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Abstrakt  

Táto diplomová práca je zameraná na návrh informačnej stratégie organizačnej jednotky 

občianskeho združenia. Na základe vykonanej analýzy vnútorného prostredia a 

vonkajšieho okolia jednotky je v práci formulovaný návrh informačnej stratégie, ktorý s 

pomocou vybraných prvkov informačných technológií a informačného systému podporí 

napĺňanie vytýčených strategických cieľov. 

Abstract  

This master's thesis focuses on designing an information strategy for an organisational 

unit of a civic association. Based on an analysis of internal and external environment of 

the unit, this thesis formulates the information strategy which will support achieving the 

set of strategic objectives, using selected components of information technology and 

information system.  
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Úvod 

 Súčasné ekonomické prostredie je charakteristické svojou dynamikou, čoraz 

väčšou mierou prepojenia rôznych oblastí, ale aj množstvom neurčitostí, s ktorými sa 

podniky denne stretávajú. Prežitie v tomto prostredí a udržanie konkurencieschopnosti 

je preto značne závislé na schopnosti podniku reagovať na podnety, ktorými je 

ovplyvňovaný. Táto schopnosť závisí predovšetkým na miere získavania a využitia 

relevantných informácií o vnútornom a vonkajšom prostredí podniku. Informácie sa 

preto stávajú čoraz významnejším faktorom ovplyvňujúcim výkonnosť podnikov. 

Avšak ich získavanie a správne využitie je komplikované obrovským množstvom 

dostupných dát, z ktorých je možné tieto informácie získavať. Práve z tohto dôvodu 

dnes podniky investujú značné prostriedky do systémov, ktoré im majú pomôcť 

prehľadne a účinne zhromažďovať a distribuovať dáta a pomôcť pretvárať ich na 

dôležité informácie, podporujúce rozhodovanie. Nezriedka sa však stáva, že tieto 

investície sú neefektívne a informačné systémy neprinášajú požadovaný úžitok, pretože 

nebolo jasne definované, čo vlastne podnik od nich očakáva. Naopak, zavedenie 

nevhodných informačných systémov dokáže podniku priniesť množstvo problémov, 

vrátane zvyšovania nákladov a znižovania produktivity. Jasná predstava o požiadavkách 

na informačné systémy je preto nevyhnutnosťou pri ich výbere a zavedení. Túto 

predstavu je nutné definovať a formulovať vo forme informačnej stratégie, ktorá na 

základe analýzy stavu podniku a jeho okolia vyberie optimálne riešenie pre konkrétny 

podnik s prihliadnutím na jeho reálne možnosti a potreby. Vypracovanie informačnej 

stratégie však nie je možné bez poznania jasného plánu, podľa ktorého chce podnik 

dosahovať svoje vytýčené ciele, teda globálnej stratégie podniku. Práve túto musí 

informačná stratégia plne podporovať pre dosiahnutie efektívneho nákupu a využitia 

prvkov informačného systému a informačných technológií. Táto diplomová práca sa 

venuje problematike návrhu informačnej stratégie pre konkrétny podnik. Tá by mala 

podniku priniesť zefektívnenie vnútorných procesov, zlepšenie komunikácie so 

zákazníkmi, ale aj dodávateľmi, a zároveň podniku poskytnúť priestor pre jeho budúci 

rozvoj.   
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Cieľ práce 

 Cieľom tejto práce je na základe analýz prostredia podniku a súčasného stavu 

informačných systémov a technológií, navrhnúť vhodnú základnú podobu informačnej 

stratégie, ktorá bude vychádzať z globálnej stratégie a strategických cieľov a 

podporovať podnik v jeho budúcom rozvoji, s využitím naštudovaných teoretických 

poznatkov. Práca si tiež kladie za cieľ dokázať, že formulácia informačnej stratégie je 

vhodná nielen pre veľké spoločnosti, ale aj pre malé podniky, a to aj v neziskovom 

sektore. Okrem nadradenej stratégie musí brať informačná stratégia ohľad na reálne 

finančné, kapacitné aj personálne možnosti podniku. Čiastkové ciele práce sú najmä 

výber hardwarových a softwarových komponent podporujúcich činnosť podniku, 

prispôsobenie organizačnej štruktúry informačnej stratégii, stanovenie postupu 

implementácie informačnej stratégie a odhad nákladov a prínosov plánovanej zmeny. 

Metódy a postupy spracovania 

 Práca obsahuje tri základné časti rozdelené podľa ich obsahu. Prvá časť je 

zameraná na teoretické východiska potrebné pre pochopenie problematiky. Obsahuje 

základné pojmy týkajúce sa informačnej stratégie, teda strategické riadenie a 

informačné systémy a technológie. Tieto pojmy následne prepája v definovaní a popise 

samotnej informačnej stratégie podniku. Táto časť taktiež zahŕňa výber niektorých 

metód používaných pre hodnotenie prvkov IS/IT.  

 Teoretické poznatky sú následne aplikované v druhej časti práce, ktorá 

pozostáva z analýz vybraného podniku. Úlohou týchto analýz je zistiť spôsob 

fungovania podniku, prostredie, v ktorom prevádzkuje svoju činnosť, aké činnosti v 

podniku prebiehajú pri bežnej prevádzke a najmä v akom stave sú informačné systémy a 

technológie aktuálne využívané v podniku a akým spôsobom prevádzku podniku 

podporujú. Pre analýzu vnútorného prostredia podniku bola zvolená metóda „7S“, ktorej 

súčasťou je aj analýza stavu informačných systémov, do ktorej bola začlenená aj 

metóda „HOS8“, skúmajúca vyváženosť IS/IT podniku. Následná analýza vonkajšieho 

prostredia metódou „SLEPT“ a analýza konkurenčného prostredia, v ktorom sa podnik 

nachádza pomocou Porterovho modelu piatich konkurenčných síl, poskytuje prehľad o 

vplyvoch, ktoré na podnik pôsobia mimo jeho vnútorného prostredia. Tieto metódy 

poskytnú východisko pre dôležitú analýzu silných a slabých stránok podniku a možných 

príležitostí a hrozieb „SWOT“. Záver tejto časti obsahuje spracovanie modelu 
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vybraného podnikového procesu, jeho podporu pomocou nástrojov IS/IT a následný 

návrh optimalizácie tohto procesu pomocou zavedenia vhodnejších podporných 

nástrojov. 

 Vychádzajúc z naštudovaných teoretických poznatkov a výsledkov vykonaných 

analýz, treťou časťou práce je samotný návrh formulácie základnej podoby informačnej 

stratégie. Tento návrh je zložený z predstavenia koncepcie informačnej stratégie 

a výberu jednotlivých prvkov IS/IT porovnaním dostupných variant, s dôrazom na 

podporu globálnych strategických cieľov, akosť a bezpečnosť. Návrhová časť tiež 

zahŕňa predstavu o zásahoch do organizačnej štruktúry podniku, vypracovanie časového 

harmonogramu zavedenia informačnej stratégie a odhad nákladov a prínosov s ňou 

súvisiacich.
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1 Teoretické východiská 

Táto časť práce je zameraná na poskytnutie teoretických východísk týkajúcich sa 

problematiky informačnej stratégie. 

1.1  Strategický manažment 

Žiaden podnik si nemôže dovoliť snažiť sa o pokrok a posun vpred bez jasnej 

predstavy a mapy kde a prečo chce smerovať. Túto mapu mu poskytuje strategické 

plánovanie, ktoré vytvára komplexný obraz o fungovaní podniku pre všetkých 

zamestnancov. Jasným definovaním vízie a misie podniku tiež pomáha manažmentu 

stanoviť a udržať smer podnikateľských aktivít. Vo výsledku tak podnik dokáže 

zlepšovať svoju činnosť a lepšie a pružnejšie reagovať na podnety v dynamickom 

prostredí. Využitie strategického plánovania podniku poskytuje možnosť včas 

identifikovať príležitosti a na tieto energicky reagovať. Jasné strategické plány 

napomáhajú taktiež pri rozhodovaní kedy a kde využiť disponibilné zdroje a zároveň 

poskytujú podklad pre hodnotenie rozhodnutí riadiacich pracovníkov. Vytýčenie cieľov 

je kľúčové pri kontrole ich dosahovania, posúdení správnosti rozhodnutí a ich včasnej 

prípadnej náprave, ako aj pri hodnotení kvality výsledkov podniku. Dôkladné 

plánovanie a sledovanie stratégie napomáha podniku minimalizovať riziko vytvárania 

chýb a nepríjemných prekvapení. Strategické plánovanie ako nástroj vrcholového 

manažmentu teda prináša pre podnik podstatné výhody:
1
 

 Vytvára cestu k dosiahnutiu stanovených cieľov. 

 Umožňuje prerozdeľovať zdroje podniku najlepším možným spôsobom a použiť 

ich na identifikáciu a využitie príležitostí. 

 Pomocou strategického plánovania dokáže podnik lepšie reagovať na zmeny 

v prostredí v ktorom sa nachádza, ťažiť z príležitostí a vyhýbať sa nákladným 

chybám v rozhodovaní. 

 Pomáha firme aktívne ovplyvniť svoju budúcnosť, namiesto pasívneho 

akceptovania vplyvov z okolia. 

                                                 
1
 RAO, V. S. P., KRISHNA, V. H. Strategic Management. s. 14. 
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 V  podniku vytvára rámec pre vnútornú komunikáciu, zjednocuje úsilie 

jednotlivcov do celku, ujasňuje zodpovednosti a motivuje zamestnancov 

spoločne a živo pristupovať k problémom, výzvam a príležitostiam. 

Zavedenie strategického plánovania však so sebou prináša aj určité úskalia. 

Predovšetkým sa jedná o značnú prácnosť a časovú náročnosť. K dosiahnutiu 

kvalitného stupňa strategického plánovania totiž neexistujú žiadne uspokojivé skratky 

a výsledky sa takmer nie je možné sledovať okamžite. Navyše sa často stáva, že mnohí 

riadiaci pracovníci zamieňajú strategické plánovanie za nekonečné zbieranie dát, ktoré 

následne nie sú produktívne využívané, čo vedie k zbytočným časovým stratám. 

Strategické plánovanie môže taktiež spôsobiť prílišnú opatrnosť pri rozhodovaní, kedy 

mnohé atraktívne príležitosti ostanú nevyužité, pretože sú spojené s určitým stupňom 

rizika a neistoty.
2
  

Stratégie sa v podnikoch často vytvárajú v troch stupňoch:
3
 

 Podniková stratégia (Corporate strategy) - Vyjadruje základné podnikateľské 

rozhodnutia, ako napríklad v akom obore a krajine chce podnik pôsobiť, ako si 

predstavuje prerozdelenie disponibilných prostriedkov, akým zásadným 

spôsobom bude podnikanie riadené a ktorý z existujúcich podnikateľských 

zámerov bude naďalej preferovaný a podobne. 

 Obchodná stratégia (Business strategy) - Dáva určitému podnikaniu na 

konkrétnom trhu jeho špecifický charakter. Táto stratégia tiež zahŕňa 

rozhodnutia o tom, akú skupinu zákazníkov uspokojiť, a aké sú ich potreby. 

 Funkčná stratégia (Functional strategy) - Na základe rozpracovania obchodnej 

stratégie je možné sformulovať niekoľko špecifických funkcií vnútri podniku do 

formy napríklad stratégie riadenia ľudských zdrojov, marketingu, využitia 

informačných technológií v riadení. Funkčné stratégie by mali vychádzať zo 

zodpovedajúcich podnikových a obchodných stratégií a podporovať 

a konkretizovať ich vo svojich špecifických oblastiach. Nie je možné, aby bol 

obsah jednotlivých funkčných stratégií rovnaký pre všetky podniky, pretože je 

                                                 
2
 RAO, V. S. P., KRISHNA, V. H. Strategic Management.  s. 15. 

3
 MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování. s. 5. 
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vždy nutné vychádzať z podmienok konkrétneho podniku a situácie, v ktorej sa 

nachádza. 

 

Obrázok 1: Hierarchia firemných stratégií a kľúčové rozhodovanie4 

1.1.1 Vízia a misia podniku 

Základnými východiskami pre podnikovú stratégiu sú vízia a misia podniku. 

Vízia je vnímaná ako budúce túžby bez špecifikácie krokov potrebných pre ich 

dosiahnutie. Predstavuje obraz toho, kde sa podnik chce nachádzať a čo chce dosiahnuť 

v nadchádzajúcich rokoch. Vízia je základom pre formuláciu misie podniku. Misia 

špecifikuje trhy v ktorých chce podnik konkurovať a zákazníkov, ktorých chce obslúžiť. 

Misia je oproti vízii konkrétnejšia a obe by mali spoločne vyzdvihovať charakter 

podniku a inšpirovať podstatné okolie.
5
 

  

                                                 
4
 KEŘKOVSKÝ, M., DRDLA, M. Strategické řízení firemních informací: teorie pro praxi. s. 17. 

5
 HITT, M. A., et al. Strategic Management: Competitiveness and Globalization. s. 19. 
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1.1.2 Stratégia podniku a podnikové ciele 

Vo všeobecnosti platí, že v tržnom hospodárstve je úspech podnikania značne 

závislý na schopnosti včasne predvídať príležitosti vznikajúce na trhu a riešiť možné 

problémy najmä strategického charakteru. V prípade, že sú manažmentom pri 

strategickom rozhodovaní dostatočne zohľadnené, môžu sa stať príležitosťami v takmer 

akejkoľvek oblasti podnikania všeobecné rozvojové trendy ako napríklad globalizácia 

alebo informatizácia. Avšak ak zohľadňované nie sú, rovnako sa tieto môžu stať pre 

firmu hrozbami. V oblasti strategického riadenia je nutné zohľadniť najmä faktory 

podnikového okolia, teda potreby zákazníkov, chovanie konkurenčných podnikov, 

dodávateľov a iných subjektov trhu a mnoho ďalších. Zároveň je však potrebné zamerať 

sa aj na faktory týkajúce sa vnútorného prostredia firmy.
6
  

Stratégia a strategické rozhodovanie sa spájajú s nasledujúcimi charakteristikami:
7
 

 Stratégia súvisí s dlhodobým smerovaním organizácie a je zameraná do 

vzdialenejšej budúcnosti   

 Stratégia určuje rozsah podnikových aktivít a základné parametre podnikania, 

ako napríklad zameranie sa na jednu konkrétnu oblasť alebo naopak na 

množstvo rozličných.  

 Úlohou stratégie je tiež zaistiť určité výhody oproti konkurencii. Zároveň však 

musí zabezpečiť udržanie aktuálnych výhod a zabrániť ich strate.  

 Stratégia by mala smerovať k súladu firemných aktivít s prostredím, v ktorom sú 

tieto aktivity vykonávané. V tomto prostredí je nutné nájsť vhodné umiestnenie, 

ktorým firma dosiahne uspokojenie vybraného trhu vlastnými výrobkami 

alebo službami.  

 Z pohľadu zdrojov a schopností, stratégia má využívať tieto kapacity firmy na 

vytvorenie konkurenčných výhod a poskytovanie nových príležitostí. 

 Podniková stratégia tiež musí zohľadňovať firemnú kultúru a hodnoty 

a očakávania svojho podstatného okolia. 

Z uvedených bodov je možné formulovať širšiu definíciu stratégie, ako orientáciu a pole 

pôsobnosti firmy v dlhodobom horizonte, za účelom získania konkurenčnej výhody 

                                                 
6
 KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení: teorie pro praxi. s. 1. 

7
 KEŘKOVSKÝ, M., DRDLA, M. Strategické řízení firemních informací: teorie pro praxi. s. 6. 
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v meniacom sa prostredí pomocou využitia disponibilných zdrojov a schopností 

s ohľadom na napĺňanie očakávaní podstatného okolia podniku.
8
  

 Hlavný pojmem oblasti strategického riadenia, stratégia, je úzko spojená s 

cieľmi, ktoré sa firma snaží dosiahnuť. Ciele sa definujú ako budúce stavy, ktoré sú 

žiaduce a majú byť dosiahnuté. Stratégie vyjadrujú práve princípy a predstavy o tom, 

akými spôsobmi majú byť tieto stanovené strategické ciele dosiahnuté. Každý cieľ však 

môže byť za určitých podmienok dosiahnutý rôznymi postupmi a cestami, teda s 

využitím rôznych stratégií. S novými zvolenými cieľmi potom môžu vzniknúť aj nové 

stratégie. Stratégia teda do budúcna určuje činnosti podniku, ktorých uskutočnení budú 

naplnené vytýčené ciele, ktoré sú zaznamenané v strategických plánoch. Ciele teda 

tvoria hlavnú súčasť obsahu stratégií. Tieto by mali byť vytýčené na základe princípu 

SMART, teda:
9
  

 S (Stimulating) - stimulujúce k dosahovaniu čo najlepších výsledkov  

 M (Measurable) - merateľné a objektívne zhodnotiteľné  

 A (Acceptable) - akceptovateľné zo strany tých, ktorí ich budú napĺňať 

 R (Realistic) - reálne dosiahnuteľné   

 T (Timed) - určené v čase.  

V skutočnosti je však rozhodovanie o strategických cieľoch ovplyvňované rozličnými 

faktormi.  

 

Obrázok 2: Najvýznamnejšie faktory ovplyvňujúce voľbu strategických cieľov10 

                                                 
8
 JOHNSON, G., et al. Fundamentals of strategy. s. 2-3. 

9
 KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení: teorie pro praxi. s. 10-12. 

10
 KEŘKOVSKÝ, M., DRDLA, M. Strategické řízení firemních informací: teorie pro praxi. s. 8. 
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Aby bola zaistená úspešná implementácia stratégie do podniku, vedenie musí 

brať do úvahy viacero faktorov, ktoré sú vzájomne prepojené a musia byť brané do 

súvahy spoločne. Na skúmanie týchto faktorov slúži model „7S“, vytvorený 

konzultačnou firmou McKingsey. Aspekty obsiahnuté v rámci tohto modelu sú:
11

 

 Stratégia (Strategy) - vyjadruje, ako organizácia dosahuje svoje vízie a ciele 

a ako reaguje na hrozby a príležitosti v danom smere podnikania. 

 Štruktúra (Structure) - popisuje obsahovú a funkčnú náplň organizačného 

usporiadania podniku, a to v zmysle nadriadenosti a podriadenosti, vzťahu 

medzi podnikateľskými jednotkami, kontrolných mechanizmov a zdieľania 

informácií. Pre úspešné aplikovanie zmien sú niekedy zásahy do organizačnej 

štruktúry nevyhnutné. 

 Systémy (Systems) - sú v tomto modeli formálne a neformálne procedúry 

slúžiace ku každodennému riadeniu aktivít podniku. Zahŕňajú napríklad 

informačné systémy, komunikačné alebo kontrolné systémy. 

 Štýl práce vedenia (Style) - je vyjadrením toho, ako riadiaci pracovníci 

pristupujú k riešeniu vyskytujúcich sa problémov. Zároveň sem spadá aj 

organizačná kultúra. 

 Pracovníci (Staff) - predstavujú ľudské zdroje podniku a ich rozvoj, školenia, 

vzťahy medzi nimi, funkcie, motiváciu, správanie voči podniku a podobne. 

 Schopnosti (Skills) - sú profesionálne znalosti a kompetencie existujúce v rámci 

podniku.  

 Zdieľané hodnoty (Shared values) - odrážajú základné skutočnosti a princípy 

rešpektované pracovníkmi a niektorými ďalšími skupinami s bezprostredným 

zainteresovaním na úspechu podniku. Tvorba zdieľaných hodnôt súvisí s víziami 

podniku a je kľúčovým faktorom pri tvorbe ostatných aspektov. 

