.us/


 

93 

 

Seznam obrázků 

Obrázek 1 Satelitní navigace převzato z (10) .................................................................. 16 

Obrázek 2 Ukázka síťového grafu metody HOS 8, převzato z (9) ................................... 21 

Obrázek 3 Smyčka metodiky COBIT ................................................................................ 22 

Obrázek 4 Životní cyklus globální strategie .................................................................... 26 

Obrázek 5 BPMN - základní prvky ................................................................................... 29 

Obrázek 6 BPMN – události ............................................................................................ 30 

Obrázek 7 BPMN - rozhodovací brány ............................................................................ 30 

Obrázek 8 BPMN – spojení ............................................................................................. 31 

Obrázek 9 BPMN - cesta s podmínkou ........................................................................... 32 

Obrázek 10 BPMN - výchozí cesta .................................................................................. 32 

Obrázek 11 BPMN – pool (bazén) ................................................................................... 33 

Obrázek 12 Trojimperativ projektu IS ............................................................................. 34 

Obrázek 13 Vodopádový model, převzato z (2).............................................................. 35 

Obrázek 14 Spirálový model, převzato z (2) ................................................................... 36 

Obrázek 15 Certifikace ISO 9001 .................................................................................... 40 

Obrázek 16 Základní organizační struktura společnosti HOPE – E.S. ............................. 40 

Obrázek 17 Web Calendar, zdroj: převzato z (14) .......................................................... 41 

Obrázek 18 Interní dokumentový server ........................................................................ 42 

Obrázek 19 Logo systému LimeSurveyTM ........................................................................ 43 

Obrázek 20 Graf návratnosti průzkumu efektivnosti ..................................................... 47 

Obrázek 21 HOS 8: Úroveň částí systému ...................................................................... 69 

Obrázek 22 HOS 8: Celková úroveň systému .................................................................. 69 

Obrázek 23 HOS 8: Doporučený stav .............................................................................. 70 

Obrázek 24 Proces vystavení objednávky....................................................................... 75 

Obrázek 25 Proces potřeby nového toneru do tiskárny ................................................. 76 

file:///C:/Users/JAW/Documents/_VUT/_ŘEP/DP/moje/ŘEP_moje.docx%23_Toc293994995


 

94 

 

Obrázek 26 Klient a kontaktní osoby .............................................................................. 77 

Obrázek 27 Kontextový diagram .................................................................................... 82 

Obrázek 28 Schéma modulů ........................................................................................... 83 

 



 

95 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 1 Etapy vývoje průmyslové revoluce (zdroj Basl, převzato z (1)) ...................... 15 

Tabulka 2 Oblasti hodnocení metody HOS 8 .................................................................. 20 

Tabulka 3 Charakteristické změny podnikových cílů a prostředků jejich dosahování ... 25 

Tabulka 4 Identifikační údaje HOPE - E.S. ....................................................................... 37 

Tabulka 5 Posouzení jednotlivých součástí IS podle metody HOS 8 .............................. 68 

Tabulka 6 Rozpočet očekávaných nákladů ..................................................................... 85 

 



 

96 

 

Seznam zkratek 

ASP  APPLICATION SERVICE PROVIDER 

BPM  BUSINESS PROCESS MANAGEMENT 

BPMI  BUSINESS PROCESS MANAGEMENT INITIATIVE 

BPMN  BUSINESS PROCESS MANAGEMENT NOTATION 

COBIT  CONTROL OBJECTIVES FOF INFORMATION AND RELATED TECHNOLOGY 

CRM  CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT 

DS  DOKUMENTOVÝ SERVER 

ERP  ENTERPRISE RESOURCE PLANNING 

EU  EVROPSKÁ UNIE 

GPS  GLOBAL POSITIONING SYSTEM 

GST  GLOBÁLNÍ STRATEGIE 

ICT  INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

IOP  INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM 

IS/IT  INFORMAČNÍ SYSTÉM/INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 

IT  INFORMATION TECHNOLOGY 

LMS  LEARNING MANAGEMENT SYSTEM 

MBA  MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 

OMG  OBJECT MANAGEMENT GROUP 

OP LZZ  OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 

OP VK  OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 

ROP JV  REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM JIHOVÝCHOD 

SOA  SERVICE-ORIENTED ARCHITECTURE 

SQL  STRUCTURED QUERY LANGUAGE 

V.O.S.  VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST 

VOIP  VOICE OVER INTERNET PROTOCOL 



 

97 

 

XML  EXTENDIBLE MARKUP LANGUAGE 



 

98 

 

Seznam příloh 

Příloha 1. BPMN poster 

Příloha 2. Kompletní dotazník hodnocení efektivity informačního systému 

Příloha 3. Kompletní dotazník metody HOS 8 

Příloha 4. Požadavky na původní dotazníkový systém 

 

 



 

99 

 

Příloha 1: BPMN poster 

Kompletně převzato z http://www.bpmb.de/index.php/BPMNPoster 

 



 

100 

 

Příloha 2: Kompletní dotazník hodnocení efektivnosti 

informačního systému. 

