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Abstrakt  
 Bakalářská práce se zabývá návrhem změn informačního systému firmy 

VacuSol, spol. s r.o. Na základě analýzy předloţím návrh na zlepšení firemní webové 

stránky a stránek na sociálních sítích. Bakalářská práce hodnotí současnou situaci 

informačního systému firmy a stanovuje kritéria pro výběr optimálního řešení. Dále 

porovnává produkty podle zjištěných kritérií a doporučuje produkt, který nejlépe 

splňuje poţadavky firmy VacuSol, spol. s r.o.  

 

Abstract 

 The bachelor thesis deals with the design of information system of the company 

VacuSol, spol. s r.o. Based on the analysis, will present a proposal to improve corporate 

websites and pages on social networks. Bachelor thesis assesses the current situation of 

the information system of the company and establishes criteria for the selection of the 

optimal solution. Furthermore, by comparing products identified criteria and 

recommends the product that best meets the requirements company VacuSol, spol. s r.o. 
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ÚVOD 

 Dnešní svět se čím dál více globalizuje a to v důsledku vývoje a implementace 

různých informačních technologií. Pro podnik 21. století je charakteristické vyuţívání 

informací, které se stávají nejdůleţitějšími prvky v rámci rozhodování a fungování 

společnosti. Jednotlivé společnosti a podniky si to dobře uvědomují a dbají na správný 

přísun adekvátně vhodných informací. Informace je potřeba řídit a přemísťovat v co 

nejrychlejším čase z nepotřebného místa na to potřebné a proto vznikly postupem času 

technologie, které umoţnují efektivnější práci s informacemi, které se nazývají 

informační systémy. Velké a střední společnosti by v dnešní době uţ nemohly bez 

informačních systémů fungovat a toho si jsou velice dobře vědomi jednotliví manaţeři 

daných společnosti.  

Informační systém přináší výhody v rámci celého podniku, a proto by měl být 

implementován i v malých podnicích. Slouţí jako důleţitý nástroj v konkurenčním boji 

ve formě lepší komunikace se zákazníkem, sníţení nákladů, efektivnější práci 

s informacemi, zvýšení trţeb a zisku. Informační systémy budou neustále nabírat na 

důleţitosti v jakémkoliv podniku či organizaci z důvodu umoţňujícího efektivní a 

rozhodující práci na úkor konkurence.  

Na základě zmíněných faktů jsem se rozhodl zpracovat bakalářskou práci na téma  

„ Návrh změn informačního systému firmy“ ve firmě VacuSol, spol. s r.o. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

 Cílem bakalářské práce je analýza současného stavu informačního systému ve 

firmě VacuSol, spol. s r.o., návrh řešení dle poznatků získaných z analýzy a 

ekonomické zhodnocení návrhu. Ve své práci se zaměřím na podnikový informační 

systém firmy VacuSol, spol. s r.o., kde se hlavně budu zabývat podnikovým IS, 

webovými stránkami a stránkami na sociálních sítích dané společnosti. 

Po prozkoumání současného stavu IS a jednotlivých firemních stránek, jak na sociálních 

sítích tak těch webových, navrhnu potřebná zlepšení pro efektivnější fungování či zcela 

navrhnu nové řešení, které bude mít za následek zvýšení efektivnosti a maximalizace 

vyuţívání informací v daném podniku. 

Výstupem bakalářské práce budou postupy na zlepšení současného stavu informačního 

systému, které ušetří čas jednotlivým pracovníkům při výkonu své práce, čím ale také 

ušetří finanční prostředky, které byly vynaloţeny na dané zaměstnance. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V následující části budou popsána teoretická východiska potřebná pro analýzu 

současného stavu firmy VacuSol, spol. s r.o. Pomocí těchto poznatků budou vysvětleny 

návrhy řešení pro zlepšení jednotlivých části informačního systému. Jednotlivé definice 

a postupy byly čerpány z odborné literatury. 

 

 

2.1 Informační systém 

 V posledních letech se čím dál více setkáváme s pojmy, jako je informační 

systém, komunikační a informační technologie. Jejich úloha spočívá ve zpracovávání a 

uchovávání informací jednotlivých lidi a zejména firem. Jelikoţ dnešní svět se čím dál 

rychleji globalizuje, tak je nutné mít informace ve správnou dobu na správném místě. 

Přesná definice pojmu informační systém jednoznačně neexistuje. Jelikoţ kaţdý 

uţivatel nebo autor informačního systému pouţívá různé terminologie a poté důrazně 

interpretuje své aspekty. Jednotlivé definice se liší v závislosti na tom, kdo daný 

informační systém popisuje či vytváří. Informační systém lze popsat, jako soubor lidí, 

technických prostředků a metod, které vykonávají činnosti. Mezi jednotlivé činnosti 

řadíme sběr, přenos, uchování a zpracování dat za účelem tvorby a interpretace 

informací pro určité uţivatele, kteří jsou zapojeni do procesu řízení (1). 

Informační systém, ale můţeme chápat, také jako systém, kde jsou vzájemně propojeny 

informace a procesy, které s těmito informacemi pracují. Jednotlivé pojmy, jako je 

proces a informace si následně vysvětlíme (2). 

Proces chápeme, jako funkci, která zpracovává informace. Jedná se o informace, které 

vstupují do systému a následně jsou transformovány pomocí funkce na výstupní 

informaci, které daný systém opouští (2).   

Procesy jsou funkce, které vykonávají sběr potřebných informací, přenos informací, 

uloţení informací, zpracování jednotlivých informací a následně distribuci informací. 

Pod pojmem informace chápeme data, která nám slouţí pro rozhodování a následně 

k řízení systému. Informační systém ve velké míře také ovlivňuje poloţka okolí, která je 
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tvořena objekty. Jednotlivé objekty ovlivňují systém buď pomocí svých vlastností 

anebo změnou svých vlastností v závislosti na daném systému (8). Pro jednoduché 

znázornění informačního systému pouţijeme následující obrázek číslo 1. 

 

 

Obrázek č. 1: Základní informatický pohled na informační systém 

(8, s. 19) 

 

Důleţitou částí jednotlivých informačních systému jsou pojmy informace a data. 

Následující podkapitoly budou věnovány právě oběma pojmům, kde budou důkladně a 

výstiţně vysvětleny.  

 

Obrázek č. 2: Struktura informačního systému 

(8, s. 20) 
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Moţnou strukturu informačního systému si ukáţeme na následujícím obrázku číslo 2. 

Obrázek číslo 2 nám popisuje, co lze ovlivnit při návrhu informačního systému a co 

naopak nelze ovlivnit (8). 

Na závěr tedy můţeme říct, ţe informační systém je tvořen neautomatizovanou a 

automatizovanou části informačního systému. Automatizovaná část se skládá především 

ze softwarového vybavení firmy, které pomocí transformovaných informací ovládá 

jednotlivé procesy podniku. Také jednotlivé informace jsou poskytovány pracovníkům, 

tak aby byli schopni realizovat řídící funkce.  Mezi funkce patří kontrola, organizování, 

vedení a plánování jednotlivých procesů (9). Jednoduchým příkladem informačního 

systému můţe být účetnictví, evidence pacientů, seznam zákazníků nebo kartotéka.  

 

2.1.1 Data 

V informačním systému je důleţitý pojem dat. Data jsou údaje, které nám 

vypovídají o reálném světě. Data mají různou podobu, které popisují nějakou situaci či 

proces. Mezi časté podoby dat patří text, zvuk, video, obraz, různá měření a fakta. Data 

tvoří vstupy v informačním systému. Většina dat obsahuje několik vlastností, které jsou 

pro ně typické, více o vlastnosti dat bude popsáno následovně (8).  