                                                 
11

 MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování. s. 73-75. 
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Obrázok 3: Model „7S“ firmy McKinsey12 

1.1.3 Strategické riadenie 

Strategické riadenie je vykonávané vrcholovým manažmentom, prípadne 

vlastníkmi firmy a je zamerané na dlhodobé udržiavanie súladu medzi poslaním firmy, 

dlhodobými cieľmi, zdrojmi a prostredím, v ktorom sa firma pohybuje. Všetky úrovne 

manažmentu, strategickú, taktickú aj operatívnu, je možné charakterizovať súborom 

štyroch základných manažérskych činností, ktorými sú plánovanie, organizovanie, 

vedenie a kontrola. Jednotlivé úrovne riadenia na seba hierarchicky nadväzujú a líšia 

predovšetkým rozsahom a pomerom uvedených činností, mierou kompetencií 

a zodpovedností pri určovaní cieľov, úloh a ich uskutočňovaní. Ciele a úlohy, ktoré 

strategická úroveň stanoví taktickej, sú následne touto prenášané do úrovne 

operatívnej.
13

  

                                                 
12

 MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování. s. 73. 
13

 KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení: teorie pro praxi. s. 4. 
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Obrázok 4: Dôsledky rozhodovania v jednotlivých vrstvách riadenia14 

 

 Na rozdiel od taktickej alebo operatívnej úrovne, na úrovni strategickej je 

rozhodovanie často spojené s neopakovateľnými a unikátnymi javmi, ktorých výskyt a 

priebeh je do budúcna náročné predvídať. Rozhodovanie na strategickej úrovni je preto 

považované za nedostatočne štruktúrované, riešenia sú založené predovšetkým na 

intuícií a preto ich nie je možné formalizovať. Špecifické je aj zbieranie a využívanie 

informácií v strategickom rozhodovaní.  Podstatná časť prichádza z externých a 

neformálnych zdrojov. Formulovať ideálny model strategického riadenia nie je možné a 

je to práve úroveň zvládnutia tejto oblasti, ktorá dokáže oddeliť úspešné firmy od tých, 

ktorým sa na trhu nedarí. Firmy so strategickým riadením bez zásadných nedostatkov 

majú preto značnú konkurenčnú výhodu oproti firmám, ktoré sa tejto oblasti nevenujú 

dostatočne. Vo všeobecnosti sa však mnoho odborníkov zhoduje na tom, že strategické 

riadenie by malo byť vykonávané v niekoľkých na seba nadväzujúcich logických 

krokoch, a zároveň by malo byť chápané ako nikdy nekončiaca postupnosť týchto 

krokov.
15

  

                                                 
14

 KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení: teorie pro praxi. s. 5. 
15

 tamtiež  
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Obrázok 5: Strategické riadenie ako nepretržitý proces16 

1.2 Informačný manažment 

Príchod a rozvoj informačných technológií a globalizačné trendy vyvolali v 

spoločnosti viditeľné a podstatné zmeny. Regióny a podstatný hráči trhu sú vzájomne 

prepojené a ekonomicky silno previazané. Tento vývoj sa prirodzene premietol do 

podnikov, na ktoré je vytváraný čoraz väčší konkurenčný tlak. Zároveň podniky začínali 

postupne využívať informačné technológie na samotné riešenie určitých úloh, neskôr 

však aj na podporu samotných riadiacich procesov. Zaradenie informačných technológií 

do rozhodovacích procesov podnikov si vyžiadalo najmä meniace sa chovanie 

zákazníkov, pretože vývoj trhov sa stáva čoraz menej odhadnuteľný. Tento stav tak 

vytvára nové požiadavky na rozhodovanie manažérov, pretože tradičné stratégie 

prestávajú fungovať. Firmy totiž pre seba hľadajú na trhu nový priestor a nové miesta s 

aktivitami, ktoré predtým neočakávali. Navyše sa menia hranice medzi oblasťami a 

miestami podnikania, zákaznícka lojalita ustupuje individuálnejším požiadavkám 

zákazníkov a tempo zmien na trhu týkajúcich sa nových výrobkov a služieb sa neustále 

zrýchľuje.
17

 

V literatúre je dnes možné stretnúť sa s pojmom informačná spoločnosť. Tento 

pojem je charakterizovaný ako spoločnosť, v ktorej kvalita a perspektíva sociálneho a 

ekonomického rozvoja a zmien stále viac závisí na informáciách a ich využití. Je to 

spoločnosť, v ktorej je množstvo oblastí bežného života, vrátane životnej úrovne, 

                                                 
16

 KEŘKOVSKÝ, M., DRDLA, M. Strategické řízení firemních informací: teorie pro praxi. s. 4. 
17

 BASL, J., BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy. s. 20-31. 
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spôsobu práve aj oddychu, ale aj tržných podmienok, významne ovplyvňované 

pokrokom v oblasti využívania informácií. Napriek tomu, že definícií je viacero, 

zhodujú sa vo význame informácií ako kľúčového zdroja spoločenského života.
18

 

Informačná spoločnosť so sebou prináša tiež potrebu výrazných inovačných 

zmien v myslení manažérov a podnikateľov. Disponibilita informácií so sebou prináša 

množstvo nových situácií a nečakané problémy ako napríklad zahltenie  informáciami, 

prípadne stratu momentu prekvapenia alebo konkurenčnej výhody. Informačná 

spoločnosť tak nepochybne zintenzívňuje konkurenciu. Takto kladie nové nároky na 

riadiacich pracovníkov podnikov, ktorých úspech či neúspech často závisí na 

schopnostiach manažérov účelovo zhromažďovať a vyberať vhodné dáta a tie 

transformovať na informácie viazané na využité pri rozhodovaní alebo riešení 

problémov. Navyše vlastníctvo vhodných informačných zdrojov často vytvára výhodu 

pri prístupe k ďalším potrebným zdrojom. Pre manažérov to znamená najmä tlak na 

upustenie od zastarávajúcich postupov manažérskeho myslenia a využívanie nových 

poznatkov a inovácie v oblasti informácií a schopností s nimi pracovať. Prílišná 

konzervatívnosť a odpor tradičného manažérskeho myslenia totiž často znamená 

zvýšený objem neuspokojivo riešených problémov a znižovanie úspešnosti manažérov, 

ktorí zmenu názorov v tejto oblasti odmietajú. V tejto súvislosti sa objavuje slovné 

spojenie informačný manažment, spájajúce rešpektovanie primárnych potrieb 

manažérskeho pohľadu, teda správne stanovenie cieľov organizácie a ich s 

hospodárnym zaistením zodpovedajúcich informačných procesov. Pre manažérov teda 

samotné aplikácie v oblasti informačných systémov a technológií nie sú cieľom, ale 

efektívnym prostriedkom pre zjednodušenie a skvalitnenie ich jednania.
19

 V najširšom 

ponímaní je teda informačný manažment disciplína založená na systémových 

prístupoch, ktorá využíva metódy a postupy manažmentu pri riadení informatiky v 

podnikoch.
20

  

1.2.1 Riadenie IS/IT 

 Hoci informačné procesy, spracovávané pomocou informačných systémov a 

technológií, patria medzi podporné procesy, ich význam pri realizácií hlavných 

procesov a celkový chod podniku je zásadný. Neustále sa preto zvyšuje potreba účelne 

                                                 
18

 VODÁČEK, L., ROSICKÝ, A. Informační management:Pojetí, poslání a aplikace. s. 10-11. 
19

 tamtiež, s. 12-25. 
20

 DOUCEK, P. Informační management - vymezení, úlohy a role. s. 23. 
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do informačných  procesov zasahovať a riadiť ich tak, aby ostatné podporné a hlavné 

procesy smerovali podnik k stanoveným cieľom. Samotné riadenie podnikovej 

informatiky je možné rozdeliť do troch základných úrovní, analogicky s rozdelením 

vrstiev riadenia celého podniku:
21

  

 Strategické riadenie - zahŕňa riadenie koncepcie rozvoja podnikovej 

informatiky spolu s informačnou stratégiou a jej pravidelnou kontrolou a 

stanovovanie priorít pre jej realizáciu. 

 Taktické riadenie - je zamerané na riadenie požiadaviek na IS/IT z pohľadu 

napĺňania podnikovej stratégie, teda na ich systémové vlastnosti, riadenie 

zdrojov informatiky a projektov IS/IT. 

 Operatívne riadenie - obsahuje najmä riadenie samotných projektov IS/IT a 

správu chodu informačného systému.  

 Celé riadenie podnikovej informatiky je komplexom procesov, ktoré majú 

spoločne v podniku niekoľko podstatných úloh. Hlavnými úlohami riadenia IS/IT sú:
22

  

 Zladenie cieľov, procesov a organizačnej štruktúry podnikovej informatiky s 

dosahovaním stanovených podnikových cieľov 

 Poskytovanie zdroja inovačného potenciálu podniku tak, aby bolo dosiahnuté čo 

najväčšie využitie inovácií, a to najmä podporou a urýchlením ich priebehu 

pomocou IS/IT 

 Využitie informačných systémov a technológií v podniku s cieľom vytvárania 

konkurenčnej výhody. 

 Zvyšovanie účelnosti a účinnosti celého podniku pomocou dôrazu na zvyšovanie 

účelnosti a účinnosti jednotlivých podnikových procesov 

 Zlepšenie riadenia operačných rizík, týkajúcich sa zavedenia IS/IT v podniku a 

obmedzenie dopadu nedostupnosti podnikovej informatiky na priebeh 

podnikových procesov, predovšetkým priebeh hlavných procesov. 

 Zvyšovanie produktivity práce a úrovne kvality v podniku pomocou IS/IT. 

 Monitorovanie priebehu podnikových procesov, vyhodnocovanie výsledkov 

merania a riadenie podniku na základe týchto vyhodnotení. 

                                                 
21

 DOUCEK, P. Informační management - vymezení, úlohy a role. s. 15-23. 
22

 tamtiež, s. 23-24. 
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 Vyhodnocovanie účelnosti, účinnosti a výkonnosti procesov IS/IT, procesov 

spojených s podnikovou informatikou a procesov celého podniku. 

 Overovanie a kontrola výšky, úspešnosti a návratnosti investícií vlažných do 

informačných systémov a technológií podniku. 

1.3 Informačné systémy a informačné technológie 

 Systémom ako takým sa rozumie usporiadaná množina vzájomne prepojených 

prvkov, ktoré musia spoločne pracovať tak, aby systém naplnil stanovený cieľ. Pre toto 

prepojenie sa zmeny v jednotlivých prvkoch tiež prejavia v prvkoch ďalších. Zároveň je 

nutné vziať do úvahy, že aj napriek kvalitnému návrhu a efektívnemu pracovaniu 

jednotlivých prvkov, pokiaľ tieto spoločne nespolupracujú, systém neplní dostatočne 

svoju funkciu.
23

  

  Pojem informácia predstavuje údaje, ktorým ich používateľ prisudzuje určitý 

význam, a ktoré uspokojujú určitú informačnú potrebu príjemcu. Informácie sú 

nehmotného charakteru a skladovať ich je možné len pomocou ich nositeľov, dát, 

ktorými môže byť text, zvuk, obrázok, číselné dáta a podobne. Sú však 

nevyčerpateľným a obnoviteľným zdrojom poznávania. Zásadným rozdielom medzi 

dátami a informáciami je ich vzťah voči ich používateľom.  Dáta sú správy, ktoré 

vhodným spôsobom zachytenia popisujú realitu a sú zrozumiteľné pre ich príjemcu. Na 

ich spracovanie je potrebné vynaloženie určitej práce a následne majú vytvárať úžitkovú 

hodnotu, ktorou je ich informačný obsah. Informácia teda vzniká v momente využitia 

dát ich príjemcom, kedy mu prinášajú niečo nové, prisudzuje im význam a zmysel a 

poskytujú možnosť ich využitia pri rozhodovaní.
24

 Informácie sa stávajú jedným z 

výrobných faktorov, teda zdrojov využívaných v procese výroby alebo poskytovania 

služieb. Pre manažérov je dôležité sledovať produktivitu jednotlivých výrobných 

faktorov, teda podiel hodnoty výstupu k hodnote spotrebovaných výrobných faktorov, 

produktivitu informácií nevynímajúc. Informácie sa preto tiež zbierajú, udržujú a 

spracovávajú do systémov a vytvárajú tak informačné systémy.
25

  

 Informačný systém sa teda definuje ako súbor ľudí, technických prostriedkov a 

programov, ktoré zabezpečujú zber, prenos a uchovanie dát pre potreby prezentácie 
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informácií užívateľov aktívnych v systéme riadenia. K informačným systémom 

neodmysliteľne patria informačné technológie. Tento termín sa používa na označenie 

všetkej techniky, ktorá sa používa pre spracovanie informácií, najmä techniky 

organizačnej, výpočtovej a telekomunikačnej, ale aj na označenie programového 

vybavenia. Informačné technológie teda jednoducho povedané zahŕňajú softwarové a 

hardwarové vybavenie.
26

  

Správnosť, pripravenosť a úplnosť dát a ich prenos do softwarových aplikácií 

informačného systému významne ovplyvňuje efektívne využitie informačného systému. 

Dáta sú popri nákupe vhodného hardwarového a softwarového vybavenia, kvalitným 

nastavením procesov podniku a pripravenosti používateľov jedným zo základných 

kameňov úspešného zavedenia a využívania informačného systému podniku. Preto je 

dôležité si uvedomiť hlavné druhy dát sa v rámci podnikových informačných systémov 

používajú. Tieto dáta je možné rozdeliť do piatich základných skupín:
27

  

 Číselníky - sú využívané najmä pre identifikáciu položiek, pracovísk, 

zákazníkov, dodávateľov a podobne. 

 Kmeňové dáta - obsahujú informácie o výrobkoch, ich komponentoch a 

realizácií. Taktiež zahŕňajú dáta o výrobnej základni a dodávateľoch a 

zákazníkoch vrátane ich kontaktov. 

 Zákazkové dáta - sú ďalším dôležitým druhom dát informačného systému. 

Obsahujú údaje o zákazkách pre konkrétneho zákazníka s väzbou na všetky 

potrebné požiadavky, vrátane termínov, množstve, prevedení a podobne. 

 Archívne dáta - obsahujú údaje o zrealizovaných a uzavretých zákazkách  

 Parametre - sú dáta, ktoré obsahujú hodnoty pre nastavenie optimálneho 

fungovania informačného systému a jeho modulov. 

1.3.1 Architektúra IS/IT 

 Spolu s rastúcou komplexnosťou riešení pri využívaní informačných technológií 

a informačných systémov je potrebné tieto zložité riešenia jednoducho schematicky 

vyjadriť, aby bol informačný systém pre užívateľa zrozumiteľný a jednoduchý. 

Architektúra je určitým náčrtom a plánom budúceho informačného riešenia, 

popisuje miesto a funkcie jeho jednotlivých častí, vyjadruje vnútornú štruktúru a 
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vzájomné väzby systému s okolím s prihliadnutím na požadované funkcie celého 

systému. Architektúra IS/IT je pri riešení informačných systémov významná z 

viacerých pohľadov:
28

 

 Vytvára rámec riešenia IS/IT, do ktorého sa postupne pridávajú jednotlivé 

aplikácie a komponenty podľa pripraveného plánu a vopred stanovených 

technologických, ekonomických a ďalších možností. 

 Je významným nástrojom pre komunikáciu medzi vrcholovým vedením podniku 

a návrhármi a projektantmi informačného systému.  

 Kvalitne navrhnutá architektúra podporuje stabilitu pri rýchlom vývoji 

informačných technológií a obmedzuje riziká zrútenia systému pri nutnosti 

výmeny nevyhovujúcich blokov. 

 Umožňuje už v počiatočných fázach riešenia prihliadať na hlavné požiadavky na 

vlastnosti IS/IT. 

 Z ekonomického pohľadu je významná pri minimalizovaní nákladov v dôsledku 

chybne zadaných projektov. 

 Architektúry IS/IT je možné rozdeliť do dvoch úrovní - globálna architektúra a 

čiastkové architektúry. Globálna architektúra je hrubým návrhom celého IS/IT. Je 

určitou víziou budúceho informačného systému, ktorá zachytáva jednotlivé komponenty 

a ich väzby. Cieľom návrhu je informačný systém a technológie, ktoré optimálne 

podporujú celopodnikové ciele a sú flexibilné s ohľadom na očakávaný vývoj 

hospodárskeho prostredia, požiadaviek používateľov a na vývoj informačných 

technológií. Čiastkové architektúry potom detailnejšími návrhmi IS/IT z pohľadu 

rôznych dimenzií. Na základe globálnej architektúry sa navrhujú tieto čiastkové 

architektúry a ich vzájomné vzťahy:
29

 

 Funkčná architektúra - vychádza z jednotlivých blokov globálnej architektúry 

a postupne ich rozkladá do menších skupín funkcií, až po najnižšiu úroveň 

funkčnej hierarchie, ktorá je ešte viditeľná užívateľom, popisujúcu elementárne 

funkcie, ktoré majú k dispozícií. Táto architektúra je teda návrhom 

hierarchického rozkladu funkcií informačného systému. 
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 Procesná architektúra - je návrhom budúceho stavu procesov v podniku. 

Cieľom jej návrhu je čo najrýchlejšia reakcia na vonkajšie udalosti, pri nízkej 

spotrebe zdrojov. V rámci návrhu procesnej architektúry je nutné snažiť sa o 

nové prístupy k podnikovým procesom. 

 Dátová architektúra - predstavuje návrh dátovej základne informačného 

systému. Vychádza o analýzy potrebných dátových objektov a väzieb medzi 

nimi, vytvára logický návrh dátovej základne a je finalizovaná návrhom 

dátových súborov  a ich fyzickým uložením. 

 Technologická architektúra - rozhoduje o technologickom riešení aplikácií. 

Definuje spôsob spracovania jednotlivých aplikácií informačného systému, ich 

vnútornú stavbu a užívateľské rozhranie. 

 Softwarová architektúra - určuje z akých softwarových zložiek bude 

postavený informačný systém a aké budú medzi týmito zložkami väzby.  

 Hardwarová architektúra - popisuje typy, množstvo a väzby medzi 

jednotlivými hardwarovými komponentmi. teda koncovými stanicami, servermi, 

tlačiarňami a ďalšími prídavnými zariadeniami a prenosovými cestami.   

 

 

Obrázok 6: Globálna a čiastkové architektúry IS/IT30 

1.3.2 Kategorizácia informačných systémov 

 Informačné systémy je možné rozdeliť do kategórií podľa rôznych pohľadov. 

Môže to byť veľkosť, obsah, štrukturálna zložitosť, počet a typy užívateľov a podobne. 

Pre voľbu metód a prístupov k riadeniu informačných systémov je však rozhodujúci 

najmä vzťah informačného systému k systému riadenia. Rozlišuje sa predovšetkým to, v 
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akej úrovni hierarchie riadenia sa informačný systém nachádza. S rastúcou hierarchiou 

riadenia pribúda neurčitosť v požiadavkách na IS, ubúda objem interných informácií a 

vzniká potreba externých informácií z podstatného okolia podniku.
31

 

 Informačné systémy z pohľadu úrovní riadenia je možné rozdeliť nasledovne:
32

 

 TPS (Transaction Processing System) - je zameraný na podporu hlavných 

činností podniku na operatívnej úrovni. Jedná sa o najšpecifickejší blok celkovej 

architektúry a je závislý na charaktere podniku.  

 MIS (Management Information System) - je blok orientovaný na riadenie 

podniku na taktickej úrovni, zahŕňajúci obchodné, ekonomické a organizačné 

hľadiská. Obsahuje aplikácie obchodne logistické, najmä nákup, predaj, sklady, 

finančne účtovnícke, ako sú hlavná kniha, záväzky, pohľadávky a prierezové s 

celopodnikovým charakterom, kde patrí marketing, legislatíva a akosť. 

 EIS (Executive Information System) - je blok zameraný na strategické riadenie 

podniku. Tieto aplikácie získavajú dáta z aplikácií nižších úrovní hierarchie a 

navyše z externých zdrojov. Dáta sú agregované, spracovávané do časových 

radov a sú skúmané vzájomné väzby. Výstupy následne poskytujú podklady pre 

strategické rozhodovanie vrcholového manažmentu podniku. Podstatným 

rozdielom medzi EIS a aplikáciami taktickej a operatívnej úrovne je tiež 

zameranie EIS na dlhší časový úsek, do minulosti aj budúcnosti, na rozdiel od 

aplikácií TPS a MIS vypovedajúcich o aktuálnom stave interných a externých 

procesov podniku. 

 OIS (Office Information System) - sa zameriava na podporu kancelárskych prác 

a podporu tímovej práce. Obsahuje aplikácie ako textové editory, tabuľkové 

procesory, elektronickú poštu, podporu riadenia projektov a iné. 

 EDI (Electronic Data Interchange) - tento blok zaisťuje komunikáciu podniku s 

jeho podstatným okolím, teda so zákazníkmi, dodávateľmi, štátnymi inštitúciami 

a podobne. V rámci globálnej architektúry informačného systému význam tohto 

bloku rastie spolu so stále väčším nasadzovaním využívaním aplikácií 

využívajúcich Internet a aplikácií pre štandardizovanú výmenu dát medzi 

obchodnými partnermi. 
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Obrázok 7: Informačné systémy podľa úrovní riadenia33 

 

 Ďalšie kategórie informačných systémov sú najmä zmesou predchádzajúcich 

základných blokov, prípadne z nich vychádzajú. Týmito sú:
34

 

 DSS (Decision Support System) - vychádza z MIS. Tieto systémy sú schopné 

vykonávať rozličné analýzy a dokážu pracovať s dátami z MIS bez potreby 

prepisu týchto dát do iných systémov. Často mávajú účinnú grafiku,  ktorá má 

pre riediacich pracovníkov väčšiu výpovednú hodnotu. V prípade využitia DSS 

nad MIS, slúžia tieto systémy na podporu najmä taktického riadenia, avšak 

môžu byť efektívne využité aj na strategickej úrovni.  