Dotazník je kompletně převzat ze systému ZEFIS (www.zefis.cz). 

A) Identifikační otázky 

Otázka: 1 

Kolik přibližně zaměstnanců má Vaše firma? 

a)  méně než 10 

b)  10-49 

c)  50-99 

d)  100-199  

e)  200-499 

f)  500-999 

g)  více než 1000 

Otázka: 2 

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

a)  Výrobní firma 

b)  Obchodní firma 

c)  Služby 

d)  Vzdělávání  

e)  Státní správa 

f)  Finanční činnosti 

g)  Zdravotnictví 

h)  Telekomunikace  

i)  Výroba a služby v oblasti informačních a komunikačních technologií 

j)  Ostatní 

Otázka: 3 

Uveďte prosím, kde pracujete (kde je umístěné Vaše pracoviště): 

a)  Česká, Slovenská republika 
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b)  země Evropské unie 

c)  Evropa, země mimo Evropskou unii 

d)  Rusko 

e)  USA 

f)  Ostatní země 

Otázka: 4 

Uveďte prosím, v jaké pozici (převážně) u vaší firmy pracujete. Vyberte nejvýstižnější odpověď.  

a)  Řídicí pracovník hlavních procesů firmy  

b)  Řídicí pracovník podpůrných procesů firmy  

c)  Výkonný pracovník v hlavních procesech firmy  

d)  Výkonný pracovník v podpůrných procesech firmy  

Otázka: 5 

V jakém oboru je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a)  Ekonomika  

b)  Informatika 

c)  Technika 

d)  Přírodní vědy  

e)  Humanitní vědy  

f)  Obecné  

Otázka: 6 

Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a)  Základní  

b)  Středoškolské  

c)  Vysokoškolské, MBA  

d)  Vyšší než vysokoškolské, vědecká hodnost (PhD, atd)  

Otázka: 7 

Uveďte, prosím, váš věk: 

a)  méně než 20 let  
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b)  21 - 40  

c)  41 - 60  

d)  vice než 60  

 

Otázka: 8 

Jak dlouho u současné firmy pracujete? 

a)  méně než 3 měsíce  

b)  3 měsíce až 1 rok  

c)  1 až 3 roky  

d)  Více než 3 roky  

Otázka: 9 

Jaký je váš vztah k počítačům obecně? 

a)  Negativní, nemám je rád/a a mám problémy s nimi pracovat  

b)  Neutrální, umím s nimi pracovat na požadované úrovni, ale nemám o ně velký zájem  

c)  
Dobrý, umím s nimi dobře pracovat, využívám je ve většině případů, kdy to povaha práce/ 
zábavy umožňuje  

d)  Vynikající, je to můj koníček / profese  

Otázka: 10 

Jak často používáte ve své práci informační systém firmy?  

a)  Vůbec ne  

b)  Několikrát týdně  

c)  Několikrát denně  

d)  Většinu pracovního dne  

Otázka: 11 

Jaký používáte ve firmě, kterou popisujete, informační systém, se kterým převážně pracujete?  

a)  Vyvinutý ve vaší firmě / nadřízené části vaší firmy  

b)  Vyvinutý na zakázku cizí firmou  

c)  Hotové řešení / koupený systém (Například SAP, Microsoft Dynamics atp.)  

d)  Outsourcovaný nebo pronajatý systém formou ASP  
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e)  Nevím  

 

B) Specifikace informačního systému 

Otázka: 12 

Jak je informační systém, se kterým nejvíce pracujete, rozsáhlý / velký? 

a)  Používám jen kancelářský balík, např. Microsoft Office  

b)  Malý systém, v ceně řádově desítky tisíc Kč.  

c)  Velký systém, ERP a podobně v ceně řádově stovky tisíc až miliony Kč.  

d)  Nevím 

Otázka: 13 

Jak přibližně je váš informační systém, se kterým nejvíce pracujete, starý? 