 

Vlastnosti dat: 

 jsou nezávislá na uţivatelích a prezentují reálný stav 

 často jsou nekompletní, tzv. zjednodušují komplexnost reality, a proto musí 

docházet v informačním systému ke změnám, inovacím a tím se data doplňují, 

přidávají se nová data nebo se data zjemňují  

 často jsou příliš rozsáhlá a obsahují mnoho detailů 

 neustále se mění  

 data je moţné objektivně ověřit, zda jsou správné a přesné  

 

Na následujícím obrázku číslo 3 si ukáţeme, jak probíhá typický datový proces 

v informačním systému. 
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Obrázek č. 3: Typický datový proces 

(8, s. 20) 

 

 

2.1.2 Informace 

 Informace vzniká interpretací dat, které nám poskytuje a zpracovává informační 

systém. Jsou to data, kterým je přiřazen význam. Informaci můţeme chápat v mnoha 

významech. Z matematického a inţenýrského hlediska lze informaci chápat jako 

veličinu, která interpretuje zmenšení neurčitosti. Další význam lze chápat jako 

oznámení nebo zákaz pomoci, kterého se u příjemce zmenšuje nejistota v rozhodování. 

Laický pohled na informaci nám říká, ţe je to nějaká zpráva, sdělení, ve kterém se 

interpretují určité znalosti či fakta (8).     

Informační systém nám umoţňuje získávat, předávat na místo určení, zpracovávat a 

redukovat informace od nepotřebných částí tak, aby následná informace byla co 

nejuţitečnější a nejúčinnější pro daného uţivatele, pro kterého je určena. Veškerou 

popsanou činnost provádí informační systém, pomocí technických prostředků a lidí. 

Provádí to za účelem, aby byla informace ve správný čas na správném místě (9).  

Pro nejmenší hodnotu informace byla odvozena jednotka bit, která nám říká „ ano - ne“. 

Vzorec pro jednotku bit je uveden níţe (8). 

          

                

 

Kvalitní informace by měla být srozumitelná, tak ţe bude uspořádaná a bude přiměřená. 

Měla by být ve správný čas na správném místě. Neměla by obsahovat chyby, měla by 

být jednoznačně pochopitelná a správně interpretující vůči významu dat, na kterých je 
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zaloţena. Na závěr by měla být relevantní (8). Na následujícím obrázku číslo 4 si 

ukáţeme typický informační proces.   

 

Informace má několik důleţitých vlastností, mezi které patří (8): 

 informace stárne s příchodem nové informace nikoliv s časem 

 uţitná hodnota není absolutní 

 informace je neoddělitelná od fyzikálního nosiče a přitom je ještě diskrétní 

 při vytvoření nové informace stará nezaniká, většinou se mění její hodnota  

 

 

Obrázek č. 4: Typický informační proces 

(8, s. 23) 

 

2.1.3 Složky informačního systému 

Informační systém se skládá z několika části, jak uţ bylo zmíněno 

z automatizované a nezautomatizované části. Kaţdá část obsahuje různé sloţky, které 

budou následně vysvětleny.  

 

a) Peopleware 

Hlavní sloţkou kaţdého systému je peopleware. Jedná se o lidskou sloţku v 

informačním systému. V mnoha případech tvoří jakýsi "koncepční trojúhelník" s 

hardwarem a softwarem (1). 

 

b) Hardware 

Další sloţkou je uţ zmíněný hardware, coţ jsou fyzické prvky informačních 

technologií. Mezi které patří jak uţ jednotlivé prvky počítače, jako je pevný disk, 
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grafická karta, síťová karta, operační paměť, procesor, zdroj napájení, základová deska, 

periferie počítače a další prvky tak i další fyzické komponenty, které tvoří informační 

systém a vše ostatní s tím spojené, co je fyzicky hmatatelné. Hardware spolupracuje 

s firmwarem a softwarem (2).  

 

c) Software 

Software je v nejobecnějším slova smyslu sada instrukcí nebo programů. 

Jednotlivé programy umoţňují dělat specifické úkoly. Software je obecný termín 

pouţívaný k popisu počítačových programů. Mezi součásti softwaru patří pojmy, jako 

jsou skripta, aplikace, a soubor instrukcí. Jednotlivé pojmy jsou výrazy často pouţívané 

k popisu aktualizací či změně softwaru (2).  

 

d) Orgware 

Další sloţkou, která je důleţitá pro informační systém, je pojem orgware, coţ 

znamená organizační uspořádání v informačním systému. Je to souhrn předpisů, 

organizačních koncepcí, metod, opatření pro zavedení a fungování postupu 

v informačních systémech, které jsou nutné k dosaţení stanovených cílů. Orgware je 

obecný termín pro všechny metodické, organizační, personální politiky a přístupy 

v oblasti celé organizace a zpracování dat (26).  

 

e) Dataware 

Dataware je datový sklad, který je určen pro sběr dat. Pomocí něho nám 

umoţňuje řešit úlohy zaměřené převáţně na analytické dotazování nad rozsáhlými 

soubory dat. Slouţí pro podporu rozhodování managementu. Datový sklad zahrnuje 

části pro extrakci, transformaci, načítaní a prezentaci dat. Skladování dat obecně 

probíhá v kombinaci několika různých databází v rámci celého podniku (26).  
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f) Management IS 

Management informačního systému se v organizaci stará o správu na všech 

úrovních od operativní přes taktické aţ po strategické rozhodování. Jejím hlavním cílem 

je správně a efektivně navrhnout a implementovat postupy a procesy. Které by měly 

poskytovat dostatečně podrobné zprávy, měly by být konzistentní, přesné a časově 

přijatelné (26). 

 

g) Customer  

Jedná se o vztah zákazníka s informačním systémem. Informační systém by měl 

poskytovat zákazníkům určité sluţby. Jedná se především o snadnou komunikaci 

v systému, která by měla být pro zákazníka jednoduchá a přitom by měla poskytovat 

velké mnoţství informací. Zákazník získává informace pomocí různých zdrojů, jako 

jsou dotazníky, fakturace, e-maily, telefonická komunikace, SMS zprávy, různé 

smlouvy a mnoho dalších dokumentů (26). 

 

h) Supplier 

Dodavatel hraje důleţitou roli v obchodním procesu, a proto je velký důraz 

kladen i na jeho zařazení a správné vyuţití v informačních systémech. Jedná se o stranu, 

která nám dodává nějaké produkty či sluţby. Informační systém nám umoţňuje správně 

a efektivně řídit komunikaci a veškeré náleţitosti, které jsou spojeny s dodavatelem. Ať 

uţ se jedná o stav zásob, paliva, sluţeb, platební styky aţ po podmínky smluv u 

jednotlivých dodavatelů, čímţ umoţní informační systém lehčí rozhodování 

managementu (26). 

 

 

2.2 Podnikové informační systémy 

 Podnikové informační systémy je vhodné klasifikovat podle holisticko-

procesního pohledu, který rozděluje podnik podle jednotlivých procesů. Dělení 

podnikových informačních systému je znázorněno níţe (3). 
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 ERP – jádro systému, které se zabývá řízením interních podnikových procesů 

 CRM – systém, který řídí procesy zabývající se zákazníky 

 SCM – systém, který řídí dodavatelské řetězce, obsahuje APS, který slouţí 

k pokročilému plánování výroby  

 MIS – systém, který poskytuje informace pro rozhodovací procesy 

podnikovému managementu, sbírá data ze systému ERP, CRM, APS/SCM (3) 

 

Obrázek č. 5: Klasifikace podnikového informačního systému podle Holisticko-procesního pohledu 
(3, s. 78) 

 

 

2.3 Enterprise Resource Planning [ERP] 

V dnešní době je nejpouţívanějším modelem podnikového informačního 

systému ERP, který vyuţívá většina podniku na světě. ERP systém vznikl ze spojení 

řešení typu MRP II či PPS a softwarové podpory, zejména ve finančním řízení převáţně 

v účetnictví. Definici ERP lze popsat, jako softwarové řešení pouţívané pro hlavní 

podnikové procesy. Ať uţ se jedná o plánování logistického řetězce od nákupu aţ přes 

sklady a po výdej materiálu, řízení podnikových dat, správu finančního a nákladového 

účetnictví, výrobu, expedici, anebo řízení lidských zdrojů. ERP přitom ovlivňuje 

jednotlivé procesy v podniku, které podporuje a většinou je automatizuje (4).  