 ES (Expert System) -  je založený na systéme pravidiel, ktorý pomáha menej 

skúseným pracovníkom riešiť úlohy často diagnostického charakteru. Cieľom je 

poskytnúť znalosti odborníkov ostatným pracovníkom podniku.  

 DS (Departmental System) - je zmesou TPS, DSS a OIS s tým, že ich rozsah je 

redukovaný na určité miesto. Využíva sa najmä tam, kde sa charakter dát a ich 

spracovanie odlišuje od ostatných dát a transakcií v podniku. 

 Podnikové informačné systémy je tiež vhodné klasifikovať podľa ich 

praktického využitia v zhode s ponukou dodávateľov a v s hode s požiadavkami na 

riadenie podnikových procesov. Takéto rozdelenie poskytuje holisticko-procesný 

pohľad, podľa ktorého podnikový informačný systém tvorí:
35
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 ERP (Enterprise Resource Planing)- tvorí jadro systému, zamerané na riadenie 

interných podnikových procesov. Je to účinný nástroj, ktorý je schopný pokryť 

plánovanie a riadenie hlavných interných podnikových procesov, a to na 

všetkých úrovniach, od operatívnej až po strategickú. 

 SCM (Supply Chain Management)- je systém riadiaci dodávateľský reťazec, 

ktorého súčasťou býva systém na pokročilé plánovanie výroby. Okrem 

logistického reťazca zahŕňa tiež oblasť strategického riadenia, či už výber 

dodávateľov, rozmiestnenie výrobných funkcií, outsourcing kapacít alebo 

spracovanie zákazníckych požiadaviek. 

 CRM (Customer Relationship Management)- je systém obsluhujúci procesy 

smerované k zákazníkom. Prvotnou úlohou CRM systému je zjednotenie a 

centralizácia kontaktov a komunikácia so zákazníkmi. CRM napomáha k vyššej 

dostupnosti a skracovaniu odozvy pri požiadavkách na konkrétne údaje. 

 BI (Business Intelligence) - zbiera dáta z ERP, SCM, CRM a externých zdrojov 

a na ich základe poskytuje informácie pre rozhodovacie procesy podnikového 

manažmentu. Predstavuje súhrn nástrojov umožňujúcich užívateľom ucelený 

prístup k dátam v podnikových informačných systémoch a ich analýzu za 

účelom lepšieho porozumenia podnikania a zákazníkov. 

 

 

Obrázok 8: Holisticko-procesný pohľad na informačné systémy36 

 

 DWH (Datawarehouse) - sa v súčasnej dobe stáva centrálnym prvkom ukladania 

dát v internom informačnom systéme podnikov. Dátový sklad je predmetovo 

orientovaná, integrovaná, časovo organizovaná a trvalo uložená kolekcia dát, 

ktorá slúži na podporu rozhodovania. Z primárnych transakčných častí 
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informačného systému sú dáta prevedené pomocou transformačných algoritmov 

do dátového skladu, a z neho sú potom čerpané do jednotlivých manažérskych 

aplikácií.
37

 

1.3.3 Prínosy informačných systémov 

 Od efektívneho IS/IT sa očakáva zabezpečenie spokojnosti používateľov na 

všetkých stupňoch riadenia a vo všetkých oblastiach využitia. Tá sa však u jednotlivých 

používateľov líši podľa ich postavenia, úlohy v podniku alebo počítačovej gramotnosti. 

Hodnotiť prínosy IS/IT preto nie je možné len podľa jedného kritéria. Prínosy je možné 

hodnotiť rôznymi ukazovateľmi a ich rôznymi kombináciami. Tieto ukazovatele 

môžeme klasifikovať z niekoľkých hľadísk:
38

 

 finančné (merateľné vo finančných jednotkách) a nefinančné (merateľné v 

iných fyzikálnych jednotkách, napríklad počet alebo čas) 

 kvantitatívne (merateľné nejakou kardinálnou stupnicou) a kvalitatívne 

(merateľné na ordinálnej poradovej stupnici) 

 priame (u ktorých je možné jednoznačne dokázať príčinný vzťah k 

dosiahnutému prínosu) a nepriame (pre ktoré je nutné stanoviť zástupné 

ukazovatele vyjadrujúce zmenu) 

 krátkodobé (prejavujúce sa do pol roka od implementácie IS/IT) a dlhodobé 

(prejavujúce sa niekedy až o niekoľko rokov) 

 absolútne (vyjadrené merateľnou hodnotou) a relatívne (vyjadrené 

bezrozmerným pomerovým číslom) 

1.3.4 Náklady na informačné systémy 

 Zavedenie nového informačného systému samozrejme pre podnik predstavuje 

značné organizačné, kapacitné ale aj finančné požiadavky. Cena riešenia informačného 

systému býva často jedným z hlavných kritérií pri výbere IS/IT. Neplatí však pravidlo, 

že vyššie výdaje do tejto oblasti automaticky znamenajú vyšší získaný úžitok. Efektívne 

riadiť IS/IT neznamená len sledovať prínosy, ale aj náklady, ktoré sú za informačné 

systémy a technológie v podniku vynakladané. Najvšeobecnejším rozdelením nákladov 
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na IS/IT je na jednorazové náklady, spojené so samotným nákupom informačného 

systému a z nákladov spojených s jeho prevádzkou:
39

 

 Jednorazové náklady - zahŕňajú nákup hardwarového a softwarového 

vybavenia podniku, dátové naplnenie systému, školenia, úpravy špeciálnych 

úloh, obrazoviek a podnikových procesov. 

 Prevádzkové náklady - obsahujú servisné poplatky za hardware a software, 

poradenskú činnosť a zabezpečenie prevádzky IT oddelenia podniku. 

 Z širšieho pohľadu je možné výdaje na informačné systémy a technológie 

kategorizovať podľa troch hľadísk, ktoré by mali byť základom pre kontrolu plánovania 

a sledovania výdavkov na IS/IT:
40

 

 Časové hľadisko - zohľadňuje životný cyklus informačného systému. Ten 

pozostáva z plánovania, nákupu alebo vývoja, zavedenia, prevádzky a 

likvidácie. Tento cyklus dnes v podnikoch trvá približne 8-10 rokov a stále sa 

skracuje. Priebeh nákladov sa odvíja hlavne od toho, či bude nakúpené hotové 

riešenie, vyvíjaný vlastný systém, prípadne použitá určitá kombinácia týchto 

spôsobov. 

 Druhové hľadisko - pre podniky má význam sledovať výdaje do informačnej 

infraštruktúry, a to najmä pre zaistenie súladu s trendmi v danom 

podnikateľskom sektore. V rámci druhového členenia sú to výdavky na 

hardware, software, pracovníkov, služby a réžiu. 

 Aplikačné hľadisko - umožňuje sledovať výdavky na konkrétne aplikácie. Toto 

má zmysel najmä v prípade, že je žiaduce zistiť efektívnosť zavedenia danej 

aplikácie do systému. 

1.3.5 Metódy hodnotenia informačných systémov 

Informačné systémy, ich aplikácie a informačné technológie je možné hodnotiť 

viacerými metódami a z rôznych pohľadov. Tie sa odvíjajú od toho, čo podnik v danej 

situácií zaujíma. Možné je sledovať akým spôsobom a ako rýchlo podnik s pomocou 

IS/IT dosahuje svoje ciele, aká je návratnosť investícií vynaložených do tejto oblasti, 
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kde sú slabé miesta riešenia informačného systému a technológií v podniku, prípadne 

ktorú z možností vybrať pri nasadzovaní nových riešení IS/IT. 

1.3.5.1 Finančné a kvalitatívne metódy hodnotenia investícií do IS/IT 

V súčasnosti neexistuje jednotný názor na to, ako efekty podnikovej informatiky 

kvantifikovať. Preto existuje množstvo metód, ktoré je možné navzájom kombinovať 

a merať prínosy IS/IT finančnými ale aj nefinančnými ukazovateľmi. Prístupy 

využívajúce finančné ukazovatele berú pri hodnotení efektov IS/IT v podnikoch do 

úvahy okrem nákladov aj pred pokladané finančné prínosy, tieto je však v praxi zložité 

stanoviť. Využívanými nefinančnými metódami sú:
41

 

 Doba návratnosti investície (payback method) 

 Čistá súčasná hodnota (net present value) 

 Pomer zisku a nákladov (cost-benefit ratio) 

 Rentabilita (profitablility index) 

 Vnútorné výnosové percento (internal rate of return) 

Nefinančných merateľných ukazovateľov, ktoré sú navyše po analýze 

vyjadriteľné aj finančne je mnoho podľa charakteru podnikových procesov. Jedným z 

významných ukazovateľov, ktorý je možné skúmať prakticky vo všetkých podnikoch je 

produktivita. Tá poskytuje hodnotnú informáciu, popisujúcu vzťah medzi vstupnými 

nákladmi a výstupným úžitkom. Je to pomer medzi množstvom vstupov a množstvom 

výstupov za určitú časovú jednotku. Ukazovateľ produktivity sa dá použiť pre 

najrôznejšie zdroje, a to v oblasti výroby aj služieb. IS/IT umožňuje efektívnejšie 

využívanie zdrojov, a tým zvyšuje produktivitu a schopnosť reakcie na požiadavky trhu. 

Okrem produktivity je v podniku príhodné sledovať napríklad zmeny v počte 

zákazníkov, reklamácií, podiel na trhu, dobu vývoja a výroby, doby obslúženia 

zákazníka a mnoho ďalších podľa konkrétnej podnikateľskej činnosti.
42

    

 Podľa prieskumu vykonaného v roku 2006 medzi dodávateľmi podnikových 

informačných systémov na českom trhu sú najobľúbenejšími metódami na  hodnotenie 

investícií do IS/IT:
43
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 TCO (Total Cost of Ownership) - je metóda, ktorá sa sústredí na vyhodnotenie 

nákladov predovšetkým prostredníctvom cien a technických parametrov, avšak 

často bez ohľadu na obchodné procesy podniku. Poukazuje na výhodnosť 

nákupu nových technológií a umožňuje tak IT oddeleniu optimalizovať ceny za 

dodávky. 

 ROI (Return On Investment) - meria príjmy v porovnaní s nákladmi potrebnými 

na ich dosiahnutie. je bežne využívaná v podnikovom účtovníctve, kde je 

jednoduché jednotlivé položky určiť. V prípade projektov IS/IT je však často 

zložité presne definovať všetky náklady a prínosy.  

 BSC (Balanced Scorecard) - je osvedčenou a obľúbenou metódou, ktorá bola 

postupom času špecifikovaná do rôznych oblastí, vrátane IS/IT. Metóda priamo 

prepája obchodnú stratégiu podniku a následné finančné prínosy. Spája oblasti 

financií, spokojnosti zákazníka, stavu interných procesov a schopnosti inovácií. 

 EVA (Economic Value Added) - vyhodnocuje dopad IS/IT na všeobecnej 

úrovni. 

 TEI (Total Economy Impact) - je spôsob hodnotenia, ktorý okrem cien zahŕňa aj 

riziká a prínosy. Súčasťou je tiež vyhodnotenie flexibility, ktoré obsahuje 

dostupnosť a stabilitu dodávateľov, veľkosť a časovanie projektov. Táto metóda 

je vhodná na porovnávanie výhodnosti odlišných možností.  

 

Obrázok 9: Prehľad používaných metód pre hodnotenie prínosov IS/IT44 
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1.3.5.2 McFarlanov model aplikačného portfólia 

 Model portfólia aplikácií podľa McFarlana nadväzuje na princípy Bostonskej 

matice a rozoberá prínos jednotlivých aplikácií využívaných v podniku z pohľadu 

súčasnosti či budúcnosti. Podľa tohto modelu podnik dokáže zhodnotiť, bez ktorých 

aplikácií sa podnik nedokáže zaobísť, prípadne ktoré aplikácie sú potenciálne pre 

budúcu prosperitu podniku:
45

 

 Strategické aplikácie - sú kritické pre dosiahnutie cieľov podniku. Ich hodnota 

je podmienená práce týmito cieľmi. Sú spojené s určitým rizikom, ich prínos 

môže byť neistý, avšak pri úspešnom naplnení cieľov prinášajú vysoké prínosy. 

 Potenciálne aplikácie - sú aplikácie, ktoré môžu byť dôležité pre dosiahnutie 

cieľov podniku. Hodnota týchto aplikácií sa odvíja od prínosu nových 

podnikateľských aktivít, ktoré podnik vykonáva. Ich prínos teda nie je istý a 

môže byť vysoký ale rovnako aj nemusí byť žiaden. 

 Kľúčové aplikácie - sú kritické pre samotný chod podniku. Pri ich výpadku 

môže dôjsť k úplnému zastaveniu chodu podniku, preto je ich význam podstatný 

v súčasnosti a krátkodobom horizonte. 

 Podporné aplikácie - sú dôležité, avšak nie kritické pre fungovanie podniku. Sú 

orientované na súčasný chod podniku a väčšinou pomáhajú znižovať náklady, 

prípadne zrýchľovať niektoré procesy. 

 

Obrázok 10: McFarlanov model portfólia aplikácií IS/IT46 
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1.3.5.3 Porterov model konkurenčných síl pre IS/IT 

 Strategický význam podnikového informačného systému je možno popísať aj 

Porterovým modelom piatich konkurenčných síl aplikovaný na oblasť IS/IT. Pre túto 

oblasť rieši otázky:
47

 

 Súčasná konkurencia na trhu - ako môže IS/IT pomôcť získať konkurenčnú 

výhodu? 

 Vyjednávacia sila odberateľov - ako môže IS/IT zmeniť ich vyjednávaciu silu? 

 Vyjednávacia sila dodávateľov - ako môže IS/IT zmeniť ich vyjednávaciu 

silu? 

 Hrozba nových konkurentov - ako môže IS/IT vybudovať nové bariéry 

vstupu? 

 Hrozba substitučných produktov - ako môže IS/IT pomôcť vytvárať nové 

produkty? 

 

Obrázok 11: Porterov model rozšírený pre oblasť IS/IT48 
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1.3.5.4 Metóda párového porovnania 

Metóda párového porovnania zisťuje preferenčné vzťahy dvojíc kritérií. Úlohou 

je zistiť pre každé kritérium počet jeho preferencií vzhľadom ku všetkým ostatným 

kritériám. Na základe počtu preferencií sa následne určí poradie kritérií a vypočítajú 

váhy pre jednotlivé kritéria. Tieto je následne možné využiť napríklad v metóde váženej 

úžitkovosti pre výber najlepšieho kandidáta zo súboru.
49

 

Tabuľka 1: Príklad preferencií kritérií metódou párového porovnania50 

Kritérium k1 k2 k3 k4 k5 Počet preferencií Poradie 

kritéria 

k1   1 1 1 5 3 1 

k2     3 2 2 2 3 

k3       3 3 3 2 

k4         5 0 5 

k5           2 4 

1.3.5.5 Vyváženosť informačných systémov 

Nevyváženosť jednotlivých častí informačného systému často vedie 

k neefektívnosti celého systému. Málo efektívne časti znižujú úroveň celého systému. 

Na odhalenie týchto častí slúži metóda HOS8, ktorá skúma osem kľúčových oblastí 

informačného systému a zisťuje, či sú tieto oblasti v podniku na rovnakej alebo blízkej 

úrovni. Metóda vyhodnotí, v ktorých oblastiach je potrebné informačný systém zlepšiť  

a ponúka odporúčania na toto zlepšenie. Oblasti skúmania vyváženosti informačného 

systému metódou HOS8 sú:
51

 

 Hardware - skúma technické vybavenie podniku, hardware. 

 Software - zahŕňa skúmanie programového vybavenia podniku, jeho funkcií 

a ovládateľnosti. 

 Orgware - zahŕňa pravidlá prevádzky informačného systému, odporúčané 

pracovné postupy a bezpečnostné pravidlá. 

 Peopleware - skúma užívateľov informačného systému. Zameriava sa najmä na 

povinnosti pracovníkov voči informačnému systému. 

 Dataware - je oblasť skúmajúca dáta vo vzťahu k ich dostupnosti, správe 

a bezpečnosti. 

                                                 
49

 OLIVKOVÁ, I. Metody stanovení vah kritérií. kds.vsb.cz [online].  
50

 tamtiež 
51

 KOCH, M. Co je metoda HOS a jak s ní pracovat. ZEFIS.cz [online].  



Teoretické východiská 

 

39 

 

 Zákazníci - predstavujú oblasť skúmajúcu reálnych zákazníkov používajúcich 

informačný systém podniku, prípadne užívateľov informačného systému v rámci 

podniku. 

 Dodávatelia - popisuje oblasť zaisťovania prevádzky informačného systému. 

Podľa toho, kto sa o túto prevádzku stará sa môže jednať o externú organizáciu 

alebo interných pracovníkov podniku. 

 Management - skúma riadenie informačných systémov vo vzťahu 

k informačnej stratégii, dôslednosti uplatňovania stanovených pravidiel 

a vnímaniu koncových užívateľov informačného systému. 

 

Obrázok 12: Grafický výstup hodnotenia IS metódou HOS852 
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1.4 Informačná stratégia 

Informačná stratégia je chápaná ako sústava cieľov a spôsobov ich naplnenia, 

ktorá by mala obsahovať vízie a charakteristiky pre budúci stav informačného systému a 

informačných technológií v podniku a optimálne podporovať ciele firmy. Pre 

efektívnosť informačných systémov má stratégia zásadný význam. Jej absencia totiž 

býva často jednou z hlavných príčin neefektívnych výdajov na informačné systémy. 

Rovnako nerešpektovanie princípov popísaných v informačnej stratégií môže viesť k 

nákupom zbytočných, rýchlo zastarávajúcich  prípadne vzájomne nekompatibilných 

komponentov a k následnej postupnej strate konkurencieschopnosti.
53

 Z pohľadu 

firemných stratégii sa informačná stratégia zaraďuje medzi funkčné stratégie. Medzi 

funkčnými stratégiami má informačná stratégia špecifické postavenie. Okrem toho, že 

musí podporovať nadriadenú obchodnú, a tým aj globálnu firemnú stratégiu, jej úlohou 

je tiež podpora ostatných funkčných stratégií tak, aby pomáhala k napĺňaniu vytýčených 

strategických cieľov jednotlivých funkčných stratégií.
54

  

 

Obrázok 13: Vzťah podnikovej stratégie, informačnej stratégie a funkčných stratégií55 

 

 Informačná stratégia by mala teda v nadväznosti na nadriadené stratégie 

vytyčovať korešpondujúce strategické ciele v oblasti IS/IT. Cieľom tejto stratégie je 

hľadať riešenia, ako pomocou informačných technológií:
56
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 Zvyšovanie výkonnosti pracovníkov podniku. 

 Podpora dosahovania strategických cieľov podniku. 

 Získavanie konkurenčnej výhody pre podnik. 

 Vytváranie ďalších strategických príležitostí. 

 Obsah informačnej stratégie zahŕňa niekoľko hlavných bodov. Predovšetkým je 

potrebné určiť väzby medzi celkovou stratégiou podniku a informačnej stratégie. 

Následné analýzy zisťujú stav aktuálneho a budúceho vývoja informačných technológií 

v podniku ako aj určenie finančných a nefinančných zdrojov pre zaistenie stratégie a 

informačných zdrojov  pre podporu systému riadenia. Ďalej by informačná stratégia 

mala obsahovať plán pre rozvoj IS/IT v strednodobom a dlhodobom horizonte a prehľad 

štandardov ktoré majú byť pri jej realizácií uplatňované. V rámci IS/IT stratégie by mal 

podnik tiež navrhnúť potrebné organizačné zmeny a kvalifikačné programy, ako aj 

zásady pre vyhodnocovanie účinnosti realizácie stratégie. Pre úspešné definovanie 

informačnej stratégie je však tiež nevyhnutné, aby vrcholoví riadiaci pracovníci spĺňali 

niekoľko podmienok:
57

   

 Aktívne zapájanie sa a podpora tvorby informačnej stratégie. Nezáujem o túto 

oblasť a prenechanie zodpovednosti len na odborníkov IS/IT môže spôsobiť 

neefektívnu implementáciu nových technológií bez premýšľania nad 

ekonomickou stránkou.  

 Strategické myslenie, bez prílišného ovplyvnenia súčasnými operatívnymi 

problémami. 

 Identifikácia kritických faktorov úspechu podniku. 

 Sledovanie stavu a vývoja vonkajšieho ak vnútorného prostredia podniku. 

 Prevzatie dlhodobého záväzku, a to aj za cenu vzdania sa krátkodobého 

úspechu. 

 Odpútanie sa od prílišných detailov. 