a)  10 let a více  

b)  5 - 10 let  

c)  3 - 5 let  

d)  1 - 3 roky  

e)  Méně než 1 rok  

f)  Informační systém se právě zavádí  

g)  Nemáme informační systém  

h)  Nevím  

Otázka: 14 

Mohl/a byste vykonávat vaši práci bez vašeho stávajícího informačního systému? 

a)  Rozhodně ne  

b)  Částečně, s velkými obtížemi  

c)  Ano, s malými obtížemi  

d)  Ano, bez potíží  

Otázka: 15 

Mohl by vám informační systém podporující vaši práci, v ní více pomáhat? 

a)  Ne  

b)  Ano, zlepšilo by to částečně můj pracovní výkon (produktivitu práce)  
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c)  Ano, zlepšilo by to významně můj pracovní výkon (produktivitu práce)  

d)  Ano, zlepšilo by to informace, které potřebuji pro rozhodování  

e)  Nevím  

Otázka: 16 

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

a)  Ne, v žádném případě  

b)  Ano, s většími problémy  

c)  Ano, bez větších problémů  

d)  Nevím  

Otázka: 17 

Co považujete za nejlepší na informačním systému, se kterým nejvíce pracujete (s čím jste plně 
spokojen/a)? 

a)  Techniku  

b)  Programové vybavení  

c)  Rychlost odezvy/ zpracování  

d)  Podporu 

e)  Přesnost a úplnost dat poskytovaných systémem  

f)  Systém plně vyhovuje mým potřebám  

g)  Uživatelská přívětivost a snadnost ovládání  

h)  Nic z toho není zcela uspokojivé  

Otázka: 18 

Co považujete za nejslabší části informačního systému, se kterým nejvíce pracujete (s čím jste 
nejvíce nespokojen/a)? 

a)  Techniku  

b)  Programy  

c)  Rychlost odezvy/ zpracování  

d)  Podporu  

e)  Přesnost a úplnost dat  

f)  Systém vůbec nevyhovuje mým potřebám  
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g)  Uživatelská přívětivost a snadnost ovládání  

 

C) Podpora informačního systému 

Otázka: 19 

Jak jste spokojen/a s podporou informačního systému který nejvíce používáte? (pracovníci IT, 
kteří řeší vaše problémy, instalace, údržbu) 

a)  Rozhodně ne, nemáme žádnou podporu  

b)  Máme podporu, ale neodpovídá potřebám  

c)  Podpora je průměrná  

d)  Jsem spíše spokojen/a  

e)  Jsem velmi spokojen/a, podpora plně odpovídá potřebám  

Otázka: 20 

Kdo Vám poskytuje technickou podporu (opravy počítačů, tiskárny)?  

a)  Interní pracovník naší firmy z útvaru informačních systémů 

b)  Externí pracovník z jiné firmy 

c)  
Někdo jiný, kdo není pracovníkem útvaru informačních systémů, například někdo z Vašich 
kolegů. 

d)  Nemám žádnou technickou podporu 

e)  Mám podporu, ale nevím zde je to interní či externí pracovník  

Otázka: 21 

Kdo Vám poskytuje uživatelskou podporu (radu či pomoc) v případě potíží při práci s 
informačním systémem? 

a)  Interní pracovník naší firmy z útvaru informačních systémů 

b)  Externí pracovník z jiné firmy 

c)  
Někdo jiný, kdo není pracovníkem útvaru informačních systémů, například někdo z Vašich 
kolegů. 

d)  Nikdo 

e)  Mám podporu, ale nevím zde je to interní či externí pracovník  

Otázka: 22 

Jak dlouho musíte průměrně čekat na vyřízení požadavku na opravu Vašeho počítače v případě 
technické poruchy 
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a)  Méně než hodinu 

b)  Méně než 4 hodiny 

c)  Méně než 1 den 

d)  1-2 dny 

e)  2-5 dnů 

f)  více než 5 dnů 

Otázka: 23 

Jak dlouho musíte průměrně čekat na vyřízení Vašeho požadavku na instalaci či změnu 
programů na Vašem počítači? 

a)  Méně než hodinu 

b)  Méně než 4 hodiny 

c)  Méně než 1 den 

d)  1-2 dny 

e)  2-5 dnů 

f)  více než 5 dnů 

Otázka: 24 

Absolvoval/a jste školení na informační systém nebo vám bylo nabídnuto? 

a)  Ano, absolvoval/a 

b)  Ne, neabsolvoval/a, ale bylo mi nabídnuto  

c)  Ne, neabsolvoval/a a nebylo mi nabídnuto  

Otázka: 25 

Pomohlo vám toto školení pro vaši práci s informačním systémem, který nejvíce používáte? 