Business Processes 
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ERP pokrývá klíčové interní procesy, k nimţ patří výroba, logistika, ekonomika a 

personalistika. V ERP systému je zahrnuta celopodniková logistika, ať uţ se jedná o 

plánování zdrojů, expedici, skladování aţ po prodej a výrobu. V ekonomice je zahrnuto 

jak nákladové tak i finanční účetnictví (3). 

 

Rozdělení klíčových procesů v ERP systémech: 

 Výroba 

 Logistika 

 Personalistika 

 Ekonomika 

 

Procesy logistika a výroba v ERP nejčastěji zahrnují následující úlohy (4): 

 přijetí obchodního případu 

 vytvoření objednávky, její obsahové, terminované a cenové specifikace a to na 

základě kmenových dat, případně konfigurátoru produktů 

 plánování potřebných materiálových poţadavků včetně zpracovaní návrhů na 

nákup výrobu a kooperace 

 objednání a nákup zboţí a sluţeb od dodavatelů 

 zajištění skladového hospodářství a řízení zásob včetně správy obalů, kontejnerů 

a nebezpečných odpadů 

 plánování výrobních i předvýrobních kapacit 

 řízení realizace výrobní zakázky včetně sběru zpětnovazebných dat z výroby 

 vychystání a expedice hotových výrobků 

 archivace zakázek a souvisejících dalších dat  

 

Proces ekonomika v ERP systému nejčastěji zahrnuje následující činnosti (4):  

 finanční účetnictví (závazky, pohledávky, pokladna, hlavní kniha, elektronický 

bankovní styk) 

 nákladové účetnictví (procesní řízení, zúčtování výkonů, nákladové účetnictví 

zakázek a projektů, účetnictví nákladových středisek) 

 controlling 

 mzdy 
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 účtování v cizích měnách a kurzové rozdíly 

 výkaznictví dle jiných účetních norem 

 řízení hotovosti, finanční plánování a rozpočty, peněţní obchody, transakce a 

cenné papíry, předpovědi Cash Flow a likvidity 

 správa a účtování investičního majetku, plánování a sledování nedokončených 

investic a investičních akcí  

 

Proces personalistika v ERP systému nejčastěji zahrnuje následující činnosti (4): 

 zpracování dat ohledně lidských zdrojů 

 efektivní vyuţívání a optimální plánování vyuţití pracovníků v podniku 

 předpověď budoucích poţadavků a kvalifikací jednotlivých pracovníků 

 najímání pracovníků 

 hledání nových pracovníků 

 nábor nových pracovníků  

 

2.3.1 Základní vlastnosti ERP systému 

 Mezi konkrétní vlastnosti daného systému patří automatizace a integrace 

hlavních podnikových procesů, sdílení dat v celém podniku, vytváření a zpřístupňování 

dat v reálném čase, umoţnění zpracovávat historická data a kompletní přístup 

k preferování ERP koncepce (3).  

K vlastnostem, které jsou poţadovány z pohledu technologii, patří spolehlivost, 

výkonnost a bezpečnost. Pro zajištění těchto vlastností je podmínkou provoz ERP 

systému na architektuře klient/server. Pro zajištění efektivní výkonnosti a spolehlivosti 

závisí na vhodném výběru a vyuţití softwarových a hardwarových komponentů, jako 

jsou servery, síťová infrastruktura atd. (3).  

Pro zajištění akceptovatelné bezpečnosti ERP systému je potřeba dodrţet několik 

poţadavků. Konkrétně se jedná o zabezpečenou komunikaci mezi klientskou aplikací a 

serverem, sledování historie jednotlivých záznamů, technické znemoţnění současné 

editace jednotlivých záznamů různými uţivateli, definování přístupových práv, 

identifikace uţivatelů přihlašovacím heslem a jménem, správa uţivatelů v rámci 
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pověřených osob, moţnost změny hesla a jména přímo uţivatelem, zpětná vazba mezi 

uţivateli a autory systému, moţnost detekce, sledování a ohlašování nalezených chyb 

v rámci systému pro usnadnění jejich řešení (3). 

  

2.3.2 Klasifikace ERP systémů 

 Dělení ERP systému lze učinit podle schopností pokrýt základní interní procesy, 

jako jsou výroba, logistika, řízení lidských zdrojů a ekonomika. Systémy, které v sobě 

zahrnují a integrují, veškeré zmíněné interní procesy označujeme jako All-in-one. Další 

systémy, které v sobě nezahrnují veškeré interní procesy, ale zaměřují se na specifické 

procesy či obory se nazývají Best-of-Breed. Poslední kategorie je Lite ERP a jedná se 

o odlehčenou verzi klasických ERP systému, které jsou určeny pro malé aţ středně 

velké podniky (3).  

 

2.3.3 ERP II [Extended] 

Jedná se o rozšířené ERP systémy, na které měl vliv rozmach internetu a s tím 

spojené elektronické obchodování (e-business a e-commerce). Dalším významným 

důvodem k rozšíření ERP byla existence nových procesů včetně prodejních kanálů. 

Rozšířené ERP systémy se dělí na tři hlavní kategorie, které jsou uznávány v rámci 

dělení daného systému po celém světě. Konkrétně se jedná o SCM [Supply Chain 

Management] tzv. řízení dodavatelského řetězce, CRM [Customer Relationship 

Management] tzv. řízení vztahů se zákazníkem a BI [Business Intelligence] tzv. 

manaţerský informační systém (4). 

Rozšířené ERP systémy obsahují rozšiřující aplikace zaměřené na další funkcionalitu. 

Jednotliví dodavatelé informačních systémů dodávají ve svých produktech různé 

aplikace z důvodu odlišení se od ostatních. Mezi rozšiřující aplikace můţeme uvést 

PDM, PLM, SRM či ERM. Jednotlivé aplikace budou stručně vysvětleny níţe (4). 
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 PDM [Product Data Management] – správa dat vztahujících se k výrobku 

 PLM [Product Lifecycle Management] – řízení průběhu celého ţivotního cyklu 

výrobku 

 SRM [Supplier Relationship Management] – řízení vztahu s dodavateli, stejný 

přístup jak v rámci CRM 

 ERM [Employee Relationship Management] – řízení vztahu se zaměstnanci  

 

2.3.4 Budoucnost na trhu s ERP systémy 

Na začátku 21. Století se ve vývoji ERP systému objevují moţnosti v prodeji ve 

formě pronájmu po internetu, která se nazývá ASP [Application Service Providing]. 

Tahle metoda umoţňuje formou outsourcingu zpřístupňovat kvalitní softwarová řešení 

pro menší a střední organizace, které si nemohou dovolit jejich pořízení. Dalším 

trendem je Cloud Computing a SOA [Service Oriented Architecture]. SOA je řešení 

ERP systémů postavených na bázi servisně orientované architektury.  Posledním 

trendem v současné době jsou open source ERP systémy. Jedná se o systémy, které je 

nutné vlastním IT oddělením dotvořit a to je pro většinu podniků nevýhodné (3).    

 

 

2.4 Customer Relationship Management [CRM] 

Jedná se o systém, který je zaměřen na řízení vztahu se zákazníky. Orientace na 

jednotlivé potřeby ze strany zákazníka vytváří zájem o externí procesy, jako jsou 

obchod, marketing, řízení kontaktu a servisní sluţby a tedy i po uplatnění CRM 

systémů. Uplatnění systému je uspokojovat potřeby zákazníků a řízení ziskovosti 

zákazníků. S CRM systémy jsou spojovány pojmy, jako jsou CRM koncepce či 

strategie a CRM procesy. Jednotlivé pojmy budou následně vysvětleny níţe (3). 