  Zaistenie znalosti informačnej stratégie všetkými pracovníkmi podniku. 
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1.4.1 Štruktúra informačnej stratégie 

 Strategické ciele, úlohy a zámery vyjadrené v návrhu stratégie je možné 

kategorizovať podľa jednotlivých oblastí. Spolu vytvárajú obsah stratégie. Názory na 

obsah a štruktúru funkčných stratégií, vrátane informačnej stratégie, nie sú jednotné. 

Preto je vždy nutné vychádzať z konkrétnych podmienok daného podniku a situácie, v 

ktorej sa nachádza. Jeden z prístupov popisuje informačnú stratégiu desiatimi 

aspektmi:
58

 

 Rozvojové zámery a trendy - sa týkajú najmä rozvoja informačného systému, 

zdokonaľovania aplikácií, eliminácie významných slabých stránok a hrozieb. 

Strategické ciele vyjadrené v návrhu by mali logicky vyplývať z uskutočnených 

analýz.   

 Koncepcia a filozofia IS/IT - predstavuje súbor najdôležitejších predstáv, zásad 

a princípov týkajúcich sa fungovania a úlohy informačného systému v podniku, 

prístupov k uspokojovaniu informačných potrieb a požiadaviek podstatného 

okolia. 

 Finančné zabezpečenie - sa týka zaistenia a pridelenia finančných prostriedkov 

na vytýčené rozvojové zámery v oblasti IS/IT. 

 Materiálne zabezpečenie - rieši otázky nákupu softwarového a hardwarového 

vybavenia podniku, výberu dodávateľov a budovanie vzťahu s nimi.  

 Pracovníci - sú aspekt informačnej stratégie, ktorý je zameraný na vytýčenie 

strategických cieľov a ciest vedúcich k ich naplneniu pre užívateľov IS/IT, teda 

manažérov a bežných pracovníkov a IS/IT špecialistov. 

 Riadenie rozvoja IS/IT - by sa malo týkať hlavne vytýčenia zásadných úloh 

súvisiacich s riadením realizácie strategických cieľov, vyjadrených v návrhu 

informačnej stratégie.  

 Organizácia a riadenie informačných procesov - sa zaoberá stanovením úloh 

potrebných na vytvorenie organizačných predpokladov pre rozpracovanie 

a realizáciu stratégie na nižších úrovniach.  

 Akosť - definuje strategické opatrenia a ciele zamerané na elimináciu 

nedostatkov súvisiacich s požiadavkami kladenými na informácie a informačné 

systémy, s včasnosťou, dostupnosťou, spoľahlivosťou prísunu informácií, ich 

obsahom, formátom, cenou alebo legálnosťou. 
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 Bezpečnosť a ochrana IS/IT - vymedzuje obrysy bezpečnostnej politiky IS/IT 

v podniku a stanovuje postupy realizácie a priority opatrení zameraných na 

elimináciu nedostatkov zistených v priebehu analýz, súvisiacich s týmto 

aspektom. 

 Strategické nadväznosti - sa týkajú previazania informačnej stratégie 

s nadradenou obchodnou stratégiou, ako aj s ostatnými funkčnými stratégiami. 

Zároveň by mali príslušné funkčné stratégie, ako napríklad finančná alebo 

stratégia materiálneho zabezpečenia, vytvoriť potrebné podmienky pre realizáciu 

stratégie IS/IT. 

 

Obrázok 14: Štruktúra informačnej stratégie59 

1.4.2 Formulácia informačnej stratégie 

 Proces formulácie informačnej stratégie sa týka všetkých aspektov spojených s 

rozvojom informačných systémov podniku. Tak ako všetky strategické rozhodnutia by 

aj informačná stratégia mala byť spracovaná formálne, písomne a mali by s ňou byť 

oboznámení všetci riadiaci pracovníci, ktorí týmto potvrdzujú prijatie tejto stratégie. 
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Obsah informačnej stratégie je komplexný pohľad na celú problematiku IS/IT podniku. 

Proces stanovenia stratégie IS/IT má predovšetkým určiť oblasti, v ktorých podnik 

očakáva najväčší efekt z nasadenia informačného systému a technológií a určenie cesty 

ako tento efekt dosiahnuť. Výsledkom definovania informačnej stratégie je preto 

stanovenie rozhodnutí v nasledujúcich oblastiach:
60

  

 Ako môžu informačné technológie pridať hodnotu produktom alebo službám 

podniku? 

 Aký informačný systém najviac zvýši konkurencieschopnosť podniku? 

 Kto a ako má riadiť rozvoj a prevádzku IS/IT? 

 Ako má byť organizovaný rozvoj a prevádzka IS/IT? 

 Koľko prostriedkov bude vynakladaných na prevádzku a rozvoj IS/IT? 

 Kde a ako budú zdroje na prevádzku a rozvoj IS/IT získavané a ako hodnotiť 

ich efektívnosť? 

 Ako vychovať a motivovať pracovníkov vo využívaní IS/IT? 

 Východiskom pre formuláciu informačnej stratégie je zostavenie plánu jej 

tvorby. Ten zahŕňa najmä spresnenie obsahu a hĺbky riešenia, stanovenie 

harmonogramu a riešiteľského tímu. Pri tom je nutné brať ohľad na veľkosť podniku a 

rozsah jeho IS/IT, hlavné dôvody vypracovania informačnej stratégie, skúsenosti a 

zloženie riešiteľského tímu ako aj na to, či sa jedná o prvú verziu stratégie, alebo o 

modifikáciu už existujúcej.
61

  

 

Obrázok 15: Proces formulácie informačnej stratégie podniku62 
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1.4.3 Tvorba informačnej stratégie 

Pri tvorbe informačnej stratégie je vhodné postupovať v nadväzujúcich krokoch 

zhoda nadol, tak aby nadradené úrovne určovali základné strategické ciele nižším 

úrovniam. Tie ich na svojej úrovni rozpracujú do detailu, čo poskytuje spätnú väzbu. 

Odporúčanými krokmi pri tvorbe informačnej stratégie sú:
63

 

 Identifikácia aktuálnej stratégie a vymedzenie SBU - je prvým krokom 

tvorby stratégie IS/IT. Pre stanovenie informačnej stratégie je totiž nutné poznať 

jej nadradenú obchodnú stratégiu. Túto je potrebné analyzovať a vyvodiť z nej 

najdôležitejšie požiadavky vyplývajúce pre stratégiu IS/IT. 

 Strategická analýza - identifikuje všetky podstatné faktory a okolnosti 

ovplyvňujúce návrh stratégie. V prvom rade je nutné identifikovať očakávania 

podstatného okolia podniku. Zároveň je potrebné analyzovať vplyvy 

vonkajšieho a vnútorného okolia podniku. 

 Formulácia návrhu stratégie - vytvára obsahový a štrukturálny rámec pre 

výslednú stratégiu. Informačná stratégia by mala byť v písomnej podobe 

zachytená množina budúcich strategických cieľov a spôsobov ich realizácie. 

 Výber a schválenie optimálnej varianty stratégie - predpokladá posúdenie 

sformulovaného návrhu informačnej stratégie vrcholovým manažmentom pred 

jej definitívnym schválením, a to najmä z pohľadu vhodnosti, prijateľnosti 

a uskutočniteľnosti. 

 Implementácia stratégie a kontrola jej realizácie - je záverečným krokom, 

ktorý jasnú a analýzou logicky zdôvodnenú formuláciu stratégie realizuje 

a uvádza do života. 

1.5 Podnikové procesy 

 Zlepšovanie podnikových procesov sa dnes stalo absolútnou nutnosťou pre 

udržanie firiem na trhu. Podnikový proces je súhrnom činností, ktoré transformujú 

súhrn vstupov na súhrn výstupov pre iných ľudí alebo iné procesy. Vzhľadom na to, že 

zákazníci od svojich dodávateľov vyžadujú stále lepšie produkty a služby, podniky sú 

nútené neustále uvažovať o zlepšovaní svojich procesov, inak má zákazník možnosť 

obrátiť sa na množstvo konkurenčných firiem. Preto mnoho firiem začalo pracovať so 
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svojimi procesmi formou ich priebežného zlepšovania. Významnú úlohu pri zlepšovaní 

procesov hrajú informačné systémy a technológie. Tie môžu pôsobiť ako dôvod, ale aj 

prostriedok k dosiahnutiu žiaducich zmien.
64

  

 Pre zrozumiteľnejší pohľad, porozumenie a následnú analýzu je vhodné 

podnikové procesy modelovať niektorou z mnohých metód. Proces je vždy modelovaný 

ako štruktúra vzájomne nadväzujúcich činností a každá činnosť môže byť samostatne 

popísaná ako proces. Základnými prvkami každého modelu podnikového procesu sú:
65

 

 proces 

 činnosť 

 podnet 

 väzba - nadväznosť 

 Procesné riadenie v podnikoch sa definuje ako neustále sledovanie podnikových 

procesov a v prípade nutnosti ich prírastkové zlepšovanie alebo radikálny reengineering, 

a to všetko za účelom stáleho dosahovania strategických cieľov. V posledných rokoch  

sú stále viac predmetom pozornosti stávajú vzájomné väzby procesného a projektového 

riadenia. Kým proces je štruktúrovaný sled aktivít, navrhnutý a riadený za účelom 

opakovaného dosahovania určitého cieľa, projekt je prostriedkom jednorazového 

dosiahnutia cieľa (zmeny, stavu). Cieľom procesného prístupu k riadeniu projektov je 

zaistiť, aby ten kto konkrétny projekt realizuje, postupoval s typovými postupmi, ktoré 

musia byť nastavené tak, že iný projekt bude realizovaný s podobnými postupmi na 

podobnej úrovni efektivity a kvality.
66
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2 Analýza súčasného stavu 

 Dôležitou súčasťou formulácie informačnej stratégie je dôkladná analýza 

súčasného stavu podniku pre pochopenie situácie v akej sa podnik nachádza a faktorov, 

ktoré je nutné pri návrhu informačnej stratégie zohľadniť, a z ktorých bude samotný 

návrh vychádzať. Táto časť práce preto obsahuje analýzu vybraného podniku z pohľadu 

jeho vnútorného aj vonkajšieho prostredia, ktorá bude slúžiť ako podklad pre 

identifikáciu oblastí zasiahnutých zavedením informačnej stratégie a východiská pre 

výber jej jednotlivých častí.  

2.1 Predstavenie spoločnosti 

Klub žonglovania MagniS (ďalej ako MagniS, skupina MagniS, klub MagniS, 

prípadne len podnik) bol založený 17.2.2008 v Želetave ako organizačná jednotka 

Občianskeho združenia KADET, pôsobiaceho v meste Třebíč. Podľa stanov tohto 

združenia sa základné články označujú plným názvom združenia s pripojeným vlastným 

označením. Celý oficiálny názov je teda Občanské sdružení KADET - Klub žonglování 

MAGNIS, ako skrátený populárny názov je však povolené používať len vlastné 

označenie. Zameriava sa predovšetkým na ohnivú, svetelnú a UV show a workshopy. 

Činnosť skupiny MagniS je uvedená ako činnosť ostatných organizácií združujúcich 

osoby za účelom presadzovania spoločných záujmov. Na základe zakladateľskej listiny 

spísanej valným zhromaždením Občianskeho združenia KADET je predmetom činnosti 

klubu MagniS: 

 pravidelná práca s deťmi a mládežou v krúžkoch, kluboch a oddieloch 

s tematikou žonglovania a ďalších cirkusových zručností 

 organizácia prázdninových letných táborov a pobytov s rovnakou tematikou 

 organizácia nepravidelných akcií pre neorganizované deti a mládež s rovnakou 

tematikou 

 verejné vystúpenia a predstavenia v oblasti žonglovania a ďalších cirkusových 

zručností  
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Obrázok 16: Logo - Občanské sdružení KADET - Klub žonglování MAGNIS67 

 

Tabuľka 2: Základné údaje o podniku68 

Základné firemné údaje 

Názov Občanské sdružení KADET - Klub žonglování 

MAGNIS 

IČO 75142457 

Hlavný spolok Občanské sdružení KADET 

Fr. Hrubína 753/1, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 

Identifikační číslo: 26639904 

Právna forma: Spolok 

Inštitucionálny sektor Neziskové organizácie slúžiace domácnostiam 

Forma Organizačná jednotka združenia 

Adresa Podolí 113, Želetava, 67525 

Dátum vzniku 17.2.2008 
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2.2 Mc Kinseyho analýza „7S“ 

Prvým modelom pre analýzu vnútorného prostredia firmy bude model 7S,  teda 

model zahŕňajúci faktory ovplyvňujúce napĺňanie firemnej stratégie. 

2.2.1 Organizačná štruktúra podniku 

Základná organizačná štruktúra vychádza zo stanov Občianskeho združenia 

KADET. Tú tvorí združenie KADET ako celok a základné články s právnou 

subjektivitou. KADET ako celok spravuje valné zhromaždenie a rada združenia, 

ktorých zloženie, práva a povinnosti určujú stanovy. Základnými článkami, do ktorých 

patrí ak klub MagniS, sú organizačnými jednotkami podľa § 6 odst. 2 písm. e) Zákona 

o združovaní občanov a jednajú pod svojím menom pod svojho vzniku. Základné 

články majú svoju právnu subjektivitu, ktorá je závislá na právnej subjektivite 

Občianskeho združenia KADET.
69

  

Najvyšším orgánom základných článkov je valné zhromaždenie, ktoré zvoláva 

predseda združenia minimálne jeden krát za rok. Toto zhromaždenie predovšetkým 

stanovuje počet členov rady základného článku, volí jej členov, volí zástupcov 

základného článku do rady Občianskeho združenia KADET a nominuje delegátov na 

jeho valné zhromaždenie,  schvaľuje rozpočet a podobne. 

 

Obrázok 17: Organizačná štruktúra klubu MagniS70 

 

                                                 
69

 Občanské sdružení KADET. Stanovy občanského sdružení KADET. oskadet.cz [online]. 
70

 Vlastné spracovanie 

Predseda 
združenia 

Miestopredseda Hospodár 

Externá 
účtovnícka 

firma 

Manažér 
Hlavný člen 
združenia 



Analýza súčasného stavu 

 

50 

 

Vnútorná organizačná štruktúra združenia sa vyznačuje svojou jednoduchosťou. 

Pre zvýšenie efektivity práce a vytýčenie zodpovedností boli v rámci vedenia vybrané 

zodpovedné osoby za najdôležitejšie oblasti združenia. Vedenie sa plnohodnotne zapája 

do vystúpení združenia, pôsobí nie len ako vedúca a organizujúca zložka. Vedúci 

pracovníci sa však pravidelne stretávajú, zhodnocujú situáciu združenia, navrhujú 

riešenia, ktoré sú následne prezentované ostatným členom združenia. Množstvo stretnutí 

a čas pri nich strávený sa zintenzívňuje s blížiacimi sa termínmi projektov týkajúcich sa 

združenia. Náplň práce jednotlivých pozícií vo vedení je nasledovný: 

 Predseda združenia - Je osoba  zabezpečujúca komunikáciu medzi skupinou 

MagniS, nadradeným občianskym združením KADET, ďalej komunikuje s 

prenajímateľmi priestorov, úradmi a podpisuje dokumenty. V hierarchii 

združenia predstavuje pozícia predsedu najvyššiu funkciu. 

 Miestopredseda - Priamo zastupuje predsedu. V združení MagniS má tiež 

miestopredseda zodpovednosť za marketingovú komunikáciu. 

 Hospodár - Zabezpečuje komunikáciu s účtovníckou firmou a sleduje finančnú 

situáciu združenia. Úlohou hospodára je tiež fakturácia a vytváranie podkladov, 

ktoré sú odosielané na spracovanie účtovníckej firme. 

 Manažér - Medzi úlohy manažéra združenia patrí predovšetkým komunikácia s 

partnermi a dohadovanie vystúpení. Ďalšou dôležitou úlohou manažéra je 

vypracovanie projektov a žiadostí pre získavanie grantov a dotácií. 

 Hlavný člen združenia - Prostredníkom medzi vedením združenia a ostatnými 

členmi je osoba na pozícií hlavného člena.  

 V združení však chýba osoba, ktorá by bola zodpovedná za spravovanie a 

riešenie problémov v oblasti IS/IT. Táto osoba by sa mala starať o riešenie možných 

výpadkov, zavedenie a údržbu najmä software vybavenia, zálohovanie dát a 

zabezpečenie elektronických komunikačných ciest v rámci združenia, ako aj s 

vonkajším okolím. Taktiež je možné túto osobu poveriť spravovaním internetovej 

prezentácie združenia.   

2.2.2 Stratégia podniku 

Ciele klubu MagniS súvisia s cieľmi Občianskeho združenia KADET, ktorého 

hlavným cieľom je poskytovať deťom a mládeži možnosť aktívne tráviť voľný čas 
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a snažiť sa tak účinne minimalizovať riziká spojené so sociálne patologickými javmi. 

Tento cieľ je uskutočňovaný najmä pravidelnou prácou s deťmi a mládežou v krúžkoch, 

kluboch a oddieloch, organizovaním letných táborov a pobytov, nepravidelnými 

akciami pre deti a mládež a pravidelnými i nepravidelnými akciami pre rodiny s deťmi. 

Ďalej je cieľom združenia umožniť dobrovoľným vedúcim, ktorí pracujú s deťmi 

a mládežou, rozširovanie skúseností a možnosť prístupu k informáciám, ktoré sú 

potrebné pre ich dobrovoľnú prácu a pomáhať im aj materiálne. Toto je dosahované 

organizáciou akcií, seminárov, školení a výmenou skúseností pre vedúcich organizácií 

pracujúcich s deťmi a mládežou, prevádzkou internetového portálu informujúceho 

o dianí v oblasti detí a mládeže a primárnej prevencie sociálne patologických javov 

a prepožičiavaním alebo prenájmom majetku združenia, ktorý bude slúžiť dobrovoľným 

vedúcim k napĺňaniu ich cieľov práce s deťmi a mládežou.
71

 

Strategické ciele na úrovni organizačnej jednotky však združenie MagniS nemá 

jasne formulované ani v písomnej podobe zachytené. Vzhľadom na to, že globálne ciele 

podniku sú východiskom pre návrh informačnej stratégie, bolo nutné tieto strategické 

ciele identifikovať a formulovať. Víziou združenia je stať sa poprednou žonglérskou 

skupinou na celoeurópskej úrovni. Čiastkovými cieľmi sú napĺňanie ročného rozpočtu 

pomocou grantovej politiky, upevnenie podnikovej  identity, zvýšenie povedomia o 

združení na lokálnej aj zahraničnej úrovni a získanie a udržanie profesionálneho tímu 

lektorov. Tieto ciele chce združenie dosiahnuť zvyšovaním zahraničných vystúpení po 

cielenom oslovovaní zahraničných klientov a agentúr, vypracovávaním projektov pre 

získanie grantov na okresnej a krajskej úrovni, zavedením jednotného firemného 

dizajnu vrátane farebnej schémy, loga a ostatných prvkov využívaných pre prezentáciu 

združenia, vytvorením funkčnej a efektívnej marketingovej stratégie a interného PR a 

vytvorením vzdelávacieho a odmenového systému pre lektorov. Z pohľadu generických 

stratégií podľa Portera sa združenie usiluje o stratégiu diferenciácie. Snaží sa 

jedinečným spôsobom svoju činnosť priblížiť širšej verejnosti, združovať, vzdelávať a 

vychovávať záujemcov v danej oblasti a vytvárať silnú komunitu priaznivcov 

žonglérskeho umenia. Túto stratégiu podporuje svojim profesionálnym prístupom, 

školením vedenia aj jednotlivých členov, častými stretnutiami, workshopami a 

festivalmi, komerčnými aj benefičnými akciami. Z pohľadu podporných stratégií 

najviac zaostáva stratégia informačná, ktorá nie je jasne definovaná a ucelená. 
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Neexistuje osoba za danú oblasť zodpovedná, chýba podpora procesov, prípadne je 

minimálna, existuje riziko straty informácii. Navyše nedostatky zasahujú aj do 

marketingovej oblasti, najmä v internetovej komunikácii so zákazníkom. 

2.2.3 Systémy 

Podstatnou súčasťou analýz pre návrh informačnej stratégie podniku je analýza 

samotných systémov v podniku. Táto analýza bude zameraná predovšetkým na 

informačný systém a jeho prvky aktuálne využívané združením MagniS.  

2.2.3.1 Súčasný stav IS/IT 

Informačný systém združenia nie je integrovaný do jedného systému, obsahuje 

množstvo rozdielnych prvkov. Pre spracovávanie financií využíva systém Pohoda avšak 

formou outsourcingu externou firmou. S týmto systémom však majú možnosť pracovať 

aj vedúci pracovníci firmy, ktorým bol poskytnutý prístup, aby mohli priamo sledovať 

pohyb financií. Analýza však preukázala, že možnosti tohto systému nie sú využívané 

naplno. Príkladom je tvorba faktúr, ktoré sú spracovávané v tabuľkovom editore Excel a 

následne zasielané účtovníckej firme, a to napriek tomu, že vytvárať faktúry je možné 

priamo v systéme Pohoda. 