a)  Ano  

b)  Ano, částečně  

c)  Ne  

d)  Neabsolvoval/a jsem školení  

e)  Nevím  

D) Kontrolní otázky 

Otázka: 26 
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Jak byste hodnotil/a vaše znalosti a dovednosti v oblasti práce s informačním systémem?  

a)  Zcela nedostatečné  

b)  Nedostačující  

c)  Dostačující  

d)  Velmi dobré  

Otázka: 27 

Je ve vaší firmě ustanoven/a manažer/ka zodpovědný/á za informační systémy a technologie 
(CIO)? 

a)  Ne  

b)  Ano  

c)  Ano, ale pozice je kumulována s jinou  

Otázka: 28 

Máte nějaké informace o firemní strategii, ze kterých je zřejmé, čeho chce vaše firma 
dosáhnout v blízké budoucnosti? Víte jaké má firma stanovené strategické cíle? 

a)  Ano, jsem se strategií/cíli dosti dobře seznámen/a 

b)  Částečně něco vím  

c)  Ne, o strategii a cílech firmy nevím nic  

d)  Podílím se na tvorbě firemní strategie  

Otázka: 29 

Máte nějakou informaci o informační strategii / cílech vaší firmy v oblasti informačních 
systémů? (jak bude informační systém vypadat v blízké budoucnosti) 

a)  Ne, žádné  

b)  Ano, částečně  

c)  Ano  

d)  Podílím se na tvorbě informační strategie  

Otázka: 30 

Podává vám Váš přímý nadřízený/Vaše přímá nadřízená pravidelně informace o plnění 
strategických cílů firmy? 

a)  Nikdy  

b)  Občas  
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c)  Pravidelně  

d)  Podílím se na vyhodnocování plnění strategických cílů firmy  

Otázka: 31 

Podává vám Váš přímý nadřízený/Vaše přímá nadřízená informace o Vašem přispění k plnění 
strategických cílů? 

a)  Ne  

b)  Občas  

c)  Pravidelně  

d)  O mém přispění jsem informován/a jinou cestou (automatickým systémem apod.)  

Otázka: 31 

Podává vám Váš přímý nadřízený/Vaše přímá nadřízená informace o Vašem přispění k plnění 
strategických cílů? 

a)  Ne  

b)  Občas  

c)  Pravidelně  

d)  O mém přispění jsem informován/a jinou cestou (automatickým systémem apod.)  

Otázka: 33 

Jsou (podle Vašeho názoru) prostředky vynakládané na informační systém adekvátní výsledku? 
Pokud nevíte alespoň orientačně, kolik peněz vaše firma vynakládá na informační systémy, 
uveďte "nemohu posoudit". 

a)  Nemohu posoudit  

b)  Ne  

c)  Spíše ne  

d)  Spíše ano  

e)  Ano  

Otázka: 34 

Jaké ve firmě, kterou popisujete, převažují informační systémy pro hlavní procesy firmy (hlavní 
činnosti)? 

a)  Vyvinuté ve vaší firmě / nadřízené části vaší firmy  

b)  Vyvinuté na zakázku cizí firmou  



 

109 

 

c)  Hotová řešení / koupený systém (Například SAP, Microsoft Dynamics atp.)  

d)  Outsourcované nebo pronajaté systémy formou ASP  

e)  Mix, žádné nepřevažují  

f)  Nevím  

Otázka: 35 

Jaké ve firmě, kterou popisujete, převažují informační systémy pro podpůrné procesy firmy 
(pomocné činnosti)? 

a)  Vyvinuté ve vaší firmě / nadřízené části vaší firmy  

b)  Vyvinuté na zakázku cizí firmou  

c)  Hotová řešení / koupený systém (Například SAP, Microsoft Dynamics atp.)  

d)  Outsourcované nebo pronajaté systémy formou ASP  

e)  Mix, žádné nepřevažují  

f)  Nevím  

Otázka: 36 

Kolik přibližně počítačů (PC) má Vaše firma? 

a)  méně než 10  

b)  10-49  

c)  50-99  

d)  100-199  

e)  200-499  

f)  500-999  

g)  více než 1000  

E) Vnímání IT jako služby 

Otázka: 37 

Využíváte outsourcing nebo pronájem informačního systému, techniky nebo podpory v oblasti 
informačních systémů ve Vaši firmě? 