 

2.4.1 Procesy v CRM 

Jedná se o externí procesy, které jsou součástí obchodního cyklu. Mezi hlavní 

CRM procesy patří řízení kontaktů, řízení obchodu, řízení marketingu a servisní sluţby. 
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a) Řízení kontaktů  

Probíhá zde řízení komunikace mezi zákazníkem a organizací. Jedná se o proces, 

který zasahuje všechny ostatní externí procesy. Pro řízení kontaktů se vyuţívá 

technologie kontaktního centra [Contact Center] (3). 

 

b) Řízení obchodu 

Obsahuje objednávkový cyklus, který se prolíná s dalšími procesy, jako jsou 

řízení marketingu a servisní sluţby. Pro řízení obchodních činností je určena 

funkcionalita SFA [Sales Force Automation] (3). 

 

c) Řízení marketingu  

Jedná se o řízení marketingových kampaní, vyhodnocování, plánování, 

marketingové zdroje, realizace. Cílem je získání nových potencionálních zákazníků a 

vytvoření nových obchodních příleţitostí. Pro řízení marketingových činností je určena 

funkcionalita EMA [Enterprise Marketing Automation] (3). 

  

d) Servisní služby 

Slouţí pro vykonávání záručního a pozáručního servisu a dalších sluţeb, jeţ 

mají za úkol vytvořit spokojenost a oddanost zákazníka. Servisní sluţby zasahují do 

všech oblastí v obchodním cyklu, a proto je dělíme na předprodejní, prodejní a 

poprodejní. Pro servisní sluţby je určena funkcionalita CSS [Customer Service and 

Support] (3).  

 

2.4.2 Funkcionalita CRM systémů  

Lze uplatnit čtyři způsoby CRM systémů, které v podniku mohou být nasazeny i 

samostatně. Jedná se o aktivní, operativní, kooperační a analytické CRM (4). 
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a) Aktivní [Active] CRM  

Jedná se o základní CRM systém, který obsahuje centralizovanou databázi, která 

umoţňuje podporu automatizace jednotlivých procesů (4). 

 

b) Operativní [Operational] CRM  

Vytváří podporu podnikovým procesům, dále obsahuje marketing, sluţby a 

prodej. Jakákoliv akce se zákazníkem se zaznamenává do historie kontaktů a následně 

z ní lze čerpat vhodné informace pro pozdější vyuţití (4). 

 

c) Kooperační [Collaborative] CRM  

Umoţňují přímou komunikace se zákazníkem, ať uţ se jedná za pomoci 

internetu či pomocí automatizované hlasové odpovědi IVR [Interactive Voice 

Response]. Cíly kooperačního CRM mohou být jak sníţení nákladů, tak zlepšení 

poskytovaných sluţeb či produktů (4). 

 

d) Analytické [Analytical] CRM  

Provádějí analýzy zákaznických dat z mnoha pohledů, jako je navrhování a 

následná realizace marketingových kampaní zahrnující up-selling či cross-seling. 

Dalšími příklady jsou manaţerská rozhodování v rámci předpovědí s chováním 

zákazníků či analýzy reakcí jednotlivých zákazníků na sluţby nebo produkty (4).  

 

2.4.3 Cíle CRM 

CRM systémy umoţňují zlepšování komunikace se zákazníkem, jak v rámci 

předávání informaci o něm v podniku zejména v rámci reklamaci či vyřizování 

objednávky tak i v rámci aktivní komunikace zákazníka k dodavateli. Na základě toho 

si vybírá vhodné sluţby a produkty od různých dodavatelů, ale na druhou stranu tím 

ovlivňuje zákaznickou loajalitu vůči danému dodavateli (4). 
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2.4.4 CRM koncepce 

Jedná se o procesně orientovanou strategii, která vyuţívá moţnosti CRM 

systémů a přitom ovlivňuje řízení externích podnikových procesů. V praxi se nejčastěji 

setkáváme se třemi druhy CRM koncepce. Konkrétně se jedná o Globální CRM 

koncepci, Globální, lokálně uzpůsobená CRM koncepce a Lokální CRM koncepce. 

Jednotlivé koncepce budou vysvětleny v následujících odstavcích (3).  

 

a) Globální CRM koncepce   

Jedná se o standartní (typické) řešení pro velké organizace, nadnárodní 

společnosti a velké korporace podnikající po celém světě. Globální CRM koncepce je 

charakteristická jednotným typem všech CRM procesů, minimální poţadavky ze strany 

lokalizace, pouze v rámci jazykové. Daná koncepce nevyţaduje ţádné specifické datové 

modely pro různá teritoria z hlediska servisu, produktu atd. kromě úpravy legislativy 

v rámci dané země (3). 

 

b) Globální, lokálně uzpůsobená CRM koncepce  

Jedná se o typické řešení pro velké společnosti, korporace, středně velké 

organizacemi všude, kde se jednotlivé společnosti musí přizpůsobit specifickým 

podmínkám daného trhu. Daná koncepce je charakteristická svým globálním řešením 

CRM, ale která vyţaduje místní úpravy a změny pro daný trh. Ať uţ se jedná o změny 

v procesech v CRM, workflow či rozdělení funkcionality do hybridního CRM portfolia. 

Velké rozdíly jsou také v poţadavcích na charakteristiku produktů, zákazníků a servisu, 

a proto se vyuţívají různé datové modely (3). 

 

c) Lokální CRM koncepce  

Je vyuţívána všemi organizacemi, jak nadnárodními, tak i malými společnostmi. 

Je charakteristické tím, ţe je pro kaţdý trh specifické CRM řešení. Strategie CRM je 
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určována z centra a ostatní činnosti jsou decentralizovány na místní pobočky. Jednotlivé 

katalogy produktů a zákazníků jsou spravovány v rámci místních CRM aplikací (3). 

 

2.4.5 Strategická pravidla 

Jakákoliv CRM koncepce, ať uţ se jedná o globální či lokální, musí splňovat čtyři 

základní strategická pravidla. Tato pravidla platí vţdy pro jakoukoliv zvolenou strategii. 

Konkrétní pravidla budou popsána níţe (3).  

 

 Pravidlo sjednocení – komunikovat se zákazníky jednotně a informace o nich 

předávat celé firmě 

 Pravidlo integrace – jedná se o sladění všech informačních toků, jeţ putují ven 

i do firmy pomocí CRM procesů 

 Pravidlo naplnění – nutnost naplnit CRM systém daty. Je nutné umět správně 

a pravidelně naplňovat systém údaji.   

 Pravidlo segmentace – rozdělení jednotlivých zákazníků do segmentů
1
  

 

    

2.5 Supply Chain Management [SCM] 

SCM lze definovat, jako řízení dodavatelských řetězců, které představuje 

soubor nástrojů a procesů, které slouţí pro optimalizace řízení a k dosaţení maximální 

efektivity v provozu všech prvků v celém dodavatelském řetězci s ohledem na 

koncového zákazníka. Jedná se o propojení dodavatelé s odběrateli na bázi 

informačních a komunikačních technologii. Pomocí propojení mohou jednotliví 

uţivatelé koordinovat, plánovat celý postup tak, aby se zvýšila akceschopnost celého 

řetězce. SCM lze často definovat podle SCOR, které obsahuje následující komponenty 

(4). 

 

                                                           
1
 Zákazníci, kteří si jsou blízcí, tvoří homogenity. Naopak segmenty definujeme tak, aby byly od sebe co 

nejvíce odlišné a tomu se říká heterogenita. Dané pravidlo vede k uplatňování tzv. KRCM [Key Customer 
Relationship Management] koncepce. Což je koncepce řízená klíčovým zákazníkem (15). 
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Definice podle SCOR: 

 Plán 

 Nákup 

 Výroba 

 Expedice 

 Reklamace  

 

2.5.1 Funkčnost SCM 

Současná řešení SCM se také zaměřují na zákaznickou spokojenost. Jedná se 

především o informování zákazníka o stavu objednávky, sníţení pravděpodobnosti 

výskytu opoţdění či nedoručení kompletní dodávky či řešení neočekávaných situací 

v průběhu řešení objednávky (3). 