Taktiež je v rámci združenia hojne využívané cloudové riešenie, najmä pri 

zdieľaní dokumentov a výmene informácií. Pre prehľad o svojich zákazníkoch, 

objednávkach a projektoch združenie využíva predovšetkým tabuľkové editory, 

následne zdieľané medzi vedením a členmi. Na komunikáciu v rámci združenia je 

najbežnejšie využívaná e-mailová schránka a Skype. Zaujímavým nástrojom 

využívaným združením je systém na rozposielanie e-mailov zákazníkom MailChimp. 

Ten poskytuje možnosť zasielania noviniek v jednotnom formáte, navyše s možnosťou 

prispôsobenia dizajnu. 

Združenie disponuje aj internetovými stránkami, ktoré sú spravované pomocou 

redakčného systému vytvoreného dodávateľskou firmou. Táto prezentácia však už 

pôsobí zastaralo a neprofesionálne, navyše vzhľadom na riešenie redakčného systému je 

akékoľvek rozšírenie a vylepšenie závislé na práci vývojárov dodávateľa.  
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Obrázok 18: Internetová prezentácia združenia MagniS72 

2.2.3.2 McFarlanov model 

 Tento model je nápomocný pre lepší prehľad o súčasne využívaných aj 

uvažovaných aplikáciách využívaných v podniku. Navyše tieto aplikácie rozdeľuje 

podľa ich významnosti a dopadu na chod podniku. 

 

Obrázok 19: McFarlanov model pre skupinu MagniS 
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 Nevyhnutnosťou pre aktuálne fungovanie podniku sú predovšetkým operačné 

systémy, bez ktorých podnik nedokáže využívať žiadne z ďalších používaných 

aplikácií. Do budúcnosti je pre podnik potrebné vytvoriť kvalitnú webovú prezentáciu, 

ktorej správu umožní vhodne vybraný redakčný systém (CMS), a zároveň zachovanie 

aktuálne využívaných nástrojov, podporujúcich činnosť podniku. Týmito nástrojmi sú 

najme aplikácie využívané pre vystúpenia, prípadne systém Pohoda, slúžiaci na správu 

financií a účtovníctva. Aplikácie s budúcim potenciálom majú podniku postupne 

priniesť určitú konkurenčnú výhodu a optimalizovať procesy a výkonnosť podniku. Pre 

združenie MagniS sú týmito nástrojmi hlavne systém na podporu riadenia projektov, 

nástroj na správu zákazníckych kontaktov, ktorý môže byť súčasťou predchádzajúceho 

a nástroj Google analytics pre sledovanie a skúmanie správania potenciálnych 

zákazníkov na webových stránkach. Rovnako prospešnou aplikáciu je MailChimp, teda 

aplikácia pre rozosielanie newslettru prihláseným záujemcom, ktorý okrem samotného 

zasielania správ ponúka možnosti rozličných analýz. Ďalšími podpornými nástrojmi, 

ktorých výpadok však nemá podstatný vplyv na fungovanie podniku a sú ľahko 

nahraditeľné rôznymi alternatívami sú najmä aktuálne využívané komunikačné nástroje 

a kancelárske aplikácie. 

2.2.3.3 Posúdenie vyváženosti IS/IT metódou HOS8 

Celková úroveň informačného systému je daná jeho najslabším článkom. Tá 

bola analýzou stanovená na skôr slabú. Odporúčanou minimálnou úrovňou je skôr 

dobrá, čo znamená zlepšenie o jeden stupeň v oblastiach orgware, zákazníci, 

dodávatelia a manažment IS. V týchto oblastiach metóda navrhuje nasledujúce kroky 

pre na odstránenie nedostatkov:
73

 

Orgware 

 Je veľmi žiaduce mať definované postupy a smernice pre riešenie havarijných 

stavov systémov. 

 Je veľmi žiaduce mať pracovné postupy a predpisy pre prácu s informačným 

systémom pre koncových užívateľov a udržiavať ich v aktuálnom stave . 

 Je veľmi žiaduce mať vo firme bezpečnostné pravidlá informačného systému a 

udržiavať ich aktuálne . 
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 Zdá sa , že manažment príliš nekontroluje dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a 

prevádzky informačných systémov . To môže spôsobiť vážne problémy . 

 Každý pracovník by mal mať jasne určené, s akými úlohami (funkciami 

informačného systému) môže alebo musí pracovať a kedy . 

 Používatelia by nemali mať možnosť inštalovať na svoje počítače nové 

programy , meniť nastavenia a pripájať zariadenie k počítaču . 

 Je potrebné správne a včas zrušiť prístupové práva k informačnému systému 

zamestnancom , ktorí ukončia pracovný pomer . 

 Mali by prebiehať školenia pracovníkov na prácu s informačným systémom a na 

pravidlá bezpečnosti . 

 Pravidlá pre prevádzku a bezpečnosť informačného systému by mala vždy 

existovať , byť jasné a logické. 

Zákazníci 

 Mali by byť jasne definované metriky informačného systému vzhľadom k jeho 

zákazníkom (používateľom) - teda ukazovatele, ktorými sa meria, ako 

informačný systém plní voči zákazníkom svoju úlohu, ako sú s ním spokojní 

a podobne. Tieto by mali byť pravidelne vyhodnocované. 

 Malo by sa pravidelne preskúmavať, aké prínosy od Vášho informačného 

systému zákazníci očakávajú. 

 Námety a priania zákazníkov (užívateľov) informačného systému by mali byť 

brané do úvahy. 

 Výstupy z informačného systému pre zákazníkov by mali byť prispôsobené, teda 

konkrétny zákazník by mal dostávať informácie určené priamo pre neho. 

 Bolo by dobré preveriť , či prepojenie informačného systému pre zákazníkov s 

ostatnými podnikovými systémami obsahuje všetky potrebné dáta a väzby. 

 Systém určený pre zákazníkov by mal ponúkať aj alternatívny prístup k 

informáciám , napríklad pomocou RSS , sociálnych sietí , SMS a podobne. 
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Dodávatelia 

 Zdá sa , že Vaša organizácia nevyužíva SLA (service level agreement , dohoda o 

úrovni poskytovanej služby) s dodávateľom informačného systému (tým , kto 

pre Vás zabezpečuje jeho prevádzku). Neexistencia jasne stanovených pravidiel 

je jedným z hlavným zdrojov neefektívnosti informačného systému. 

 Bez uplatňovania sankcií za nedodržanie pravidiel prevádzky informačného 

systému stráca SLA (pravidlá, podľa ktorých je IS prevádzkovaný, dodávaný) 

účinnosť. 

 Bolo by asi potrebné zlepšiť užívateľskú podporu (rady a pomoc pri práci s 

informačným systémom). 

 Zdá sa, že dodávateľ (prevádzkovateľ) informačného systému nevyhovuje 

Vašim potrebám. 

 Zdá sa, že Váš dodávateľ (prevádzkovateľ) informačného systému o Vás ako 

zákazníka nejaví príliš veľký záujem. 

Manažment IS 

 Manažéri by mali striktne trvať na dodržiavaní všetkých existujúcich pravidiel 

prevádzky a bezpečnosti informačného systému a kontrolovať ich dodržiavanie. 

 Bolo by dobré poskytovať dodávateľovi (prevádzkovateľovi) informačného 

systému spätnú väzbu, ako ste s jeho prácou spokojní, prípadne čo nové 

potrebujete a podobne. 

 Ak Vaša firma nemá informačnú stratégiu (plán, ako bude vyzerať Váš 

informačný systém, ako podporuje Vašu podnikovú stratégiu ), potom nemožno 

skúmať efektívnosť takéhoto systému, pretože nie je definované, aké ciele má 

plniť. Zvyčajne to spôsobuje vysoké neriadené náklady. 

 Hlavný manažér firmy pre oblasť IS/IT (CIO) buď vo Vašej organizácii 

neexistuje, alebo nejaví dostatočný záujem o rozvoj informačných systémov. 
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Obrázok 20: Analýza vyváženosti systému metódou HOS874 

2.2.4 Štýl riadenia 

Napriek tomu, že firma má definovanú hierarchickú štruktúru a pridelené 

zodpovednosti k jednotlivým pozíciám, v združení prevláda demokratický štýl riadenia. 

Väčšina členov sú prvotriedny žongléri, ktorých názor aj na veci týkajúce sa riadenia je 

podstatný. Jedná sa hlavne o starších, skúsenejších členov, ktorí sa podieľajú na 

rozhodovaní o ďalších krokoch združenia a pravidelne sa zúčastňujú stretnutí vedenia. 

V združení funguje obojstranná komunikácia medzi vedením a podriadenými. Vedúci 

pracovníci sa s podriadenými radia o rozhodnutiach a úlohách, ako o spôsoboch ich 

realizácie. 

2.2.5 Zamestnanci 

Jedným z kľúčových prvkov združenia MagniS sú spolupracovníci. Vzhľadom 

na to, že charakter činnosti združenia si vyžaduje skupinovú spoluprácu, od 

jednotlivých členov je vyžadované odhodlanie, chuť a tímový duch. V prípade 

vypadnutia akéhokoľvek člena, či už z dôvodu odchodu zo združenia alebo dočasného 

výpadku, vždy sa jedná o podstatný zásah do fungovania, a to predovšetkým v čase 

projektov a zákaziek. 
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2.2.6 Schopnosti 

Osoby vybrané ako zodpovedné za jednotlivé oblasti v rámci štruktúry firmy 

boli zvolené na základe ich skúseností a znalostí v danej oblasti. Z pohľadu bežnej 

činnosti združenia, jeho členovia sú odborníci, ktorý svoje zručnosti dlhodobo trénujú 

a zdokonaľujú, majú dobré organizačné, vedúce aj lektorské schopnosti. Z technického 

pohľadu sú všetci členovia počítačovo gramotní, väčšina z nich na pokročilej úrovni. 

Navyše väčšina členov je dobre jazykovo vybavená, čo je prínosné najmä pri 

komunikácií a získavaní zákazníkov v zahraničí.  

2.2.7 Zdieľané hodnoty 

Členovia združenia MagniS si uvedomujú, že majú možnosť byť členmi skupiny 

úspešnej v európskom meradle. Z aktuálneho stavu sa nikomu nechce upustiť, naopak 

prichádza vlastná iniciatíva od členov, evidentný je záujem o oblasť pôsobenia a 

naplnenie možnosťou sebarealizácie. Tieto zdieľané hodnoty následne členovia 

prezentujú aj mimo samotného združenia. 

2.3 Analýza vonkajšieho okolia podniku „SLEPT“ 

Vhodnou analýzou pre skúmanie vonkajšieho prostredia podniku je analýza 

„SLEPT“. Okrem poznania externého okolia, v ktorom daná spoločnosť vykonáva svoju 

činnosť je dôležitá tiež pre identifikáciu zmien, ktoré sa objavujú v okolí podniku a na 

podnik vplývajú, na základe čoho je možné na vzniknuté zmeny vhodne reagovať. 

2.3.1 Sociálne faktory 

Predaj služieb spoločnosti a ochota zákazníkov za tieto služby platiť je 

ovplyvnená viacerými sociálnymi faktormi. Zábavné a umelecké programy, 

predstavenia, prípadne celé podujatia je možné ponúknuť širokej vekovej skupine, je 

však vždy nutné túto vekovú skupinu vopred odhadnúť a následne program tejto 

skupine prispôsobiť.  
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Obrázok 21: Veková štruktúra ČR (31.12.2012)75 

 

K 31.12. 2013 bol počet obyvateľov  Českej republiky 10 512 419, z toho v kraji 

Vysočina, v ktorom skupina MagniS sídli žije približne 510 000 obyvateľov. Kraj 

Vysočina poskytuje výhodné prírodné podmienky, mnoho kultúrnych akcií a pamiatok, 

z ktorých tri patria do zoznamu UNESCO. V kraji je tiež relatívne nízka úroveň 

kriminality a nižší podiel sociálne rizikových skupín obyvateľstva. Tento región sa však 

v posledných rokoch musí vyrovnávať s odchodom najmä mladých ľudí vo veku 25-34 

rokov, a to hlavne z dôvodu nedostatku pracovných príležitostí a dlhodobo nízkou 

úrovňou miezd.
76

 Tieto informácie sú pre MagniS zaujímavé hlavne pri organizovaní 

vlastného letného festivalu a pri rozširovaní členskej základne. 
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Obrázok 22: Vekové skupiny ČR (2012)77 

 

 

Obrázok 23: Vekové skupiny v kraji Vysočina (2012)78 

 

Svoju úlohu tiež značne zohráva aj životná úroveň v miestach pôsobenia. 

Organizácia MagniS sa snaží svoje služby prezentovať a profesionálne poskytovať 

zákazníkom z rôznych sociálnych vrstiev. Okrem účinkovania na rozličných firemných 

akciách a iných komerčných podujatiach sa tiež objavujú možnosti zapojenia sa do 

mnohých dobročinných projektov. Prieskumy však ukazujú, že domácnosti na kultúru 

a rekreáciu v Českej republike vydávajú pomerne vysoké percento svojich celkových 

spotrebných výdavkov. 
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Obrázok 24: Štruktúra spotrebných výdajov domácností (2010)79 

 

Najmä pri organizovaní vlastných kultúrnych akcií a festivalov je potom dôležité 

zabezpečiť, aby žiadnym spôsobom neboli negatívne ovplyvňovaní obyvatelia, či už 

hlukom, preťažením infraštruktúry prípadne nevhodným správaním návštevníkov. 

2.3.2 Legislatívne faktory 

Z pohľadu legislatívy je pre Občianske združenie KADET, a teda aj pre skupinu 

MagniS dôležitá právna úprava zaoberajúca sa neziskovými organizáciami. Napriek 

tomu, že je pojem nezisková organizácia bežne využívaný, nie je definovaný nijakým 

platným právnym predpisom. Hromadne sa o neziskových organizáciách zmieňuje 

zákon č. 586/1992 Sb., o dani z príjmu, avšak bez toho, aby tento pojem bližšie 

vysvetľoval. Neziskové organizácie, ktoré neboli založené za účelom podnikania, tak 

ako je v tomto zákone konštatované, sú založené pre poskytovanie činnosti v prospech 

toho, kto mal záujem na ich založení. Združenie MagniS sa zaraďuje do kategórie 

takzvaných občianskych združení. Podľa zákona č. 83/1990 Sb., o združovaní občanov, 
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majú občania právo sa slobodne združovať bez povolenia štátneho orgánu. Tento zákon 

sa nevzťahuje na združovanie v politických stranách, za účelom zárobkovej činnosti a v 

cirkvách a náboženských spoločnostiach. Občianske združenie je samostatnou 

právnickou osobou a orgány štátnej správy môžu zasiahnuť do jeho činnosti len v 

medziach zákona. Vzniká registráciou na Ministerstve vnútra a súčasnou evidenciou na 

Českom štatistickom úrade, ktorý vedie evidenciu združenia. Sídlo, názov, orgány a 

činnosť sú vymedzené v stanovách združenia. Návrh na registráciu musia podať 

minimálne traja občania, z ktorých aspoň jeden musí byť starší ako 18 rokov. 

Charakteristickým znakom týchto združení je členská základňa. Zdroje financovania sú 

rozmanité, môžu to byť výnosy z vlastného majetku, vlastných činností, vyberané 

členské poplatky, dotácie alebo dary od právnických alebo fyzických osôb. 

Nedokonalosť zákona v oblasti neziskových organizácií by mala tieto donútiť, aby 

všetko potrebné, čo musia riešiť počas svojej existencie mali upravené v stanovách. 

Dôležitou informáciou pre občianske združenia je zmena v právnej úprave, podľa ktorej 

zákon č. 89/2012 SB., občianskeho zákonníka, ručí dátumom svojej účinnosti zákon č. 

83/1990 Sb., o združovaní občanov. Doposiaľ založené občianske združenia budú 

naďalej považované za spolky, organizačné jednotky sa stanú pobočnými spolkami. S 

tým súvisí aj potreba zmeny v názvoch a označeniach doterajších občianskych 

združení.
80

  

2.3.3 Ekonomické faktory 

Český štatistický úrad poskytuje množstvo voľne dostupných informácií, ktoré 

môžu podnikom ponúknuť obraz aj o ekonomickom vývoji v krajine a regiónoch. 

Významným nástrojom pre meranie výkonnosti ekonomiky je HDP. V posledných 

rokoch zaznamenáva hrubý domáci produkt Českej republiky rast, s výnimkou roku 

2009, v ktorom sa v krajine prejavila celosvetová hospodárska recesia.  

Tabuľka 3: Vývoj HDP v ČR81 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

HDP v mld. 

Kč 

3352,6 3662,6 3848,4 3759,0 3790,9 3823,4 3845,9 3883,8 
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 Ďalším významným makroekonomickým ukazovateľom je miera inflácie. Táto 

je priamo spojená s cenami ponúkaných produktov a služieb.  

 

Obrázok 25: Vývoj miery inflácie ČR82 

  

 Z pohľadu zákazníkov je vhodné sledovať najmä vývoj nezamestnanosti a 

platov, či už na obecnej úrovni alebo v regiónoch pôsobenia podniku. Pre združenie 

MagniS môžu byť tieto informácie zaujímavé hlavne pri organizácií letného festivalu, 

najmä pri odhade kúpnej sily a následnom stanovení ceny vstupného a odhadovaní 

návštevnosti.  

 

Obrázok 26: Vývoj priemernej mesačnej mzdy v ČR83 
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Obrázok 27: Vývoj miery nezamestnanosti ČR84 

 

Tabuľka 4: Hlavné makroekonomické ukazovatele85 
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2.3.4 Politické faktory 

Politická situácia činnosť združenia môže ovplyvňovať najmä častými zmenami 

v legislatíve, týkajúcej sa občianskych združení a neziskových organizácií. Aktuálna 

politická situácia je v Českej republike pomerne stabilná, výkonná a zákonodarná moc 

výrazne neobmedzuje trhové hospodárstvo a súkromné vlastníctvo.  

2.3.5 Technologické faktory 

Sledovanie moderných technologických trendov je pre podnik dôležité z 

viacerých dôvodov. Jednak je potrebné neustále inovovať prostriedky využívané priamo 

pri poskytovaní svojich služieb, zároveň však potrebuje využívať vhodné technologické 

prostriedky pre podporu svojho podnikania, a to hlavne v oblasti IT. Vhodný výber 

hardware a software vybavenia dokáže zefektívniť a sprehľadniť kľúčové procesy v 

rámci podniku. Aktuálny stav nie je uspokojivý, chýbajú najmä systémy na podporu 

riadiacich procesov, riadenia projektov a vhodnú komunikáciu so zákazníkmi. V roku 

2013 malo na území Českej republiky pripojenie na Internet už 67% domácností, v roku 

2005 to bolo len 19,1%. Znamená to, že podniky dnes nutne potrebujú využívať tento 

komunikačný kanál najmä na svoju prezentáciu a komunikáciu so zákazníkmi. 

 

Obrázok 28: Domácnosti s pripojením na Internet86 

  

 Navyše v roku 2013 dosiahol počet používateľov sociálnej siete Facebook 

z Česka hranicu 4 000 000. To predstavuje takmer 61% všetkých obyvateľov aktívne 
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využívajúcich Internet. Z tohto dôvodu je nutné brať do úvahy aj prezentáciu 

a komunikáciu pomocou tejto sociálnej siete. 

 

Obrázok 29: Počet používateľov sociálnej siete Facebook v ČR87 

2.4 Porterova analýza konkurenčného prostredia 

Porterova analýza rozoberá podstatné okolie firmy z pohľadu pôsobenia 

konkurenčných síl v odvetví podnikania vybranej firmy. 

2.4.1 Súčasná konkurencia 

Zameranie združenia MagniS je poskytovanie umeleckých a zábavných služieb, 

predovšetkým žonglérskych,  a to na najvyššej profesionálnej úrovni. Navyše funguje 

ako klub žonglovania, v ktorom sa združujú a v danej oblasti rozvíjajú, vzdelávajú a 

zdokonaľujú záujemcovia rôznych vekových kategórii, najmä však, v súlade s poslaním 

združenia KADET, deti a mládež. Všetko toto pomáha dosiahnuť a udržať aktuálnu 

pozíciu na trhu voči konkurencii. MagniS sa tak radí medzi stredoeurópsku špičku a 

tento status sa snaží neustále rozvíjať. V uvedenej oblasti na českom trhu existuje 

viacero organizácií a združení rôzneho rozsahu. Menší konkurenti sa zameriavajú 

hlavne na  malých firemných zákazníkov, kde svoje služby ponúkajú na podnikových 

večierkoch, prípade na menších lokálnych kultúrnych podujatiach. Záujem o zábavné a 

umelecké služby z oblasti žonglovania však rastie s veľkosťou a prestížou zákazníkov, 

ktorí chcú na firemných akciách niečo nezvyčajné pre svojich zamestnancov prípadne 

obchodných partnerov. A práve na tieto firmy a väčšie kultúrne podujatia sa 
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zameriavajú združenie MagniS avšak aj najväčší konkurenti. V danej oblasti navyše nie 

je rozhodujúca lokalita, zákazníci si za profesionálne služby ochotne priplatia cestovné 

náklady. Dá sa teda tvrdiť, že na špičkovej úrovni sa konkurencia objavuje 

celorepublikovo, dokonca aj za hranicami. Medzi týmito konkurentmi však funguje 

komunikácia, ktorá napomáha rozumnejšiemu rozdeleniu trhu, a to najmä v prípadoch, 

kedy časovo a fyzicky nie je možné uspokojiť požiadavky zákazníkov jednou firmou. 