a)  Ne 

b)  Málo, pouze pro malou část informačního systému  

c)  Hodně, pro celý systém nebo převažující část  
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d)  Nevím  

Otázka: 38 

Pokud máte Vaše osobní zkušenosti s pronájmem/ outsourcingem informačních systémů (i 
mimo Vaši firmu), jaké jsou tyto Vaše zkušenosti? 

a)  Negativní  

b)  Spíše negativní  

c)  Spíše pozitivní  

d)  Pozitivní až velmi dobré  

e)  Žádné zkušenosti nemám  

Otázka: 39 

Máte dojem, že pro Vás a Vaši práci ve firmě, kde pracujete, je informační systém spíše služba, 
podpora vaší práce, a bylo by možno jej řešit jako službu, tedy pronajmout si jej u nějakého 
poskytovatele? 

a)  Určitě ne  

b)  Spíše ne  

c)  Spíše ano  

d)  Určitě ano  

e)  Nevím  
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Příloha 3: Kompletní dotazník metody HOS 8 

Dotazník je kompletně převzat ze systému ZEFIS (www.zefis.cz). 

Otázka: 1 

Je možné Vaši současnou techniku (hardware), včetně koncových počítačů, označit za zánovní, 
pořízenou v nedávné době, nepřesahující tři roky?  

Vysvětlení 

Hardware - tento pojem v sobě zahrnuje počítače, servery, tiskárny, veškerou technologickou 
infrastrukturu informačního systému. 

Server - tento pojem zahrnuje zařízení, která zajištují provoz a služby informačního systému, 
tedy především výkonné centrální počítače. 

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 2 

Přispívá hardware pozitivně k rychlosti a použitelnosti informačního systému? 

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 3 

Je pravda, že informační systém byl vybírán až po té, co Vaše organizace pořídila nebo již 
vlastnila hardware (technické vybavení)? 

a)   Ano 

b)   Spíše ano 
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c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 4 

 Dá se připojení k počítačovým sítím označit za spolehlivé, dostatečně rychlé a vyhovující?  

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 5 

Jsou klíčové technické prvky hardware, především servery, dostatečně fyzicky chráněny před 
krádeží, požárem a povodní? 

Vysvětlení 

Server - tento pojem zahrnuje zařízení, která zajištují provoz a služby informačního systému, 
tedy především výkonné centrální počítače. 

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 6 

Je nové technické vybavení pořizováno až po ověření jeho kompatibility s existujícím 
technickým vybavením a programy (systémy), které na něm budou provozovány?  

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 
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Otázka: 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?  

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

 

Otázka: 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)?   

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 9 

 Souhlasíte s tvrzením, že Vaše současné technické vybavení (hardware) bude do dvou let těžko 
použitelné?  

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 10 

 Jsou poruchy Vaší techniky (hardware) velmi časté?  

a)   Ano 

b)   Spíše ano 
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c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 11 

Poskytuje Váš software všechny funkce, nezbytné pro práci uživatelů? 

Vysvětlení 

Software - programové vybavení, tedy jednak Váš informační systém, jednak ostatní programy, 
které používají Vaši uživatelé. 

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 12 

Je grafické členění plochy pro zadávání, editaci vstupních údajů, dostatečně přehledné, a 
přispívá tak ke snadnosti práce se systémem?  

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 13 

Jsou chybová, varovná hlášení či jiné nestandardní oznámení srozumitelná, a poskytují i bližší 
vysvětlení vzniklé situace (nápověda k problému)?  

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 
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Otázka: 14 

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

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 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.  

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 16 

Pokrývá informační systém, který používáte, alespoň 90% potřeb, které od něj očekáváte?  

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 17 

Má zkoumaný informační systém jednotné ovládání obrazovek, menu, sestav a nápovědy 
(stejný styl a logika ovládání)?  

a)   Ano 

b)   Spíše ano 
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c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 18 

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

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 19 

Je pravda, že snadnost používání softwaru koncovými uživateli nehraje při jeho pořízení nebo 
vývoji velkou roli?   

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 20 

Dochází často ke změnám programů na počítačích Vašich pracovníků (nové verze informačního 
systému, programů)?  

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 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)?   
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a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 22 

Existují pracovní postupy a předpisy pro práci s informačním systémem pro koncové uživatele 
a jsou udržovány v aktuálním stavu?  

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 23 

Existují ve Vaší organizaci bezpečnostní pravidla informačního systému a jsou pravidelně 
aktualizována? 