Důleţitá funkčnost SCM spočívá v podpoře plánovacích činnosti, kam můţeme zařadit, 

plánování poţadavků v řetězci na základě historických dat, podporu pro určení 

optimální lokality a formy dodavatelského řetězce (3). 

Podporu strategického rozhodování v nakupování a podporu dodavatelských vztahů 

zajištují moduly označené SRM [Supplier Relationship Management], které se zabývají 

řízením vztahů s dodavateli. SRM nabízí strategii nákupu, měření a vyhodnocování 

nákupu, analýzu jednotlivých nákladů a zabezpečení kvality dodavatelských dat (3).  

 

2.5.2 Metody řízení uplatňované v SCM 

Rozvoj internetu zapříčinil expanzi prodeje v rámci jednotlivých podniků mezi 

sebou tzv. Business to Business [B2B]. Jelikoţ internet je levný a má moţnosti 

širokého uplatnění v rámci podniku, ať uţ se jedná o sledování potencionálních 

zákazníků či řízení dodavatelských řetězců. Tyto snahy zapříčinily změny 

v dodavatelských metodách, jeţ budou vysvětleny níţe (4). 

 

 CRP [Continous Replenishment Planning] - systém plynulého zásobování  

zákazníka dodavatelem 
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 VMI [Vendor Managed Inventory] - řízení zásob dodavatelem 

 ECR [Efficient Customer Response] - efektivní reakce na poţadavky zákazníka 

 CPFR [Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment] - společné 

plánování a predikce v dodavatelském řetězci  

 

Zmíněné metody jsou základem pro společné plánování v dodavatelském řetězci, které 

obsahují dva principy. Z nichţ jeden je ATP [Available to Promise] a druhý CTP [ 

Capable to Promise]. V principu ATP se kalkulace provádí pomocí disponibilní zásoby 

hotových výrobků a fixních průběţných dob výroby. V principu CTP se kalkulace 

provádí na základě výrobních plánů disponibilní kapacity pracoviště (4). 

 

2.5.3 Systémy pokročilého plánování – APS [Advanced Planning and Scheduling] 

Jedná se o speciální aplikace v podnikovém informačním systému, které mají za 

úkol výrobní plánování. Někdy se dané aplikace označují zkratkou APS/SCM. Pro APS 

je charakteristické synchronizované plánování všech zdrojů i se všemi známými 

omezeními. Systém má za úkol nalézt optimální variantu řešení ze vstupních parametrů 

a podmínek. Pokud budou provedeny změny ve vstupních parametrech, tak můţe dojít 

ke změně výsledného doporučení. Veškeré poţadavky jsou ohodnoceny, jelikoţ 

optimalizační algoritmy pracují na základě kriteriálních funkcí (3). 

 

2.5.4 Výrobní systém - MES [Manufacturing Execution Systém] 

 Jedná se o systém, který realizuje řízení výrobního procesu. MES představuje 

vrstvu mezi ERP či APS a technologickým procesem, kde mohou být nasazovány 

číslicově řízení NC [Numerical Control] zařízení a stroje. Systémy MES obsahují 

následující oblasti, které budou popsány níţe (4). 

 

 operativní plánování a rozvrhování výroby 

 dispečerské řízení výroby 

 řízení a přidělování zdrojů 
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 řízení kvality 

 řízení dokumentů 

 sběr, kompletace a archivace dat 

 procesní řízení 

 sledování produkce 

 analýzy a hodnocení výkonnosti  

 

 

2.6 Management Information system [MIS] 

Jedná se o systémy, které slouţí výhradně pro podporu vrcholového a 

operativního rozhodování. Systémy mají podobu sjednocených, předmětově 

orientovaných databází či jednoduchých analýz prováděných v databázích transakčních 

systémů. Manaţerské informační systémy jsou nadřazeny nad ERP, CMR a SCM, 

z kterých sbírají informace pro podporu managementu při rozhodování (3).  

MIS často obsahují datový sklad [Data Warehouse], který bývá označován pod 

zkratkami DW či DWH. Jedná se o systém umoţňující analytické zpracování dat 

pomocí OLAP [OnLine Analytical Processing] nástrojů, které slouţí pro vytváření 

statistických sestav z historických dat. Pro podporu operativního řízení se vyuţívá 

operativní datový sklad [Operation Data Store], který bývá označován zkratkou ODS 

(3).  

Odlišuje se od DWH tím, ţe umoţnuje provádět operace s daty, která jsou vlastní pro 

transakční systémy. Nejčastěji se vyuţívají při integraci dat z ERP a CRM. Důleţitým 

pojmem v oblasti reportovacích nástrojů je BI [Business Intelligence]. Jedná se o sadu 

nástrojů, které umoţňují ucelený přístup k datům v podnikových informačních 

systémech a následně umoţňují provést nad nimi analýzu (3). 

 

2.6.1 MIS v podnikové architektuře 

Manaţerské informační systémy zaujímají dvě rozdílné pozice v podnikové 

architektuře. V první pozici tvoří samostatnou funkční jednotku, která je plněna daty 
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z transakčních systémů pomocí přenosů, které jsou buď dávkové a to v denních, 

týdenních či jiných časových intervalech. Jednotlivé přenosy dat probíhají 

automatizovaně a to v rámci předem stanovených pravidel. Pro takto definovanou 

pozici se hovoří o standartním MIS systému (3). 

První přístup můţe být pro mnoho organizací nevyhovující s řadou problému, mezi 

které patří vyuţívání převáţně agregovaných dat a strukturování dat, které neodráţí 

realitu. Dané problémy lze vyřešit tzv. Moderním MIS, který umoţňuje mnoho dalších 

funkcí, mezi které patří odstranění duplicitních záznamů či normalizace hodnot podle 

referenčních údajů. Moderní MIS obsahují komponenty operativního datového skladu, 

které slouţí pro krátkou odezvu při dotazech. Standartní MIS se liší oproti modernímu 

MIS v odděleném plánování, vývojem transakční a analytické části systému. 

Nejběţnějším přístupem, který je vyuţíván u manaţerských informačních systémů na 

světě, je standartní přístup (3).   

 

2.6.2 Význam MIS 

 Manaţerské informační systémy poskytují informace, které nemusí mít vţdy pro 

uţivatele nějakou hodnotu, proto je důleţité, aby dané informace byly správně přiřazeny 

k činnostem, s kterými souvisí a lze s pomocí nich dané činnosti změřit a vykonat. 

Nelze tedy jenom konstatovat, ţe dané MIS systémy slouţí pouze jako informační 

zdroj. Daný systém poskytuje sluţby, které jsou popsány níţe (3).  

 

 podpora týmové spolupráce pomocí softwarových aplikací [Groupware] 

 práce s nestrukturovanými informacemi [Enterprise Content Management] 

 práce s dokumenty [Document Management] 

 moderní MIS podporují také strategické řízení [Balanced Scorecard]  

 

 

 

 

 



- 33 - 
 

2.7 Cloud computing 

Představuje model, který poskytuje aplikace prostřednictvím internetu v podobě 

sluţby. Zároveň rozšiřuje předchozí modely o moţnosti grid computingu a 

clusterových řešení. Cloud computing tvoří několik specifických sluţeb, mezi které 

patří pronájem infrastruktury [Infrastructure as a Service – IaaS], aplikace [Software 

as a Service- SaaS] či celé platformy pro provoz internetových aplikací včetně 

vývojového prostředí [Platform as a Service - PaaS]. SaaS funguje na stejném 

principu, jako ASP kromě toho ţe si vystačí pouze s webovým rozhraním. 