Navyše v tejto oblasti služieb všetky firmy sledujú stratégiu diferenciácie, preto 

vzájomná komunikácia odlíšenie zefektívňuje. Informačné systémy a technológie môžu 

združeniu poskytnúť určitú konkurenčnú výhodu najmä pri kvalitnom spracovaní 

internetovej prezentácie a komunikácie so zákazníkom. Dôležité je pri tom sledovať a 

analyzovať správanie návštevníkov internetových stránok a zvyšovať ich potenciál stať 

sa reálnymi zákazníkmi. Taktiež vyššia efektivita podnikových procesov získaná 

pomocou podpory IS/IT dokáže priniesť úspory nielen finančné ale najmä časové, a tak 

dovoliť združeniu MagniS obslúžiť v rovnakom čase viac zákazníkov ako konkurencia. 

2.4.2 Nová konkurencia 

Hrozba nových konkurentov v uvedenej oblasti v profesionálnom rozsahu je 

vzhľadom na špecifikácie odvetvia celkom malá. Na to aby nové firmy uspeli v 

aktuálnej konkurencii, potrebujú si vytvoriť reputáciu, čo je dlhodobý proces. Doterajší 

zákazníci sú pohodlne uspokojovaní firmami, ktoré na trhu už pôsobia, navyše majú 

vytvorené vzájomné partnerské vzťahy, preto je nepravdepodobné, že by kľúčových 

zákazníkov dokázal prebrať nový hráč na trhu. To však neznamená, že v dlhodobom 

horizonte sa situácia nemôže meniť. Firma preto musia sledovať vznikajúcu 

konkurenciu a vyhodnocovať potenciálne riziko, najmä sledovať vývoj vznikajúcej 

konkurencie a ich prínos noviniek na trh. Neustále zlepšovanie procesov, skvalitňovanie 

služieb a vzdelávanie lektorov však môže prispieť k dlhodobému vytváraniu bariér pre 

vstup novej konkurencie na trh.  

2.4.3 Sila odberateľov 

Vplyv odberateľov, teda zákazníkov vyžadujúcich služieb firmy, sa mení v 

závislosti na veľkosti a prestíži konkrétneho zákazníka. V uvedenom odvetví je navyše 

kladený dôraz na partnerské vzťahy a dlhodobú, opakujúcu sa spoluprácu. Taktiež 

jednotlivé prvky programu je potrebné prispôsobiť nárokom konkrétnych zákazníkov. V 
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určitých prípadoch je možné do programu zapojiť experimentálne prvky, avšak u 

niektorých zákazníkov je takáto možnosť neprípustná. Vzhľadom na meniace sa 

požiadavky, veľkosť a tým aj výšku honoráru, ktorú sú zákazníci ochotní zaplatiť, je 

nevyhnutné využívať nástroje na správu kontaktov a budovanie vzťahu so zákazníkmi.  

2.4.4 Sila dodávateľov 

Pravdepodobne najmenej výraznou silou tohto modelu pre združenie MagniS je 

vplyv dodávateľov. Je to najmä preto, že firma sa snaží mať čo najväčšiu časť svojej 

produkcie pod vlastnou kontrolou. Znamená to vytváranie vlastnej choreografie, 

kostýmov a podobne. Vybavenie pre svoje potreby je nakupované z overených 

obchodov, jedná sa však často o jednorazové nákupy, navyše nástrojov, ktoré je možné 

zakúpiť u konkurenčných dodávateľov. Asi najvýraznejší vplyv má dodávateľ riešenia 

účtovníctva. Účtovníctvo je riešené formou outsourcingu u externého účtovníka, a 

združenie MagniS je len jeden z viacerých zákazníkov. Z toho dôvodu dodávatelia 

týchto služieb stanovujú ceny a zmluvné podmienky, s malou možnosťou zásahu do 

nich. Firma môže následne na dané podmienky pristúpiť, prípadne vynakladať ďalšie 

úsilie a čas na vyhľadávanie iného dodávateľa. 

2.4.5 Substitučné služby 

V porovnaní s predchádzajúcim bodom je hrozba substitučných služieb tou 

najvýraznejšou silou tohto modelu. Vychádza to najmä z povahy umeleckého a 

zábavného prostredia, ktoré je značne rôznorodé a zákazníci si môžu vyberať zo 

širokého spektra  služieb. Navyše, napriek tomu, že sa žonglérske umenie teší čoraz 

vyššej popularite, stále nepatrí do hlavného prúdu, preto je dôležité vytváranie 

kvalitných komunikačných kanálov na prezentáciu tohto odvetvia. Bez dostatočného 

oslovovania verejnosti rôznymi kanálmi existuje riziko, že zákazníci budú vyhľadávať 

substitučné služby, ktoré sú overené a všeobecne známe, a to z dôvodu nedostatočnej 

informovanosti a znalosti služieb poskytovaných združením MagniS. V súčasnosti sa 

tiež čoraz viac objavuje možnosť prinášať nové druhy vystúpení využívajúce nové 

technológie, vyžadujúce napríklad softwarovú podporu. Využívanie informačných 

technológie preto môže napomôcť združeniu pri inovovaní a rozširovaní portfólia 

ponúkaných služieb. 
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2.5 Analýza „SWOT“ 

Nasledujúcou analýzou bude analýza SWOT, teda analýza silných a slabých 

stránok a príležitostí a hrozieb. Poskytne prehľad a východisko pre elimináciu hrozieb a 

poznanie vlastných slabých stránok, ktoré podnik brzdia v rozvoji a raste, prípadne by 

mohli poskytnúť výhodu konkurencii. Taktiež identifikuje možné príležitosti v 

podnikaní a hľadá silné stránky podniku, na ktorých je možné postaviť konkurenčnú 

výhodu. 

2.5.1 Silné stránky (Strengths) 

 Stáli zákazníci a vytváranie pevných vzťahov s nimi 

 Výborná pozícia na trhu. Združenie patrí medzi európsku špičku vo svojom 

obore, či už kvalitou svojich vystúpení, veľkosťou alebo reputáciou 

 Stabilní a kvalitní zamestnanci, ktorí sa neustále vzdelávajú a zdokonaľujú, majú 

dobré organizačné schopnosti, sú schopní viesť a trénovať tímy 

 Poskytovanie služieb na maximálnej úrovni kvality 

 Rozrastajúca sa členská základňa 

 Cenová dostupnosť vystúpení 

 Dôraz na udržiavanie vzťahov s klientelou 

 Moderné vybavenie využívané pri vystúpeniach 

 Skúsenosti s organizáciou podujatí a prácou s mládežou   

2.5.2 Slabé stránky (Weaknesses) 

 Absencia nástrojov na podporu riadenia procesov 

 Nedostatočná prezentácia najmä na internete 

 Nedostatok komunikačných kanálov pre kontakt so zákazníkmi 

 Neskúsenosť v novo vznikajúcich projektoch 

 Nepripravenosť na nárast projektov 

 Nejednotný corporate design 

 Nedostatočné vymedzenie podmienok v zmluvách, a to so zákazníkmi aj 

dodávateľmi 

 Pomalá reakcia na podnety v oblasti pôsobenia 
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2.5.3 Príležitosti (Opportunities) 

 Dotácie na rozvoj kultúry a umenia 

 Rozšírenie svojho pôsobenia do zahraničia, či už na jednorazové alebo 

pravidelné projekty 

 Zapájanie nových prvkov do svojej ponuky  

 Vychovávanie mladej generácie šikovných členov združenia 

 Zapájanie sa a vytváranie nových, vlastných projektov ako sú festivaly, 

dobročinné akcie, veľtrhy 

 Nadväzovanie nových spoluprác 

 Zefektívnenie vnútorného fungovania združenia 

 Realizácia sústredení a menej formálnych stretnutí 

 Využitie nových podporných nástrojov 

2.5.4 Hrozby (Threats) 

 Presýtenie trhu prípadne strata záujmu trhu o dané služby 

 Strata najväčších a pravidelných klientov 

 Neschopnosť udržať krok s trendmi 

 Nevedomé sabotovanie svojho snaženia nevyužívaním, prípadne zavedením 

nevhodných nástrojov v rámci združenia 

 Strata kontroly nad projektmi  

 Nepravidelnosť vystúpení 

 Problémy s financovaním 

 Odchod členov 

 

Pre ďalší chod podniku sa z možných stratégií vyplývajúcich z analýzy SWOT javí 

ako najvhodnejšia stratégia hľadania (WO), pomocou ktorej bude podnik prekonávať 

svoje slabé stránky využívaním príležitostí, ktoré má k dispozícií. Takto dokáže 

napríklad odstrániť chaotické riadenie projektov pomocou nájdenia vhodného 

podporného systému, prípadne zvýšiť povedomie o podniku zlepšením svojej 

prezentácie na Internete webovými stránkami, na sociálnych sieťach a vytvorením 

jednotnej firemnej identity.   
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2.6 Analýza podnikových procesov 

Pre ilustráciu a analýzu podnikových procesov bol vybratý globálny model 

procesu spracovania zákazníckej objednávky. Tento rozsiahlejší proces obsahuje 

viacero na seba nadväzujúcich podprocesov, využívajúcich rôzne zdroje a 

produkujúcich výstupy. Na modelovanie bola použitá metóda podľa H. Erikssona.
88

 

Pomocou tohto modelu je možné sledovať, do akých aplikácií sú ukladané dáta a 

informácie vznikajúce v procesoch, a naopak z akých aplikácií procesy dáta a 

informácie využívajú. Následne je možné nájsť slabé miesta a optimalizovať ich 

pomocou nasadenia vhodnej podpory informačnými technológiami a systémami.  

Pri analýze bolo zistených niekoľko nedostatkov a zbytočného vytvárania 

samostatných dokumentov, ktoré navyše komplikuje ich zdieľanie a prenos medzi 

užívateľmi. Pre optimalizáciu procesu je preto dobré minimalizovať tieto samostatné 

dokumenty a dáta organizovať a združovať na jednom mieste. K tomu dopomôže 

napríklad systém na podporu riadenia projektov, ktorý okrem samotného zdieľania a 

zadávania dát poskytuje rôzne prehľady a vedúcim pracovníkom tak podáva obraz o 

jednotlivých projektoch. Tento systém by mal odstrániť využívanie tabuľkových 

súborov Excel a jeho využívanie tiež umožní vynechať proces spracovania požiadaviek 

zákazníka, ktorý vytváral rámec pre zahájený projekt. Odstránenie tohto procesu je 

možné najmä preto, že zadaním informácií priamo do systému na riadenie projektov po 

schválení objednávky sa stráca potreba tohto procesu. Rovnako je možné odstrániť 

proces zasielania faktúr emailom externej účtovníckej firme využívaním funkcie 

fakturácie priamo v systéme Pohoda, do ktorého majú vedúci pracovníci prístup. Táto 

funkcia aktuálne v združení nie je využívaná, a preto si celý proces spracovania 

objednávky zákazníka vyžaduje činnosť navyše, ktorá je jednoducho odstrániteľná 

efektívnym využívaním nástrojov informačného systému. Ďalšia možnosť optimalizácie 

sa objavuje aj pri prvotnej komunikácií so zákazníkom, najmä pri spracovávaní údajov 

o nich a ich požiadavkách. Momentálne vedenú evidenciu zákazníkov a ich požiadaviek 

na služby združenia MagniS, spracovávanú hlavne nástrojmi balíka MS Office je možné 

zlepšiť a sprehľadniť zavedením systému na riadenie vzťahu so zákazníkmi a správu 

kontaktov. Pôvodný a optimalizovaný model procesu spracovania objednávky 

zákazníka je ilustrovaný na nasledujúcich stranách. 

                                                 
88

 Sparx Systems. The Business Process Model [online]. 
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Obrázok 30: Model procesu spracovania objednávky89 
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 Vlastné spracovanie 
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Obrázok 31: Optimalizovaný proces spracovania objednávky nástrojmi IS/IT90 

                                                 
90

 Vlastné spracovanie 
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2.7 Zhrnutie analýz a síl pôsobiacich pre plánovanú zmenu 

Z predchádzajúcich analýz vyplýva, že združenie MagniS má celkom stabilnú 

pozíciu na trhu v obore svojej činnosti. Firma však ťaží najmä z doterajšieho úspechu a 

hoci má záujem o rozširovanie sa a rozvoj, jej aktuálny systém a spôsob správy 

projektov je pri väčšom a rapídnom náraste projektov a dát neudržateľný. Dá sa teda 

tvrdiť, že informačná stratégia firmy nepodporuje hlavnú stratégiu, práve naopak, 

existuje riziko, že by ju dokonca brzdila. Každý projekt je nutné rozdeliť na menšie 

míľniky, pravidelne ich kontrolovať a vyhodnocovať. Je potrebné zaistiť v združení 

bezproblémový tok informácií bez bariér, aby sa správne informácie dostali k správnym 

ľudom včas. Navyše nestačí spoliehať sa už len na tabuľkové editory, je vhodné 

implementovať systémy s vyššou integritou a s prístupom cez webové rozhranie pre 

zvýšenie prístupnosti dát. Z pohľadu komunikácie so zákazníkom na internete, aktuálna 

webová prezentácia nepôsobí dostatočne profesionálne a neposkytuje plnohodnotné 

informácie. Navyše funguje takmer jednosmerne, chýba kontaktný formulár a uvedené 

kontakty smerujú len k jednej osobe z celého združenia. 

Pre pripravovanú zmenu existuje niekoľko pozitívnych a podporujúcich 

faktorov. V prvom rade je pozitívne, že vedenie združenia o analýzu a vypracovanie 

informačnej stratégie v podobe dokumentu prejavilo záujem. Bez aktívneho zapojenia 

a podpory zo strany vrcholového vedenia je takáto zmena prakticky nemožná a stráca 

zmysel. Pre skupinu MagniS ako celok bude znamenať zavedenie informačnej stratégie 

zvýšenie potenciálu pre budúci rozvoj. Toto bude dosiahnuté previazaním informačnej 

stratégie na globálne strategické ciele podniku. Rovnako pozitívne pôsobí fakt, že 

členovia združenia, konkrétne tí, ktorí s informačnými systémami prichádzajú do 

pravidelného kontaktu sú počítačovo gramotní a schopní sa rýchlo prispôsobiť zmenám. 

Samozrejme implementácia informačnej stratégie, ako každá významná zmena, prináša 

aj určité riziká a sily pôsobiace proti zmene. Značné riziko predstavuje výber 

nevhodných prvkov informačného systému a vynakladanie zbytočných investícií do 

nich. Pre podnik je tiež dôležité vybrať správne obdobie, kedy bude informačná 

stratégia zavedená. Snažiť sa napríklad o významnú zmenu v období tesne pred 

dokončením veľkých projektov by mohlo spôsobiť zmätok a v konečnom dôsledku 

škodiť projektom. Taktiež je nutné pripraviť sa na prechodné obdobie po zavedení novej 

informačnej stratégie, ktoré môže dočasne spomaliť chod podniku. 
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3 Vlastný návrh informačnej stratégie 

Vzhľadom na to, že informačná stratégia patrí medzi funkčné stratégie a jej úlohou 

je predovšetkým podporovať nadradenú globálnu stratégiu združenia, pre vypracovanie 

samotného návrhu je nevyhnutné identifikovať a stanoviť ciele informačnej stratégie 

vzchádzajúce práve z celkových strategických cieľov. Ciele, ktoré má informačná 

stratégia v združení MagniS sú predovšetkým: 

 Zvýšenie produktivity pracovníkov 

 Zlepšenie vzájomnej komunikácie medzi vedúcimi pracovníkmi  

 Zlepšenie komunikácie medzi vedúcimi pracovníkmi a ostatými členmi 

združenia 

 Zvýšenie povedomia o združení vhodným riešením internetovej prezentácie 

 Zlepšenie riadenia kontaktov a vzťahov so zákazníkmi 

 Zefektívnenie riadenia projektov a vzájomnej spolupráce na nich 

 Poskytnutie priestoru pre budúci rozvoj 

 Skrátenie reakčnej doby na vzniknuté príležitosti a hrozby 

 Podpora hlavných podnikových procesov 

3.1 Identifikácia hlavných intervenčných oblastí  

 Plánovaná zmena informačnej stratégie zasiahne niekoľko oblastí v činnosti 

združenia MagniS. Sú to najmä oblasti toku a ukladania informácií, spôsob ich 

organizácie, ďalej oblasť marketingu, konkrétne komunikácie so zákazníkom a zasiahne 

tiež do organizačnej štruktúry. 

3.1.1 Riadenie projektov 

 Hlavnou súčasťou zmeny informačnej stratégie bude zaviesť do podniku systém 

pre podporu riadenia projektov. Cieľom každého projektu má byť skončenie v 

plánovanom termíne, s neprekročeným rozpočtom a v požadovanej kvalite s 

neprekročením stanoveného rozsahu práce na projekte. Pri zvyšujúcom sa počte 

projektov združenia a zároveň pri zvyšovaní sa ich rozsahu, nie je možné udržať si 

dostatočný prehľad o projektoch bez podpory. Zavedenie softwarového nástroja, ktorý 

projektovému manažérovi bude slúžiť pri každodennej práci sa očakáva zefektívnenie 
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práce a jej zjednodušenie, prehľad nad jednotlivými časťami projektov, zlepšenie 

kontroly dodržiavania stanovených míľnikov, zdieľanie informácií a predovšetkým 

minimalizácia časových strát v projekte. Využívanie tohto systému by malo v podniku 

priniesť prepojenie procesného a projektového prístupu k práci. 

3.1.2 Komunikácia so zákazníkmi  

 Komunikácia zo zákazníkmi bude plánovanou zmenou ovplyvnená dvomi 

spôsobmi. prvý sa týka získavania kontaktov a sumarizovania a ukladania znalostí zo 

stretnutí zo zákazníkmi. Na tento účel bude slúžiť CRM systém pre riadenie vzťahu so 

zákazníkmi. Okrem samotného zbierania kontaktných informácií by mal poskytnúť 

informácie o množstve objednaných služieb, toku financií od jednotlivých zákazníkov a 

ďalšie informácie umožňujúce priamejšie a efektívnejšie zacielenie na konkrétneho 

zákazníka. 

 Druhým ovplyvnením kontaktu so zákazníkmi bude kontaktný formulár pre 

vytvorenie obojsmernej komunikácie so zákazníkmi navštevujúcimi internetové stránky 

združenia a tiež vytvorenie vhodných jazykových mutácií webovej prezentácie. 

3.1.3 Webové stránky  

 Ďalšou významnou  súčasťou zmeny informačnej stratégie bude vytvorenie 

novej, kvalitnej webovej prezentácie. To bude znamenať vybratie dodávateľa, ktorý 

stránky vytvorí a zároveň vytvorenie a schválenie obsahu stránok. Okrem samotného 

agenta zmeny bude za túto časť zodpovedný aj poverený pracovník, starajúci sa o 

oblasť IT. Ten vyberie dodávateľa stránok, webhosting a zároveň bude dohliadať a 

spravovať stránky po ich nasadení.   

3.1.4 Organizačná štruktúra 

Zmeny spojené so zavedením novej informačnej stratégie si vyžadujú aj určité 

zmeny v organizačnej štruktúre združenia MagniS. Táto potreba vyplýva najmä z toho, 

že aktuálne vo vedení chýba osoba priamo zodpovedná za rozhodnutia v oblasti IS/IT. 