Vysvětlivky: 

Bezpečnostní pravidla formulují mimo jiné, s jakými dokumenty a daty může pracovník 
pracovat, zda má přístup na internet, zda může připojit k počítači přenosné paměťové 
médium, zda musí měnit své heslo například každý měsíc, jak má postupovat v případě nějaké 
nestandartní situace a podobně. 

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 24 

Je pravda, že management příliš nekontroluje dodržování pravidel bezpečnosti a provozu 
informačních systémů a důrazně na nich netrvá?   
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a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 25 

Má každý pracovník jasně určeno, s jakými úlohami (funkcemi informačního systému) smí či 
musí pracovat a kdy?   

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 26 

Mohou uživatelé instalovat na své počítače nové programy, měnit nastavení a připojovat nová 
zařízení (typu tiskárny) k počítači?   

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 27 

Jsou odchody zaměstnanců z pracovního poměru a ukončení platností jejich přístupových práv 
správně a včas zaznamenány v informačním systému?   

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 
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Otázka: 28 

Vědí Vaši pracovníci, na koho se mají obracet v případě problémů s informačním systémem?  

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 29 

Je pravda, že neprobíhají pravidelná školení pracovníků v oblasti pravidel práce s informačním 
systém a pravidel bezpečnosti informačního systému?   

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 30 

Platí, že pravidla pro provoz a bezpečnost IS jsou pro uživatele nejasná a nelogická, případně 
vůbec neexistují?  

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 31 

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

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 
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d)   Ne 

Otázka: 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?  

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 33 

Je pravda, že Vaše firma nepořádá pro zaměstnance školení na práci s informačním systémem?  

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 34 

Existuje zastupitelnost koncových uživatelů, kteří jsou klíčoví pro chod informačního systému a 
jeho klíčové výstupy?  

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 35 

Je dokumentace běžných postupů práce s IS jednoduše dosažitelná pro koncové uživatele?  

a)   Ano 

b)   Spíše ano 
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c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 36 

Je si management vědom vlivu firemní kultury na způsob práce koncových uživatelů 
s informačním systémem?  

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 37 

Dávají Vaši pracovníci podněty managementu, jaké programy či funkce informačního systému 
by potřebovali k zlepšení či zrychlení jejich práce? 

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 38 

Je pravda, že Vaši pracovníci mají tendence porušovat a ignorovat nastavená pravidla jak v 
oblasti bezpečnosti, tak v oblasti pravidel, která se dotýkají práce či podpory v oblasti 
informačního systému? 

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 39 
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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?  

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 40 

Podporuje vedení firmy další vzdělávání koncových uživatelů a jejich školení za účelem zvýšení 
efektivnosti fungování IS?  

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 41 

Mají pracovníci jasně vymezenou odpovědnost za data, která spravují, a jsou si této 
odpovědnosti vědomi?  

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 42 

Mají pracovníci určeno, kdy a jaká data musí zavést do informačního systému a kdy je musí 
aktualizovat?  

a)   Ano 

b)   Spíše ano 



 

123 

 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 43 

Platí, že uživatelům chybí z informačního systému některá data, která by potřebovali pro jejich 
práci či rozhodování?   

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 44 

Získávají koncoví uživatelé nadbytečná nebo nepřesná data?   

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 45 

Probíhá ve Vaší organizaci pravidelné zálohování dat uložených na centrálních počítačích 
(serverech)?   

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 46 

Probíhá ve Vaší organizaci pravidelné zálohování dat uložených na lokálních počítačích 
pracovníků?  
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a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 47 

Existují podrobné plány pro obnovu klíčových dat v informačním systému v případě jejich 
poškození nebo zničení?  

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 48 

Jsou média se zálohami dostatečně katalogizována a chráněna před zneužitím, krádeží či 
živelnou pohromou?  

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 49 

Je bezpečnost dat zvažována a řízena i pro hrozby z Internetu nebo jiných počítačových sítí?   

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 50 
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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?   

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 51 

Jsou jasně stanoveny základní cíle zkoumaného informačního systému směrem k jeho 
zákazníkům?  

Vysvětlení 

Otázky 51-60 se týkají zákazníků informačního systému. Pojem zákazník může být chápán jako 
skutečný zákazník, někdo kdo používá část Vašeho systému určeného pro zákazníky, jako 
elektronický obchod, celý informační systém v případě, že ho pronajímáte zákazníkům, systém 
pro podporu zákazníků a podobně.  

Pokud tomu tak není, tak pojem zákazník představuje uživatele Vašeho informačního systému, 
je to tedy kterýkoli pracovník Vaší organizace, který potřebuje systém a jeho výstupy ke své 
práci. 