Samozřejmostí je, ţe daná sluţba funguje ve více reţimech. Pro uţivatele je 

nejvhodnější ten, který lze za minimum nákladů poskytnout co největšímu počtu 

zákazníků [One-to-Many] (4).  

 

 

2.8 Sociální sítě 

Vznik sociálních sítí se datuje na začátek 21. století, kde byl velký bum 

v nových informačních technologii spojených s rozvojem a expanzí internetu. Sociální 

sítě se vyvinuly z předchůdců, mezi které patřila různá diskusní fóra, blogy, online 

fotogalerie, diskusní servery či uložiště pro soubory. Uţivatelé uţ jenom nechtěli 

komunikovat či zveřejňovat své fotografie, ale chtěli dané sluţby propojit. V podstatě 

chtěli uţivatelé poskytovat informace, sdílet, tvořit, hodnotit, komunikovat, hrát hry 

a mnoho dalších aktivit v rámci moţností, které nabízí internet (5). 

V posledních letech patří sociální sítě k největšímu nástroji sociálních médií. Sociální 

sítě jsou založeny na vztazích a vzájemné komunikaci jednotlivých uţivatelů mezi 

sebou. Jednotlivé sociální sítě umoţnují prezentovat produkty uţivatelů, vytvářet 

firemní stránky, různé skupiny a mnoho dalších věci pro propagaci svých myšlenek, či 

názorů. Sociální sítě jsou zaloţeny na několika vlastnostech, které budou následně 

popsány (5). 
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 uţivatelé vytváří většinu obsahu 

 základem jsou vztahy mezi uţivateli a jejich vzájemné reakce, jako jsou 

komentáře, hodnocení, odkazy  

 provozovatelé serverů se minimálně vměšují do jejich provozu   

 identita uţivatele na sociální síti je shodná s reálnou identitou  

 

Sociální sítě jsou nejpouţívanější webové aplikace, které patří mezi aplikace tzv. Webu 

2.0. V dnešní době existuje mnoho sociálních síti, konkrétně můţeme jmenovat 

Facebook, Twitter, YouTube, Google+, QZone, V Kontakte, Odnoklassnikl, Cloob, 

Drauglem, Zing, LinkedIn, Instagram, Skype, MySpace, Wikipedie či tuzemské, jako 

jsou Lidé, Spoluţáci, Líbímseti a ČSFD. 

 

2.8.1 Facebook 

Patří mezi nejrozšířenější a největší sociální síť na světě, která je v současné 

době nejvíce vyuţívaná ve 137 zemích s jednou miliardou registrovaných uţivatelů. 

Facebook v sobě kombinuje různé komunikační prostředky. Základem je sdílení zpráv, 

jak uţ mezi uţivateli tak i tzv. statusy, na které navazuje sluţba odkazy. Facebook 

umoţňuje spoustu aplikací a také komunikaci v reálném čase, která funguje na principu 

instant messagingu (5).  

 

2.8.2 Uživatelé Facebooku 

Sociální sítě v dnešní době míří na všechny uţivatele a tím se odlišují od předků 

sociálních sítí, které byly pouze pro určitou skupinu uţivatelů, nejčastěji se stejnými 

zájmy. Uţivatelé se dělí do pěti následujících kategorií (5). 

 

 aktivní uživatel – uţivatel, který je tvůrce a poskytovatele obsahu 

 aktivní uživatel – uţivatel, který hodnotí či předává cizí obsah dál 

 pasivní uživatel – uţivatel, který pouze hodnotí obsah 

 pasivní uživatel – uţivatel s autoritou nebo tzv. spící pozorovatel 

 pasivní uživatel – uţivatel, který je pouze pozorovatelem  
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2.8.3 Možnosti prezentace na Facebooku 

 Facebook nabízí mnoho moţností, jak se prezentovat či komunikovat s okolím. 

Mezi základní komunikační prostředky patří skupiny, profily, stránky a aplikace. Kaţdý 

objekt funguje jinak a slouţí pro jiné vyuţití. V následujících řádcích budou jednotlivé 

komunikační prostředky vysvětleny (5).  

 

a) Profil  

 Je to základní objekt, který slouţí jako identita fyzické osoby. Profil slouţí pro 

reprezentaci reálné osoby a ztotoţňuje skutečnou osobu. Profil si nemůţe vytvořit firma 

či instituce. Profil umoţňuje nastavení profilové fotografie, která ještě více deklaruje 

ţivost dané osoby (5). 

 

b) Skupina  

Je to nejdůleţitější objekt, který umoţňuje jednotlivým uţivatelům komunikovat 

a sdílet obsah na Facebooku. Skupina je určena pro diskuzi uţivatelů k určitému 

problému či zájmu. Uţivatel můţe být členem více skupin. Kaţdá skupina má 

definované správce, kteří ji řídí, zvou nové uţivatele, autorizují a moderují diskuze (5). 

 

c) Stránka  

Existuje proto, aby se firmy mohly prezentovat, ať uţ se jedná o nabízení sluţeb 

či zveřejňování novinek, informací či produktů. Stránka je z technického hlediska 

shodná se skupinou, ale administrátorem je pouze zakladatel či pověřená osoba 

vytvořené stránky. Stránka na rozdíl od skupiny nemůţe rozesílat hromadnou 

korespondenci (5). 

 

d) Komunitní stránka  

Jedná se o sluţbu, která je kompromisem mezi stránkami a skupinami. 
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e) Aplikace  

Je to specifický komunikační nástroj, který je náročnější na vytvoření a 

provozování oproti jiným objektům. Aplikace je program, který dokáţe pracovat 

s uţivatelskými informacemi a můţe publikovat informace na zeď daného uţivatele. 

Mezi aplikace nejčastěji patří hry, ankety, kvízy či posílání objektů. Dobrá aplikace 

představuje velký marketingový potencionál. Zásadní nevýhodou aplikaci je bezpečnost 

(5). 

 

 

2.9 Word Wide Web [WWW] 

Jedná se o celosvětovou síť, která je označením pro aplikace internetového 

protokolu HTTP. WWW tvoří soustava propojených hypertextových dokumentů. 

Pojmem web se často vyjadřuje soustava dokumentů dostupných na tomtéţ webovém 

serveru či na internetové doméně v nejniţším řádu, která je pro většinu známá jako 

internetová stránka. Jednotlivé dokumenty jsou adresovány pomoci URL [Uniform 

Resource Locator] (6). 

 

2.9.1 HyperText Markup Language [HTML] 

Je jedním z jazyků pro vytváření stránek na WWW, který umoţňuje publikaci 

dokumentů na internetu. HTML je charakterizované skupinou značek, do kterých se 

uzavírají části textu dokumentu a tím se určuje význam obsaţeného textu (6). 

 

2.9.2 Webhosting 

Jedná se o pronájem prostoru pro webové stránky na cizím serveru za účelem 

zveřejnění webových stránek na internetu za předpokladu, ţe nemusíme vlastnit server. 

Webhosting lze rozdělit na placený a zdarma, který obsahuje umístěnou reklam na 

vašich webových stránkách (6). 
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2.9.3 Doména  

Volba domény závisí na tom, zda chcete za ni platit či ne. Pokud chcete jenom 

zkoušet vytvářet vlastní webové stránky pro své koníčky tzv. blogy, je vhodné vybrat 

doménu třetího řádu, která bývá zdarma. Jestliţe chcete, aby webová stránka 

reprezentovala vaší společnost či instituci, je výběr situován na domény druhého řádu, 

kde si můţete vybrat z různých koncovek, jako je CZ, COM, ORG, EU a mnoho dalších 

(6). 

 

2.9.4 File Transfer Protocol [FTP] 

Je to nejrozšířenější protokol pro kopírování souborů na webový server, proto 

je důleţité vlastnit aplikaci, která umoţní manipulaci s danými soubory. 

Nejvyuţívanějšími FTP klienty jsou Total Commander, FileZilla a WinSCP (6).  