V aktuálnej situácií sa tieto o takéto rozhodnutia starali jednotlivý členovia pôsobiaci vo 

vedení, prípadne predseda združenia, ktorého zaneprázdnenosť sa však často prejavila 

v nízkych prioritách priradených oblasti informačného systému a technológií. 
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3.2 Pracovníci 

 Do oblasti spolupracovníkov pôsobiacich v skupine MagniS informačná 

stratégia zasiahne dvomi spôsobmi. Pre samotnú zmenu je nutné stanoviť zodpovednú 

osobu, ktorá bude na celý projekt dohliadať, analyzovať ho a vyhodnocovať. Zároveň 

táto osoba určí pracovníka, ktorí bude následne zaradený do organizačnej štruktúry ako 

vedúci oddelenia IS/IT. Môže sa jednať o nového zamestnanca alebo o aktuálneho člena 

združenia, ktorému budú rozšírené kompetencie. Nutné však je túto pozíciu zaradiť, do 

organizačnej štruktúry, definovať právomoci a povinnosti a predstaviť túto pozíciu 

všetkým členom združenia. 

3.2.1 Výber zodpovednej osoby 

 Zodpovednou osobou za implementáciu zmeny bude manažér združenia, ktorý 

bude jednotlivé kroky konzultovať s predsedom. Do zmeny budú však zapojení všetci 

členovia, predovšetkým však vedenie a skúsenejšia časť  členov. Zodpovedná osoba 

bude iniciovať schôdzky týkajúce sa rozdeľovania úloh a kontrolovania celého procesu. 

Budú navrhnuté možnosti dostupných systémov, ktoré by pre združenie spĺňali 

definované požiadavky. Je nutné aby bola táto osoba plne stotožnená s plánovanou 

zmenou, pretože sa bude jednať o značný zásah do aktuálneho spôsobu organizácie 

združenia. Preto je nutné zmenu prezentovať najmä ako príležitosť pre rast a možný 

posun podniku. Zároveň bude musieť agent zmeny vybrať osobu, ktorú združenie zaradí 

do hierarchickej štruktúry vedenia, a táto osoba bude najmä po zavedení, ale aj počas 

implementácie zodpovedná práve za dodržiavanie vytýčenej informačnej stratégie, 

riešenie výpadkov, sledovanie trendov a podobne.     

3.2.2 Organizačná štruktúra 

 Do samotnej organizačnej štruktúry je vhodné zaradiť pozíciu, ktorá bude 

zodpovedať za oblasť IS/IT. Hlavnými povinnosťami by mala byť komunikácia s 

dodávateľmi služieb a aplikácií IS/IT, stanovenie a kontrola dodržiavania pravidiel 

týkajúcich sa informačných systémov a technológii, zálohovanie a správa dát, 

aktualizácia systému a sledovanie efektívnosti využívaných riešení. Taktiež by mala 

táto osoba zabezpečiť správu a chod internetových stránok združenia. V organizačnej 

štruktúre by bolo dobré zaviesť ešte jednu zmenu súvisiacu s plánovaným zavedením 
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systému na podporu riadenia projektov, a to zmenu pozície manažéra združenia na 

projektového manažéra a využívanie princípov projektového riadenia vo väčšej miere. 

 

Obrázok 32: Návrh zmien v organizačnej štruktúre91 

3.3 Koncepcia a filozofia informačnej stratégie 

 Základnú predstavu a hlavné črty budúcej informačnej stratégie popisuje jej 

filozofia a koncepcia. Vytýči požiadavky na vlastnosti jednotlivých prvkov využitých v 

rámci informačnej stratégie a zároveň poskytne ich model pre prehľadnú orientáciu a 

pochopenie základných väzieb jednotlivých prvkov. 

3.3.1 Model informačnej stratégie 

 Nasledujúci model zjednodušene zachytáva časti informačného systému 

aktuálne využívané združením MagniS, vrátane prvkov, ktoré sú predmetom návrhu 

novej stratégie a je možné ich implementovať v budúcnosti. 
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Obrázok 33: Model informačnej stratégie92 

  

 Združenie MagniS aktuálne využíva niekoľko aplikácií a nástrojov, 

podporujúcich fungovanie podniku. Niektoré z týchto nástrojov je vhodné ponechať a 

využívať naďalej, iné sa zdajú byť nepostačujúce a v rámci návrhu novej informačnej 

stratégie budú vymenené. Jediným systémom, ktorý ostane úplne bez zásahu je 

ekonomický systém Pohoda, ktorý združeniu v spolupráci s externou účtovníckou 

firmou pomáha sledovať financie a fakturáciu. Zachovaný ostane aj systém na 

zasielanie newslettra zákazníkom, tento je však žiaduce prepojiť s internetovými 

stránkami, aby sa zákazníci na jeho odber mohli dobrovoľne prihlásiť, a zároveň je 

vhodné mať prístup k určitým funkciám z prostredia redakčného systému. Aktuálny 

redakčný systém pre správu internetovej prezentácie nie je dostatočne flexibilný a 

neposkytuje dostatočné možnosti rozširovania o nové moduly a integráciu s ďalšími 

systémami. Z toho dôvodu bude uvažované o zmene a nájdení vhodnejšieho riešenia 

CMS. Samotné internetové stránky si vyžadujú tiež niekoľko úprav a je vhodné ich 

prepojiť so sociálnymi sieťami, pridať na ne kontaktný formulár a tiež sledovať 

správanie návštevníkov pomocou vybraných analytických nástrojov. Miesto pre 

internetové stránky poskytuje dodávateľ webhostingu, ktorý zároveň prenajíma 

doménu. Model informačnej stratégie taktiež obsahuje aplikáciu, ktorá doteraz v 

združení využívaná nebola, a to systém na podporu riadenia projektov. Tento nástroj by 

mal fungovať ako služba (SaaS) cloudovým spôsobom, a to najmä z dôvodu 

jednoduchej prístupnosti, flexibility a v neposlednom rade aj nižšej finančnej náročnosti 
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takéhoto riešenia. Tento systém by mal navyše ponúknuť dostatočné miesto pre 

zdieľanie súborov, prípadne ponúknuť integráciu s niektorým z cloudových úložísk. V 

podniku naďalej zostanú podporné nástroje pre komunikáciu ako Skype a emailový 

klient, avšak ich využitie by sa malo znížiť a zefektívniť zavedením práve systému pre 

riadenie projektov. Absolútnou samozrejmosťou je nutnosť kompatibility všetkých 

aplikácií, a to aktuálne používaných ako aj budúcich, s využívaným operačným 

systémom v podniku, infraštruktúrou a reálnymi možnosťami. 

3.3.2 Výber prvkov informačnej stratégie 

 V aktuálnej pozícii podniku nie je žiaduci vývoj aplikácií na mieru. Nevhodnosť 

takéhoto riešenia vychádza z viacerých faktorov. Predovšetkým je to finančná a časová 

náročnosť, ktorú si podnik malého rozsahu v podstate nemôže dovoliť a navyše je 

takéto riešenie pre malý podnik neefektívne, pretože existuje množstvo hotových 

aplikácií a riešení, ktoré potreby malého podniku bez problémov zvládnu. Ďalším 

podstatným faktorom je samotné zameranie podniku. Nie je potrebný špecifický systém 

na riadenie výroby ani riešenie, ktoré by si vyžadovalo úzku špecializáciu. V 

neposlednom rade je tiež vhodné zohľadniť pôsobenie združenia v neziskovej oblasti. 

Po stanovení oblastí, ktorých sa nová informačná stratégia bude dotýkať, je potrebné 

posúdiť možnosti a alternatívy hotových riešení aplikácií na trhu, porovnať ich a vybrať 

také, ktoré budú pre združenie MagniS optimálne. 

3.3.2.1 Project management system 

Jednou z najzásadnejších zmien, ktoré nová informačná stratégia prinesie je 

zavedenie systému pre podporu riadenia projektov do podniku. Aktuálny spôsob ich 

správy nespĺňa očakávania riadiacich pracovníkov, je náchylný na vytváranie chýb 

a nedáva priestor pre budúci rozvoj, naopak existuje riziko, že by tento možný budúci 

rozvoj brzdil alebo úplne znemožnil. Zavedenie systému pre riadenie projektov podniku 

prinesie lepšiu organizáciu, sledovanie a rozdeľovanie úloh, podporí dodržiavanie 

termínov, zjednotí spôsob komunikácie, výmeny súborov a najmä bude vytvorený 

štandard pre správu jednotlivých projektov, a tým zavedenie procesného prístupu k 

riadeniu projektov. Dnešná ponuka týchto systémov je rozsiahla a jednotlivé produkty 

sa viac či menej odlišujú svojimi funkciami. Pre potreby združenia MagniS boli ako 

vhodní kandidáti zvolené nasledujúce systémy: 
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 Ace Project (A1)  

 Apollo (A2)  

 Asana (A3)  

 Basecamp (A4)  

 Redbooth (A5)  

Dodávatelia týchto systémov ponúkajú rôzne cenové varianty, v závislosti od 

rozsiahlosti funkcií. V prípade potreby je možné u všetkých prejsť na vyššiu alebo 

nižšiu verziu. Pre porovnanie boli preto zvolené varianty zodpovedajúce veľkosti 

a rozsahu činnosti združenia MagniS, s cenovým stropom 50$. Taktiež boli 

stanovené kritériá, ktoré by systémy mali podporovať a následne boli stanovené ich 

váhy podľa ich dôležitosti pre MagniS. Týmito kritériami sú: 

 Počet projektov (1) - Maximálny počet projektov, ktorý je možné vo vybranej 

cenovej variante spravovať. 

 Počet užívateľov (2) - Maximálny počet užívateľov, ktorý majú do systému vo 

vybranej cenovej variante prístup.. 

 Automatické emaily (3) - Podpora automatických pripomienok a notifikácií na 

email užívateľov a možnosti ich nastavenia. 

 Správa súborov (4) - Podpora zdieľania súborov a veľkosť úložného miesta pre 

tieto súbory. 

 Cena (5) - Porovnanie cenového rozpätia pri poskytovaní podobných služieb 

jednotlivých dodávateľov. 

 Ovládanie (6) - Užívateľská prívetivosť, rýchlosť načítania stránok, 

prehľadnosť. 

 Správy a komentáre (7) - Podpora pridávania komentárov k projektom, úlohám 

a jednotlivým činnostiam a možnosť zasielania správ jednotlivým užívateľom. 

 Správa kontaktov (8) - Podpora správy kontaktov, možnosť zapisovania 

poznámok, zaraďovanie kontaktov do kategórií. 

 Mobilná verzia (9) - Podpora pohodlného využitia systému aj na mobilných 

zariadeniach. 

 Úlohy (10) - Možnosť prideľovania špecifických úloh konkrétnym užívateľom. 

 Reporting (11) - Možnosť sledovania súhrnných správ o stave projektu, 

jednotlivých úloh a podobne. 
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 Import/Export (12) - Možnosť importu a exportu súborov do a zo systému. 

 Kalendár (13) - Podpora prehľadu míľnikov a udalostí vo forme kalendárneho 

zobrazenia. 

 Integrácia (14) - Možnosti integrácie systému s ďalšími aplikáciami, či už od 

samotného dodávateľa alebo aplikácií tretích strán. 

Pre porovnanie kritérií, stanovenie ich váh a následné ohodnotenie kandidátov pre 

výber vhodného systému bola zvolená metóda párového porovnania využívajúca 

Fullerov trojuholník. Označenie kritérií a kandidátov použité v nasledujúcich tabuľkách 

vychádza z označenia v zátvorkách v predchádzajúcej časti. 

Tabuľka 5: Párové porovnanie kritérií 93 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Preferencie Poradie ki vi 

1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 14 0.133 

2     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 13 0.124 

3       4 5 6 7 8 3 10 11 3 13 14 2 12 3 0.029 

4         4 6 7 4 4 10 4 4 4 4 8 7 8 0.076 

5           6 7 8 5 10 5 5 13 5 5 9 6 0.057 

6             6 8 6 10 6 6 13 6 8 6 9 0.086 

7               7 7 7 7 7 13 7 9 4 11 0.105 

8                 8 10 8 8 13 8 7 8 7 0.067 

9                   10 11 12 13 14 0 14 1 0.010 

10                     10 10 13 10 9 5 10 0.095 

11                       11 13 11 4 10 5 0.048 

12                         13 14 1 13 2 0.019 

13                           13 10 3 12 0.114 

14                             3 11 4 0.038 
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Tabuľka 6: Výber vhodného riešenia94 

    Ace project Apollo Asana Basecamp Redbooth 

  Váha UNA1 UVA1 UNA2 UVA2 UNA3 UVA3 UNA4 UVA4 UNA5 UVA5 

1 0.133 50 6.65 90 11.97 100 13.3 90 11.97 100 13.3 

2 0.124 30 3.72 100 12.4 30 3.72 100 12.4 20 2.48 

3 0.029 90 2.61 80 2.32 50 1.45 80 2.32 90 2.61 

4 0.076 70 5.32 90 6.84 70 5.32 90 6.84 90 6.84 

5 0.057 90 5.13 80 4.56 80 4.56 70 3.99 50 2.85 

6 0.086 80 6.88 90 7.74 80 6.88 80 6.88 80 6.88 

7 0.105 90 9.45 90 9.45 80 8.4 90 9.45 80 8.4 

8 0.067 30 2.01 100 6.7 50 3.35 40 2.68 30 2.01 

9 0.01 90 0.9 90 0.9 90 0.9 90 0.9 80 0.8 

10 0.095 90 8.55 100 9.5 70 6.65 90 8.55 80 7.6 

11 0.048 90 4.32 90 4.32 80 3.84 90 4.32 80 3.84 

12 0.019 90 1.71 90 1.71 80 1.52 80 1.52 0 0 

13 0.114 70 7.98 90 10.26 20 2.28 100 11.4 70 7.98 

14 0.038 30 1.14 60 2.28 80 3.04 70 2.66 80 3.04 

Spolu 66.37  90.95  65.21  85.88  68.63 

Poradie 4  1  5  2  3 

 

Ohodnotením jednotlivých kandidátov následným využitím váh jednotlivých 

kritérií bolo zistené, že najvhodnejším riešením pre skupinu MagniS bude využitie 

systému na podporu riadenia procesov Apollo. Tento systém spĺňa všetky požiadavky 

na dostatočnej úrovni, navyše priamo podporuje správu kontaktov, využíva AJAX, 

preto nie je potrebné jednotlivé stránky znovu načítať a systém je pohodlnejší 

a rýchlejší, má jednoduché ovládanie a dostatočné zabezpečenie.  
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Obrázok 34: Apollo Project Management System95 

3.3.2.2 Internetová prezentácia 

 Ako vyplýva z uskutočnených analýz, prezentácia na internete združenia 

MagniS nie je dostatočná, pôsobí neprofesionálne a chýba na nej množstvo potrebných 

prvkov. Z tohto dôvodu bol vypracovaný návrh novej webovej prezentácie, ktorá je 

aktuálne spustená v testovacej prevádzke a priebežne dolaďovaná. Prezentácia bude mat 

tri  základné úlohy. V prvom rade je potrebné zákazníka na stránky prilákať. Na to je 

nutné vypracovať stratégiu on-line marketingu, ktorá by mala byť navrhnutá v 

spoluprácou marketingového oddelenia a oddelenia spravujúceho nástroje IS/IT. 

Druhou podstatnou úlohou je udržanie návštevníka na stránkach a jeho premena na 

zákazníka. Je nutné aby návštevník stránok tieto neopustil z dôvodu neuspokojenia a za 

účelom vyhľadania podobných služieb u konkurencie. Treťou úlohou je poskytnutie 

potenciálnym aj existujúcim zákazníkom priestor pre obojsmernú komunikáciu s 

podnikom. Na dosiahnutie úspešnosti webových stránok je nevyhnutné zaviesť zmeny v 

nasledujúcich oblastiach: 

 Grafický dizajn stránok - Prvý dojem je pri internetovej prezentácii podniku 

nesmierne dôležitý. Na jeho základe sa totiž návštevník rozhodne, či na 
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stránkach zostane a venuje čas ich prehliadaniu, alebo odíde a bude hľadať 

ďalšie alternatívy. Nutné je preto využitie moderných prvkov a postupov. 

Zároveň je dobré poznať svoju cieľovú skupinu a webovú prezentáciu tejto 

adekvátne prispôsobiť. Jednou z aktuálne využívaných metód, ktorá má nahradiť 

vytváranie samostatných verzií stránok pre mobilné zariadenia je responzívny 

dizajn stránok. Ten pomocou HTML5 a CSS3 automaticky prispôsobí 

rozloženie stránok podľa veľkosti obrazovky používaného zariadenia. 

Zaujímavým prvkom v novom návrhu webových stránok je využitie princípu 

„parallax“, ktorý stánky ozvláštňuje použitím viacerých vrstiev pozadia s 

rozdielnou rýchlosťou rolovania. Taktiež vyniká výraznými grafickými prvkami, 

prezentujúcimi činnosť združenia.  

 Užívateľská použiteľnosť - Samozrejmosťou internetových stránok musí byť 

príjemné a jednoduché použitie a rozumná štruktúra, aby sa informácie k 

zákazníkovi dostali najkratšou možnou cestou, bez nutnosti premýšľania. 

Trendom sa stávajú jednoduché stránky, s minimálnou nutnosťou klikania. 

Tento prístup bol tiež využitý v novom návrhu, ktorý obsahuje len jednu 

stránku, ktorú je možné prezrieť celú rolovaním, prípadne využitím menu, ktoré 

však odkazuje len na určité časti stránok. 

 Priestor pre kontakt so zákazníkmi - Dôležitým prvkom webovej prezentácie 

je miesto, ktoré zákazníci môžu využiť na kontaktovanie podniku bez nutnosti 

otvorenia emailového klienta. Na tento účel slúžia kontaktné formuláre. Taktiež 

je dobré na stránky umiestniť blok s možnosťou zaradenia emailovej schránky 

zákazníka na odber newslettru podniku. Dnes sa javí ako samozrejmosť 

prepojenie stránok s rôznymi sociálnymi sieťami. 

 Jazykové verzie - Keďže jednou z ambícií podniku je rozšírenie svojej 

pôsobnosti do ďalších európskych krajín, zavedenie nových jazykových mutácií, 

predovšetkým anglickej, by malo byť prirodzeným krokom rozvoja webovej 

prezentácie. 

 Optimalizácia stránok - Webová prezentácia je neúčinná a stráca svoj zmysel, 

keď ju vyhľadávače nezobrazia pri vyhľadaní na prvých pozíciách. Z tohto 

dôvodu je potrebné zamerať svoju pozornosť aj na optimalizáciu pre 

vyhľadávače SEO, ktorá je silným nástrojom pre prilákania nových 

návštevníkov. V súlade s marketingovou stratégiou je tiež vhodné zaviesť 
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marketing vo vyhľadávačoch SEM, ktorý na základe stanoveného rozpočtu 

stránky propaguje. 

 

Obrázok 35: Nový návrh webových stránok združenia MagniS96 

3.3.2.3 Redakčný systém CMS 

 Tak ako je pre návštevníkov dôležitá jednoduchosť a prívetivosť prostredia 

internetových stránok, pre pracovníkov združenia MagniS sú podstatné vlastnosti 

systému na ich správu. Aktuálne využívaný redakčný systém je pre podnik 

nevyhovujúci najmä kvôli zložitosti rozširovania a závislosti na dodávateľskej firme. 

Pre nový návrh sa preto počíta so zmenou tohto systému a využitie jedného z 

najrozšírenejších redakčných systémov, ktoré sú navyše k dispozícií zdarma. Vzhľadom 

na ich šírenie zdarma, existuje množstvo prídavných modulov, ktoré môžu podniky 

zdarma alebo za poplatok využívať. Najmä z dôvodu kladných skúseností, 
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jednoduchého ovládania a množstva prídavných funkcií sa vedenie združenia MagniS 

rozhodlo pre správu nových webových stránok využiť redakčný systém WordPress.  

 

Obrázok 36: Logo redakčného systému WordPress97 

 

 

Obrázok 37: Prostredie redakčného systému WordPress98 

3.3.2.4 MailChimp 

 Informovanie zákazníkov o novinkách v združení MagniS je dôležitou súčasťou 

marketingu. Pre tento účel sa vedenie skupiny rozhodlo využívať nástroj MailChimp. 

Ten umožňuje vytvárať emailové šablóny s novinkami, hromadne ich rozosielať a 

sledovať ich výkonnosť. V základnej verzii zdarma ponúka odoslanie až 12 000 emailov 

za mesiac a to až 2000 odoberateľom, prihlásených na odber noviniek. Tento nástroj 

podporuje integráciu s množstvom aplikácií, a tak je možné v kombinácií s vybraným 

redakčným systémom pridať formulár na odber noviniek priamo na internetové stránky, 

alebo na vlastné stránky na sociálnych sieťach.   

 

Obrázok 38: Logo systému MailChimp99 
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Obrázok 39: Správa kampaní v systéme MailChimp100 

3.3.2.5 Analytické nástroje 

 Správanie zákazníkov, či už na samotných stránkach, alebo ich reakcie na 

prijímaný newsletter, môže byť pre podnik cenným zdrojom informácií pre budúce 

rozhodnutia. Nástroje, ktoré tieto informácie ponúkajú, umožňujú prácu s nimi a ich 

následnú analýzu sú pomocníkom, ktorého funkcie by mal podnik pravidelne využívať. 