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 52 

Existují metriky cílů uvedených v předchozím bodu a jsou pravidelně vyhodnocovány?  

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 
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Otázka: 53 

Je pravidelně zkoumáno, jaké přínosy od Vašeho informačního systému zákazníci očekávají?  

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 54 

Je pravda, že názory zákazníků IS na zlepšení, změnu či úpravu informačního systému nejsou 
pro podnik důležité?  

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 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?  

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 56 

Přispívá současné hardwarové a softwarové vybavení k dostatečně rychlým odezvám na 
požadavky zákazníků IS?  

a)   Ano 

b)   Spíše ano 



 

127 

 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 57 

Je forma výstupů z informačních systémů volena tak, aby umožňovala jejich snadné využití 
zákazníkem IS?  

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 58 

Ošetřují pravidla provozu nakládání s citlivými či obchodně cennými daty o zákaznících IS?  

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 59 

Je zajištěné a plně funkční propojení zkoumaného informačního systému firmy s dalšími IS 
podniku, které poskytují výstupy pro dané zákazníky? 

Vysvětlení 

Touto otázkou je míněno, zda v případě, že zákazník potřebuje získávat i jiná data, než jsou 
standardně zahrnuta v systému, se kterým pracuje, zda tato data jsou do systému kompletně, 
správně a v čas dodávána ze systémů jiných. 

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 



 

128 

 

d)   Ne 

Otázka: 60 

Mohou zákazníci získávat ze zkoumaného informačního systému výstupy i pomocí různých 
komunikačních kanálů, které si zvolí (mobilní zařízení, RSS, sociální sítě)?   

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 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? 

Vysvětlení 

Pojem dodavatel: Dodavatelem je míněn ten, kdo pro Vás zajišťuje provoz informačního 
systému, nikoli ten, kdo Vám jej dodal či vytvořil. Pokud jde o systém, jehož provoz a podpora 
jsou zajišťovány jinou organizací, je pojem dodavatel chápán v obvyklém smyslu. 

Pokud jsou provoz či podpora informačního systému zajišťovány přímo pracovníky Vaší firmy, 
pak pojem dodavatel informačního systému představuje tyto pracovníky. 

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 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?   

a)   Ano 
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b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 63 

Jsou Vaši pracovníci spokojeni s úrovní a rychlostí technické podpory (opravy počítačů, výměna 
tonerů či náplní v tiskárnách)? 

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 64 

Je pravda, že Vaši pracovníci nejsou příliš spokojeni s úrovní uživatelské podpory (rada či 
pomoc v případě problémů s informačním systémem, software)? 

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 65 

Pokud by bylo relativně snadné vyměnit dodavatele informačního systému (Vaše pracovníky IT 
nebo firmu zajišťující provoz), udělali byste to? 

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 66 
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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? 

Vysvětlení: 

Tato místa jsou označována obvykle jako service desk. 

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 67 

Reaguje dodavatel vstřícně na Vaše požadavky na změnu služeb, požadavky na nové služby, 
funkce či aplikace informačního systému? 

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 68 

Nabízí Vám dodavatel sám nové možnosti, funkce či aplikace pro Váš informační systém, které 
by pro Vás mohly být užitečné? 

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 69 

Je doba vyřízení Vašich požadavků na nové služby, případně úpravy či zlepšení stávajících 
aplikací, přiměřená? 
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a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 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. 

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 71 

Trvají manažeři striktně na dodržování pravidel provozu i bezpečnosti, stanovených pro 
informační systém, včetně zálohování dat, a provádějí pravidelné kontroly? 

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 72 

Poskytuje management dodavateli informačních systémů zpětnou vazbu, jak je s informačním 
systémem, jeho funkcemi, případně podporou uživatelů spokojen? 

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 
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Otázka: 73 

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

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 74 

Reagují manažeři firmy na podněty svých zaměstnanců, jaké by potřebovali nové funkce 
informačního systému či software k zlepšení či zrychlení jejich práce? 

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 75 

Je pravda, že management chápe informační systémy jako nutné zlo, a příliš si neuvědomuje 
jejich možný potenciál na rozvoji či úspěchu firmy? 

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 76 

Je v informační strategii provedeno obhájení dané investice z ekonomického hlediska? 

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 
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d)   Ne 

Otázka: 77 

Považuje management informačních systémů koncové uživatele za faktor s vysokou důležitostí 
pro úspěšný chod informačních systémů? 