 

2.9.5 Internetové prohlížeče 

Pomoci internetových prohlíţečů přistupujeme a vyhledáváme jednotlivé 

webové stránky, proto je nesmírně důleţité jednotlivé webové stránky odlaďovat a 

testovat v daných majoritních prohlíţečích. Mezi nejpouţívanější internetové prohlíţeče 

patří Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome a Opera (6). 

 

2.9.6 Search Engine Optimalization [SEO] 

Jedná se o optimalizace pro vyhledávače, čímţ je míněna úprava a vytváření 

webových stránek takovým způsobem, aby byly vhodné pro automatizované zpracování 

roboty internetových vyhledávačů. Hlavním cílem je získání vyšší pozice ve výsledku 

vyhledávání za pomocí klíčových slov, které úzce souvisí s obsahem webové stránky. 

Pomocí SEO lze dosáhnout zvýšení návštěvnosti našich stránek, analýza návštěvníků a 

zvýšení úrovně webu na vyšší úroveň (6).   
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Pro dosaţení maximální návštěvnosti potřebujeme učinit několik kroků, mezi které patří 

analýza návštěvníků pomocí vhodné sluţby, vyladění XHTML kódu, propagace na 

sociálních sítích, placený marketing, tvorba zpětných odkazů a registrace do 

bezplatných katalogů či na základě analytických dat změnit vhodnost XHTML 

konvence (6). 

 

2.9.7 Copywriting 

Jedná se o kreativní psaní vhodných textů, které jsou poutavé a čtivé, které 

následně prodávají produkty a sluţby. Copywriter je člověk, který dané texty vytváří a 

pomocí nich se snaţí zákazníka přesvědčit o koupi dané sluţby či produktu. Nelze 

pouze vytvořit náhodný text, protoţe důleţitým faktorem je zaujetí zákazníka a 

ovlivnění ho nad daným textem (7). 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

 V této kapitole bude popsán současný stav podnikového informačního systému 

firmy VacuSol, spol. s r.o. a procesy, které v podniku probíhají. Analýza současného 

stavu informačního systému se bude skládat z několika dílčích částí. V první části bude 

popsán subjekt. V další části bude zkoumán informační systém společnosti jako celek a 

za pomocí SWOT analýzy. Následně budou zkoumány firemní stránky na sociálních 

sítích a webové stránky společnosti se SWOT analýzou. Poté budou zkoumány 

nejdůleţitější procesy v podniku. V předposlední části bude provedena analýza 

informačního systému pomocí metody HOS 8, která zkoumá jednotlivé prvky 

informačního systému a na závěr bude popsaná podniková strategie společnosti.  

 

 

3.1 Zkoumaný subjekt VacuSol, spol. s r.o. 

 Společnost VacuSol, s r.o. byla zaloţena dne 19. ledna 2000 u krajského soudu 

v Brně. V roce 2006 dne 29. září byla společnost přeorganizována a přejmenována na 

VacuSol, spol. s r.o., se základním kapitálem ve výši 110 000,- Kč. Společnost vlastní 

český majitel. Předmětem podnikání společnosti jsou činnosti: koupě zboţí za účelem 

jeho dalšího prodeje a prodej, činnost ekologických poradců a výroba solárních 

kolektorů. Dne 29. záři 2006 společnost rozšířila svůj předmět podnikání na další 

činnosti, které jsou: výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo 

společenských věd a vodoinstalatérství, topenářství (10).  

 

3.1.1 Všeobecné informace  

Sídlo společnosti je v Dolní Roţínce v okrese Ţďár nad Sázavou. Zde byla 

v roce 1994 vybudována dílna na výrobu a montáţ solárních panelů. V roce 2010 byla 

společnost přestěhována do nových prostor kousek od svého původního sídla z důvodu 

nedostatku výrobní kapacity společnosti. Areál společnosti tvoří výrobní hala, kde 

probíhá montáţ jednotlivých solárních panelů. V areálu je také kancelář s konferenční 
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místností, kde je moţnost prohlédnutí jednotlivých výrobků společnosti. Následně si lze 

v kanceláři uzavřít objednávku na konkrétní výrobky (11).  

Společnost působí na českém trhu v oblasti výroby solárních panelů, výzkumu a vývoje 

nových trendů a technologií v oblasti alternativních zdrojů energie. Společnost rovněţ 

zajišťuje poradenství, projekci a instalaci solárních systémů (11).  

Společnost vlastní několik certifikátů, které jsou nutné, aby mohla působit na 

evropském trhu. Proto bylo zapotřebí provést certifikaci výrobků dle platných 

evropských norem. Společnost je drţiteli certifikace EN ISO 9001: 2001, EN ISO 

14001: 2005 a v neposlední řadě certifikát účinnosti EN 12975-2. Výrobky společnosti 

jsou pravidelně inovovány a prezentovány na tuzemských, ale i zahraničních veletrzích 

(11).  

 

3.1.2. Služby a produkty 

 V současné době společnost vyrábí dva druhy solárních panelů. První z nich je 

vakuový solární panel na principu tepelné trubice pod označením VS 10 T. Tento typ 

slunečního kolektoru je vhodný pro větší aplikace, jelikoţ má malé tlakové ztráty. 

Sluneční kolektor VS 10 T lze instalovat pouze vertikálně (12). 

Druhý vakuový solární panel je na principu koaxiální trubice VS 10 P. Tento typ 

slunečního kolektoru má větší účinnost, ale větší tlakové ztráty. Solární kolektor VS 10 

P lze instalovat horizontálně i vertikálně (12).  

 

3.1.3 Působení společnosti 

Firma VacuSol, spol. s r.o. dodává své výrobky zákazníkům, mezi které patří jak 

soukromé tak i veřejné subjekty.   

Hlavním trhem, kde firma VacuSol, spol. s r.o. působí, je český trh. Zde má společnost 

nejvíce obchodních příleţitostí pro svoje výrobky. Český trh je hlavním trhem, na 

kterém společnost působí. 
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Společnost se v posledních 10 letech snaţí expandovat do zemí evropské unie. Během 

několika let získala obchodní partnery z řad evropských zemí, mezi které patří 

Rakousko, Maďarsko, Slovensko, Itálie, Bulharsko, Polsko a Německo. Proto, aby 

mohla společnost působit na evropském trhu, bylo zapotřebí provést certifikaci výrobků 

dle platných evropských norem (26). 

Mezi další významné trhy, kde se snaţí společnost prosadit a získat nové obchodní 

partnery patří Rusko, Mexiko, Španělsko a Ukrajina (26). 

 

3.1.4 Analýza trhu 

 V posledních několika letech dochází k značné koncentraci a konsolidaci 

fotovoltaického trhu. Momentálně na trhu působí přibliţně 450 společností, které dnes 

vyrábějí solární panely. Jednotlivé společnosti buď zaniknou anebo budou pohlceny 

většími společnostmi, z kterých na trhu zůstane 15 aţ 20 nejsilnějších (13).  

Pro evropské společnosti, které se zabývají výrobou solárních panelů, značně přibývá 

konkurence společností z asijských zemí, které dodávají své produkty na evropský trh 

za zlomek ceny oproti tradičním evropským výrobcům na úkor kvality produktu.   

V České republice dosahuje počet instalovaného výkonu fotovoltaických elektráren 

hodnoty 41 MW za uplynulých 11 měsíců v 2013 a předpokládá se dosaţení hodnoty 50 

MW, které zveřejnil ve svém sdělení Energetický regulačního úřadu (14). 

 

3.1.5 Konkurence 

Firma VacuSol, spol. s r.o. má konkurenci jak tuzemských, tak i zahraničních 

výrobců solárních panelů. Mezi nejvýznamnější konkurenty z České republiky patří 

REGULUS spol. s r.o., PROPULS SOLAR s r.o., SOLAR POWER CZ, s r.o., 

PROFISolar s.r.o. 
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a) REGULUS spol. s r.o. 