Spoločnosť Google poskytuje zdarma analytický nástroj GoogleAnalytics, ktorý ponúka 

vytváranie rôznych prehľadov o aktivitách na webových stránkach. Pomocou tohto 

nástroja je možné analyzovať obsah stránok, zistiť, ktoré časti sú pre návštevníkov 

najzaujímavejšie, zisťovať ich výkonnosť a pomôcť následne optimalizovať obsah pre 

čo najlepšiu skúsenosť potenciálnych zákazníkov. Navyše je pomocou nástroja 

GoogleAnalytics možné sledovať prehľady sociálnej aktivity a vplyv sociálnych sieti na 

dosahovanie cieľov. To umožňuje širší pohľad na komunitu sledujúcu činnosť združenia 

na rôznych častiach internetovej prezentácie, a to pomocou jednej aplikácie. Podobné 

nástroje na sledovanie správania poskytuje aj spomínaný systém MailChimp. Ten 

ponúka možnosti sledovania odberateľov newslettru, jeho otvorenie užívateľmi, 

preklikov z newslettru na stránky združenia a iné užitočné funkcie. V kombinácií s 

GoogleAnalytics tak poskytuje množstvo informácií o zainteresovaných osobách, ktoré 

je možné využiť pri budúcom rozhodovaní o činnostiach združenia. Navyše oba tieto 
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analytické nástroje je možné integrovať do ovládacieho prostredia redakčného systému 

WordPress pomocou pluginu Analytics360.  

 

Obrázok 40: Analýza webových stránok a newslettra pomocou Analytics360101 

3.3.2.6 Ekonomický systém Pohoda 

 V rámci služieb poskytovaných externou účtovníckou firmou má vedenie 

združenia MagniS k dispozícií on-line prístup do ekonomického systému Pohoda, 

vyvinutý spoločnosťou Stormware, v ktorom účtovnícka firma spracováva účtovníctvo 

združenia. Vedenie skupiny však tento prístup takmer nevyužíva. K dispozícií má 

pritom možnosť vytvárania faktúr priamo v tomto systéme, čo je omnoho efektívnejšie 

riešenie ako doterajšie vytváranie faktúr v tabuľkovom editore Excel a následné 

zasielanie týchto faktúr účtovníckej firme. Je preto nutné naplno využívať potenciál 

používaných nástrojov a tým zefektívniť prácu a minimalizovať zbytočné časové straty. 

Navyše aktuálny spôsob zasielania faktúr je náchylný na chyby, straty a zmätok pri 

účtovaní. 

 

Obrázok 41: Logo systému Pohoda102 
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3.4 Akosť 

 Pre získanie najväčšieho úžitku z poskytovaných služieb IS/IT je potrebné trvať 

na dodávaní týchto služieb v najvyššej akosti. Z tohto dôvodu je vhodné so všetkými 

dodávateľmi vypracované zmluvy o úrovni poskytovaných služieb SLA. S jednotlivými 

dodávateľmi budú vypracované zmluvy SLA podľa nasledujúceho vzoru: 

Zmluvné strany 

 Objednávateľ - Kontaktné údaje objednávateľa, teda Občianskeho združenia 

KADET - Klub žonglovania MAGNIS 

 Dodávateľ - Kontaktné údaje dodávateľa služieb IS/IT 

Predmet zmluvy 

 Stanovenie predmetu - Predmetom zmluvy je dodávka služieb týkajúcich sa 

prevádzky IS/IT komponent pre objednávateľa podľa špecifickej definície 

služieb stanovených v samostatnom dokumente. 

 Záväzok objednávateľa - Objednávateľ sa zaviaže primerane spolupracovať pri 

plnení predmetu zmluvy a za služby zaplatiť dohodnutú cenu. 

Miesto a čas plnenia 

 Stanovenie miesta plnenia služieb - Miestom plnenia služieb by malo byť sídlo 

združenia MagniS a každá zmena alebo rozšírenie bude oznámené. 

 Záväzok dodávateľa - Dodávateľ sa zaviaže plniť predmet zmluvy po dobu jej 

platnosti. 

 Užívateľská podpora - Obe strany sa dohodnú na dňoch a hodinách, v ktorých 

môže objednávateľ kontaktovať dodávateľa a požiadať o podporu.  

 Doba odstránenia výpadkov - Obe strany sa dohodnú na čase odstránenia 

prípadných výpadkov a stanovení priorít pre ich odstraňovanie. 

Kontaktné osoby a spôsob komunikácie 

 Stanovenie kontaktných osôb - Osoby a ich kontaktné údaje pre potreby tejto 

zmluvy. 

 Jazyk komunikácie - Dohoda o jazyku, v ktorom bude prebiehať komunikácia 

oboch strán. Vzhľadom na to, že niektoré služby budú využívané od 
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zahraničných dodávateľov, bude v prípade absencie českej podpory jazykom 

vzájomnej komunikácie angličtina. 

 Komunikačný kanál - Obe strany sa dohodnú na využívaní komunikácie cez 

email, telefón, Skype, prípadne iné dostupné kanály. 

 Smernice dodávateľa - V niektorých prípadoch môže dodávateľ požadovať 

súhlas objednávateľa na vytvorenie záväzných pokynov a smerníc pre 

užívateľov objednávateľa, a to z dôvodu zabezpečenia plynulej a bezporuchovej 

prevádzky poskytovaných služieb. 

Platnosť a doba trvania 

 Nadobudnutie platnosti - Stanoví dátum, od ktorého táto zmluva nadobudne 

platnosť. 

 Doba trvania - Vymedzí, či sa jedná o zmluvu na dobu určitú alebo neurčitú, v 

akom období a podmienky a čas výpovednej lehoty zmluvy. 

Cena služieb 

 Cena poskytovaných služieb - Cena stanovená za poskytovanie služieb podľa 

dokumentu definujúceho služby dodávateľa. 

 Cena dodatočných služieb - Stanovenie ďalších možných poplatkov pri 

presiahnutí rámca garantovaných služieb podľa dohody. 

 Spôsob platby a doba splatnosti - Definuje spôsob a pravidelnosť platby za 

poskytované služby objednávateľom a splatnosť vystavených faktúr. 

Sankcie 

 Stanovenie sankcií - Určenie výšky sankcií za dobu omeškania a nedodržanie 

dohodnutých služieb podľa ich definície. 

 Podmienky - Stanovenie podmienok, aké musia byť splnené pre možnosť 

uplatnenia sankcií. 

 Zápočet sankcií - Popíše spôsob riešenia sankcií, napríklad zápočtom k 

fakturovanej cene v nasledujúcom zúčtovacom období. 

 V závere by mala zmluva obsahovať ustanovenia obsahujúce dodatočné 

informácie o počte vyhotovení zmluvy, spôsobe riešenia sporov, prílohy, súhlas oboch 

strán, prílohy a podobne. Taktiež musí obsahovať dátum, miesto a podpisy oboch strán.  
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3.5 Bezpečnosť a ochrana 

 Veľmi podstatnou súčasťou informačnej stratégie je zabezpečenie podnikových 

dát. Na toto zabezpečenie je potrebné pozerať sa z rôznych pohľadov. Straty dát totiž 

môžu nastať rôznymi výpadkami hardwarového vybavenia, softwarových aplikácií, ale 

aj úmyselným či neúmyselným zásahom oprávnených alebo neoprávnených užívateľov. 

Využitie aplikácií, ktoré sú poskytované ako služba od externého dodávateľa by mohli 

budiť dojem nedostatočného zabezpečenia dát najmä pri prenose medzi klientskymi 

stanicami a dodávateľom služby pomocou Internetu. Vybrané riešenia však garantujú 

dostatočnú bezpečnosť a ochranu dát v každom momente poskytovania služieb. Najmä 

dodávateľ systému pre správu a riadenie projektov Apollo ponúka viacero 

bezpečnostných opatrení. Využíva 128 bitové SSL šifrovanie, ktoré je bežne využívané 

aj v internetovom bankovníctve. Vďaka tomu nie je možné čítať dáta počas ich prenosu 

medzi počítačmi zákazníka a servermi dodávateľa. Tieto servery majú navyše 

zabezpečenie proti výpadku elektrického prúdu, zrkadlenie diskov a vytvárajú denné 

zálohy dát pre rýchlu obnovu v prípade poruchy. Dodávateľ tiež poskytuje automatické 

odhlásenie zo systému pri dlhšom neaktívnom pripojení na zamedzenie neoprávneného 

prístupu do systému z dôvodu neodhlásenia oprávnených užívateľov. 

 Rovnako dôležité je zabezpečenie proti napadnutiu internetových stránok 

združenia. Napádanie webov je v súčasnosti pomerne bežné, preto je nutné dostatočne 

využiť možnosti na ich zabezpečenie. Základnými možnosťami sú zmena 

používateľského mena, vytvorenie silného hesla, obmedzenie prístupu len na určité IP 

adresy či inštalácia bezpečnostného modulu. Zároveň sa odporúča pravidelné denné 

zálohovanie obsahu webu na zálohovanie médiá. Využitie zálohovacích médií 

vlastnených združením MagniS sa odporúča aj pre dáta zo systému správy projektov, 

hoci túto zálohu vytvára aj dodávateľ. 

 Podstatnou súčasťou zabezpečenia podnikových dát je tiež vytvorenie interných 

bezpečnostných pravidiel a najmä dôraz na ich dodržiavanie. Tieto pravidlá by mali 

obsahovať predovšetkým podmienky prideľovania prístupových práv pri potrebe 

vytvorenia nového užívateľa, ich zanikanie pri odchode člena združenia, ideálne ku dňu 

odchodu, periodicitu zmien prístupových hesiel aspoň raz za dva mesiace a pravidlá pre 

inštaláciu nových softwarových prvkov. Za stanovenie a sledovanie dodržiavania týchto 

pravidiel, zálohovanie a celkové riešenie bezpečnosti podnikových dát je zodpovedný 

manažér oblasti IS/IT.   
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 V súčasnosti sa v združení MagniS na zálohovanie dát využívajú osobné médiá 

jednotlivých členov. Toto riešenie však prináša potrebu výmeny a prenosu dát medzi 

jednotlivými členmi. Vhodnejším riešením by bolo využitie jedného centrálneho 

pevného disku, ku ktorému budú mať prístup všetci oprávnení členovia združenia. 

Otázku prístupu riešia zariadenia, pevné disky, ktoré je možné pripojiť k existujúcemu 

WiFi routeru, a pomocou tohto pripojenia tak pristupovať bezdrôtovo k dátam 

uloženým na médiu. Takéto riešenie poskytuje napríklad zariadenie Seagate Central 

s kapacitou 2TB, ktorého cena sa pohybuje okolo 3000 Kč. 

 

Obrázok 42: Zariadenie Seagate Central103 

3.6 Harmonogram projektu 

 Jednotlivé činnosti zmeny by sa mali držať dopredu vypracovaného časového 

harmonogramu, zaisťujúceho nadväzovanie jednotlivých krokov. Formuláciu a 

zavedenie informačnej stratégie je možné spracovať ako projekt, skladajúci sa z 

viacerých činností s určitým časovým rámcom. Tento projekt začína definíciou 

požiadaviek združenia MagniS na informačné systémy a technológie. Následne bude je 

potrebné vykonať analýzu podniku a formulovať samotnú informačnú stratégiu. 

Následne je možné pristúpiť k realizácií jej jednotlivých častí. Tie zahŕňajú okrem iného 

zásah do organizačnej štruktúry, zmenu webových stránok, či zmenu v spôsobe riadenia 

projektov v podniku. Projekt je ukončený v momente dokončenia poslednej činnosti, 

teda sledovania spokojnosti užívateľov s novozavedeným systémom na podporu 

riadenia procesov. Projekt formulácie a zavedenia informačnej stratégie do združenia 

MagniS by mal podľa odhadu trvať 181 dní a bezprostredne po jeho ukončení sa začne 

priebežné vyhodnocovanie jeho úspešnosti. 
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Obrázok 43: Harmonogram projektu104 
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3.7 Ekonomické zhodnotenie návrhu 

Rozpočet skupiny MagniS bol pre rok 2014 schválený vo výške 970 000 Kč, čo je 

suma potrebná na financovanie svojich aktivít. Zabezpečenie tejto sumy vychádza 

z vlastnej činnosti združenia, členských poplatkov, darov fyzických aj právnických osôb 

a dotácií a grantov. Návrh informačnej stratégie má podporiť tieto oblasti a v konečnom 

dôsledku tiež zvýšiť prílev finančných prostriedkov do združenia a ich sledovanie 

a prehľad.  

3.7.1 Náklady na realizáciu informačnej stratégie 

Náklady na IS/IT je možné rozdeliť na jednorazové, súvisiace so zavedením 

nových prvkov IS/IT do podniku a pravidelné náklady potrebné na prevádzku IS/IT. 

Jednorazovými nákladmi sú najmä nákup zdieľaného pevného disku, tvorba 

internetovej prezentácie a čas spojený so školením, testovaním a prípravou nových 

systémov. Pravidelné súvisia predovšetkým s mesačnými poplatkami za služby 

dodávateľov. Náklady spojené s IS/IT združenia MagniS sú znázornené nasledujúcimi 

tabuľkami. Nástroje v tabuľkách neuvedené sú k dispozícií zdarma, preto nie je nutné 

ich zahrnutie. 

Tabuľka 7: Jednorazové náklady na zavedenie IS/IT105 

Názov Náklady na hodinu (Kč) Počet hodín Celkom (Kč) 

Seagate central 2TB 3000 1 3 000 

Tvorba webovej stránky 150 80 12 000 

Školenie 100 20 2 000 

Testovanie 100 20 2 000 

Vkladanie dát do Apolla 100 5 500 

Spolu   19 500 
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Tabuľka 8: Náklady na prevádzku IS/IT106 

Názov Mesačné náklady (Kč) Ročné náklady (Kč) 

Apollo Project Management 960 11 520 

Webhosting 25 300 

Internetové pripojenie 550 6 600 

Účtovná firma + Pohoda 3 500 42 000 

Spolu 5 035 60 420 

3.7.2 Očakávané prínosy navrhovaného riešenia 

 Od realizácie informačnej stratégie sú očakávané prínosy pre podnik vo 

viacerých oblastiach. Vzhľadom na to, že navrhnutá informačná stratégia vychádza z 

analýzy podniku a jeho okolia a strategických cieľov podniku, je zameraná na podporu 

týchto cieľov a odstránenie nedostatkov v problematických oblastiach.  

 Najväčší prínos je očakávaný od zavedenia systému na podporu riadenia 

projektov. Tento systém má najmä poskytnúť lepšiu podporu pre firemné procesy a 

zjednotiť spôsob riešenia projektov. Zároveň zjednotí všetku komunikáciu týkajúcu sa 

jednotlivých projektov vrátane zdieľania dokumentov, čo túto komunikáciu zjednoduší 

a zrýchli. Pre projektového manažéra je podstatné, že bude mať k dispozícií celkový 

prehľad o jednotlivých projektoch a o aktivitách, ktoré s nimi súvisia, bude môcť 

sledovať dodržiavanie vytýčených míľnikov a systém mu tak poskytne podporu pre čo 

najefektívnejšie riadenie projektov. Dôležitý prínos má priniesť tiež súčasť tohto 

systému, zameraná na riadenie a správu kontaktov, ktorá prinesie lepšiu možnosť 

prispôsobenia služieb jednotlivým zákazníkom a tiež kategorizácia kontaktov a 

budovanie vzťahu so zákazníkmi, dodávateľmi alebo partnermi.  

 Zlepšenie budovania vzťahu so zákazníkmi tiež prinesie vybudovanie novej 

webovej prezentácie. Jej úlohou je poskytnúť zákazníkom priestor pre získanie 

informácií o podniku, jeho pripravovaných aktivitách a tiež zákazníkom ponúknuť 

priestor pre kontaktovanie podniku. Kvalitne vytvorené internetové stránky by mali 

združeniu MagniS priniesť viac zákazníkov, prípadne aj členov združenia, čo v 

konečnom dôsledku pomôže pri financovaní združenia a možnosť využiť tieto financie 

na svoj rozvoj. Samotné internetové stránky budú navyše podporované sociálnymi 
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sieťami a najmä systémom na správu a rozosielanie newslettru. Analytickými nástrojmi 

budú môcť členovia združenia sledovať správanie zákazníkov a následne tak svoje 

aktivity tomuto správaniu prispôsobiť. 

 Pre združenie je tiež dôležité využitie plného potenciálu aplikácií, ktoré využíva. 

Takto je možné zefektívniť a zjednodušiť niektoré procesy, prípadne ich úplne vynechať 

a tak opäť šetriť finančné a časové náklady. Ďalším významným prínosom bude 

vytvorenie pravidiel týkajúcich sa využívania IS/IT podniku. Tieto pravidlá prinesú 

predovšetkým zvýšenie bezpečnosti a ochrany podnikových informácií, ale aj rámec pre 

využívanie a nákup nového vybavenia podniku, za ktorý bude zodpovedný manažér 

IS/IT. Tieto pravidlá tiež posilnia pozíciu združenia voči dodávateľom využitím zmlúv 

SLA podľa vytvoreného vzoru. V neposlednom rade, všetky súčasti navrhnutej 

informačnej stratégie podporujú celkovú stratégiu podniku a poskytujú tak aj priestor 

pre budúci rozvoj združenia. 

 Z finančného pohľadu je zložité prínosy presne kvantifikovať. Vo všeobecnosti 

sa však očakáva, že informačná stratégia podporí zvyšovanie zákaziek a ich hladšie 

odbavenie,  a teda aj zvýšenie v príjmoch združenia, či už svojou vlastnou činnosťou, 

alebo získavaním dotácií. Zároveň by mala informačná stratégia priniesť združeniu 

úsporu nákladov zefektívnením procesov. Vzhľadom na neziskový sektor, v ktorom 

združenie MagniS pôsobí, by mohlo združenie so svojimi dodávateľmi vyjednať 

zvýhodnené ceny za komponenty informačného systému a technológií, a tak ešte viac 

znížiť náklady. 
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Záver 

 Táto diplomová práca bola zameraná na formuláciu návrhu informačnej stratégie 

neziskovej organizácie Občanské sdružení KADET - Klub žonglování MAGNIS. Tento 

návrh bol vypracovaný na základe hĺbkovej analýzy podniku a jeho okolia, ktorá 

poskytla podklady pre identifikáciu miest, ktoré musí informačná stratégia podporiť a 

zlepšiť. Cieľom práce bolo teda ponúknuť také riešenie informačnej stratégie, ktoré 

bude vo vybranom podniku plne podporovať jeho globálnu stratégiu a pomáhať napĺňať 

jeho stanovené strategické ciele. Zároveň si práca kládla za cieľ dokázať, že formulácia 

informačnej stratégie má zmysel aj v neziskovom sektore a v podnikoch malého 

rozsahu.   

 Po uvedení problematiky informačnej stratégie z teoretického pohľadu a  

vypracovaní potrebných analýz práca obsahuje konkrétne návrhy pre výber prvkov 

informačného systému a informačných technológií do podniku a tiež návrh pravidiel, 

podľa ktorých budú tieto prvky v budúcnosti využívané, prípadne rozširované. 

Najpodstatnejšie zmeny, ktoré má nová informačná stratégia priniesť sa týkajú 

predovšetkým spôsobu riadenia projektov združenia a formy prezentácie na Internete. S 

využitím navrhovaných nástrojov IS/IT môže podnik zlepšiť svoje činnosti a tým zvýšiť 

svoju produktivitu, ako aj rozšíriť povedomie verejnosti o existencii združenia a 

ponúkaných službách. Týmito nástrojmi sú najmä systém na podporu riadenia projektov 

Apollo, redakčný systém na správu webu WordPress, systém pre vytváranie a 

rozosielanie newslettru MailChimp, ktorý je možné prepojiť s redakčným systémom 

pomocou pluginu Analitics360 a pluginu pre registráciu na odber noviniek, 

analytického nástroja Google Analytics pre sledovanie výkonnosti webu a 

ekonomického systému Pohoda na správu financií združenia. 

 Realizácia tohto návrhu informačnej stratégie bude v budúcnosti pomáhať 

získavať a riadiť nové projekty, ktoré združenie očakáva. Podnik má záujem o 

rozširovanie avšak jeho doterajší stav informačného systému a priradených 

zodpovedností by nebol schopný dostatočne podporiť tento záujem, naopak by mohol 

rozvoj brzdiť. Vzhľadom na to, že združenie sa pohybuje v relatívne mladom odvetví, v 

ktorom však je evidentný potenciál, je vhodné uskutočniť zmeny podporujúce 

strategické ciele čo najskôr, a vyhnúť sa tým nárazovému riešeniu problémov, ktoré by 

mohli nastať.  
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