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 78 

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

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 79 

Vnímá podnikový management informační systém firmy nejen jako výdaje, ale také jako 
potenciál případného růstu firmy? 

a)   Ano 

b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 80 

Podporuje podnikový management firmy rozvoj informačních systémů, který je odůvodněný 
přispěním IS k dosažení podnikových cílů? 

a)   Ano 
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b)   Spíše ano 

c)   Spíše ne 

d)   Ne 

Otázka: 81 

Kolik přibližně lidí užívá Váš informační systém? 

a)   méně než 10 

b)   10-49 

c)   50-99 

d)   100-199  

e)   200-499 

f)   500-999 

g)   více než 1000 

Otázka: 82 

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

a)   Výrobní firma 

b)   Obchodní firma 

c)   Služby 

d)   Vzdělávání  

e)   Státní správa 

f)   Finanční činnosti 

g)   Zdravotnictví 

h)   Telekomunikace  

i)   Informační a komunikační technologie 

j)   Ostatní 
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Otázka: 83 

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

a)   Ne, v žádném případě 

b)   Částečně, s většími obtížemi 

c)   Ano, s malými nebo žádnými obtížemi 
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Příloha 4: Požadavky na původní dotazníkový systém 

Specifikace požadavků na modul Dotazníky: 

 

Úvodní obrazovka 

Bude obsahovat seznam vytvořených dotazníků a odkaz na vytvoření nového 

dotazníku. 

Seznam vytvořených dotazníků by měl být zobrazen v tabulce, která by měla obsahovat 

informace: jméno dotazníku, kdo ho vytvořil, od kdy je spuštěn, počet respondentů již 

spuštěného dotazníku a následující odkazy: 

- upravit (upravit půjde nespuštěný dotazník, spuštěný pouze texty v otázkách a 
odpovědích) 

- spustit (spustit půjde již vytvořený dotazník) 

- ukončit (ukončit půjde spuštěný dotazník) 

- stáhnout data (stáhnout data půjdou z jakéhokoliv spuštěného nebo 
ukončeného dotazníku)  

- smazat (smazat půjde buď vytvořený nespuštěný dotazník, nebo ukončený 
dotazník) 

 

Vytvoření dotazníku 

Vyplnění následujících údajů: 

Adresa dotazníku: (adresa bude mít pevný prefix – určený adresní prostor – uživatel 

zvolí pouze poslední adresář – nesmí být prázdný a musí splňovat pravidla URL)  

Název dotazníku: (libovolný neprázdný) 

Logo dotazníku: (upload obrázku na server – logo bude na každé stránce dotazníku) 

Barva pozadí: (možnost výchozí) 

Barva textu: (možnost výchozí) 
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Požít kód pro přístup: (checkbox – pokud bude zaškrtnutý zobrazí se/zaktivuje se volba 

nastavení hesla ve dvou políčkách) 

Na konci stránky možnosti: 

STORNO – DALŠÍ 

(pozn.: každá volba Storno by měla obsahovat kontrolní dotaz v JS, jestli opravdu 

chceme skončit a daný dotazník zahodit) 

Skupina otázek 

Skupina otázek bude ohraničovat logickou souvislost otázek. Zároveň bude sloužit ke 

stránkování dotazníku (JEDNA skupina otázek bude odpovídat JEDNÉ stránce 

dotazníku). 

Skupina otázek bude mít pouze název. 

Otázka 

Následující údaje: 

Pořadové číslo: (číslovat otázky od 1, zobrazit, ale nelze měnit) 

Text otázky: (musí být zadán) 

Vysvětlení otázky: (může být prázdné) 

Typy odpovědí: 

(možnost volby) 

- 1 z N přepínací tlačítko 

- N z N zaškrtávací políčko 

- 1 z N výběr ze seznamu 

- N z N výběr ze seznamu 

- Textová odpověď 

- Hodnocení jako ve škole (hodnoty 1 až 5) pomocí seznamu 

- Hodnocení jako ve škole (hodnoty 1 až 5) pomocí přepínacích tlačítek 

 

Podle počtu otázek v předchozím políčku se zobrazí (JS) příslušný počet políček pro 

zadání textu odpovědi.  
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Další
 

Další
 

Na konci stránky možnosti: 

ZPĚT-STORNO – DALŠÍ OTÁZKA – DALŠÍ SKUPINA OTÁZEK 

(pozn.: každá volba Storno by měla obsahovat kontrolní dotaz v JS, jestli opravdu 

chceme skončit a daný dotazník zahodit) 