 Společnost vznikla v roce 1992 v Praze a od té doby se jí podařilo vybudovat 

stabilní ryze českou firmu, která dnes celkem zaměstnává i ve svých čtyřech dceřinných 

společnostech přes 120 kvalifikovaných pracovníků. Společnost se zabývá jak výrobou 

solární panelů, tak i jejich montáţí. Mezi další výrobky patří výroba plynových kotlů, 

krbových vloţek, expanzivní nádoby. Firma REGULUS spol. s r.o. kromě výroby 

vlastních produktů také prodává výrobky světových výrobců. Společnost patří mezi 

nejvýznamnější hráče na trhu se solárními panely v České republice (15).  

 

b) PROPULS SOLAR s r.o. 

 Společnost byla zaloţena v roce 2008, která převzala veškeré vývojové, výrobní 

a obchodní aktivity původní společnosti Propuls s.r.o. Jedná se o ryze českou 

společnost, která od roku 2009 uplatňuje na svoje kolektory pod označením SUNTIME 

certifikát Solar Keymark. Od roku 2010 se s jejími kolektory můţeme setkat ve více neţ 

30 zemích po celém světě (16).  

  

c) SOLAR POWER CZ, s r.o. 

 Společnost byla zaloţena v roce 2003. Její nabídka pokrývá celý sortiment 

kvalitní solární techniky výhradně od evropských výrobců. Společnost má více neţ 10 

let zkušeností s instalacemi solárních systémů a má potřebné certifikace k jejich 

realizaci. Za celou svoji historii nainstalovala s pomocí svých partnerů více neţ tisíce 

solárních systémů na celém území České republiky. V posledních letech úspěšně 

exportuje vlastní produkt do zemí evropské unie v řádu tisíce kusů (17).  

 

d) PROFISolar s r.o. 

 Společnost byla zaloţena v roce 2009, která se specializuje na prodej solárních 

panelů od firmy Apricus Solar Co. Ltd. Solární panely Apricus jsou kaţdoročně 

inovovány a tím se firma PROFISolar s r.o. dokáţe prosazovat na českém trhu v oblasti 

solárních panelů (18). 
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3.2 Současný stav informačního systému firmy 

 Firma VacuSol, spol. s r.o. v současné době nevyuţívá ţádný informační systém 

v softwarové podobě, pouze vyuţívá webové stránky a různá programová vybavení na 

jednotlivých pracovních stanicích za účelem usnadnění práce. Společnost má vlastní 

firemní počítačovou síť, do které jsou zapojeny jednotlivé pracovní stanice a další 

zařízení, jako je multifunkční inkoustová tiskárna, externí disk pro ukládání a 

zálohování potřebných dat a WIFI router, který poskytuje snadné bezdrátové připojení 

do firemní sítě za pomocí bezpečnostního hesla. Internet je vyuţíván pomocí ADSL 

připojení.     

 

Tabulka č. 1: Hardwarové složení kancelářský počítačů s operačním systémem (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

Počet  Operační systém Procesor Disk Paměť GPU 

2 Windows XP Professional 2 GHz 50 GB 256 MB 64 MB 

1 Windows XP Professional 3,3 GHz 500 GB 4096 MB 512 MB 

 

 

Tabulka č. 2: Hardwarové složení notebooku s operačním systémem (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Počet  Operační systém Procesor Disk Paměť GPU 

1 Windows 7 3 GHz 500 GB 4096 MB 1024 MB 

 

 

Tabulka č. 3: Hardwarové a softwarové vybavení společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 HARDWARE SOFTWARE 

P
o
lo

žk
a

 

3 stolní počítače Operační systém Windows XP Professional 

notebook Operační systém Windows 7 

multifunkční inkoustová tiskárna Microsoft Office 2003 

telefon s faxem Adobe Reader 

WIFI router Outlook 

externí pevný disk Redakční systém pro webové stránky 
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3.3 SWOT analýza společnosti 

 Pro zjištění kladů a záporů společnosti bude pouţita analýza SWOT. Pomocí 

analýzy budou zjištěné v první části jak silné stránky společnosti tak i ty slabé, které 

mají pozitivní a negativní dopad na celý podnik. V druhé části budou definovány 

jednotlivé hrozby, které mají či mohou mít v budoucnu na firmu VacuSol, spol. s r.o. 

vliv. Taktéţ v druhé části analýzy SWOT budou popsány moţné příleţitosti pro daný 

podnik, které mají zlepšit a zefektivnit fungování celého informačního systému firmy 

VacuSol, spol. s r.o. 

 

 S - silné stránky 

V
n

it
řn

í 
p

ů
v
o
d

 

Výroba kvalitních a unikátních solárních systémů českého původu s dlouholetou 

ţivotaschopností 

Společnost působí na trhu déle neţ 20 let 

20 let zkušeností s výrobou solárních panelů a vývojem nových technologii v oblasti solární 

energie 

Firma VacuSol, spol. s r.o. zajišťuje se svými výrobky záruční i pozáruční servis, odbornou 

montáţ a poradenskou činnost v oblasti solární energie 

5 letá záruční doba na jednotlivé solární panely 

Podnik vlastní webové stránky a firemní profily na sociálních sítích 

Společnost vlastní výrobní halu s kancelářemi 

Společnost vlastní 1 motorové vozidlo typu dodávka 

V
n

it
řn

í 
p

ů
v
o
d

 

Flexibilita jednotlivých výrobků, které jsou poskytovány, jak rodinám, státním organizacím, 

tak i firmám  

W - slabé stránky 

Podnikové webové stránky se v jednotlivých vyhledávačích umísťují na čím dál vzdálenějších 

pozicích 

Společnost nemá informační systém v softwarové podobě, proto veškerá data jsou vedena 

v papírové podobě popřípadě v Excelu 

Neefektivní řízení dat v podniku zapříčiněním chybějícím informačním systémem 

Nedostatečná reklama, která by umoţnila příliv většího počtu zákazníků 

Vysoká kvalita výrobku vyţaduje vyšší cenu a tím pádem má horší konkurenceschopnost s 

levnějšími asijskými výrobci 

Nedostatečné vyuţití výrobních kapacit  



- 45 - 
 

V
n

ěj
ší

 p
ů

v
o
d

 

O - příležitosti 

Zavedení informačního systému, který by usnadnil a zefektivnil fungování jednotlivých 

informací v podniku 

Zlepšení kvality SEO u webových stránek 

Zefektivnění výroby v podniku 

Naplánování a vytvoření reklamy na propagaci společnosti, která by přilákala nové 

potencionální zákazníky 

Vyhledávat nové zákazníky i na jiných trzích, neţ na těch kde momentálně působí společnost 

T - hrozby 

Růst cen nákladů na jednotlivé výrobky zapříčiněním zdraţování vstupních materiálů pro 

výrobu  

Sníţením konkurenceschopnosti zapříčiněním přílivem levných asijských výrobců 

Zanedbávání webových stránek společnosti  

Nevyuţiti moţnosti pořízení informačního systému, který by usnadnil práci v podniku 

Negativní pohled potencionálního zákazníka na solární energii - zapříčiněno nepravdivým a 

nedostatečným formulováním jednotlivými médií 

 

Obrázek č. 6: SWOT analýza firmy VacuSol, spol. s r.o.  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

 

3.4 Analýza sociálních sítí společnosti 

 Společnost si v minulosti zřídila pro svoji propagaci a komunikaci s vnějším 

okolím profil na sociálních sítích, jako je Facebook a Twitter. V současné době jsou 

jednotlivé firemní stránky na sociálních sítích málo vyuţívány a neaktualizovány. Je to 

dáno tím, ţe zaměstnanci nejsou pro tuto práci kvalifikováni a nemají dostatečné 

znalosti pro správu firemních stránek na sociálních sítích. 
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3.5 Analýza webových stránek 

 Společnost vlastní dvě webové adresy, jeţ jedna momentálně odkazuje pouze na 

druhou z důvodu zanechání webové adresy pro budoucí expanzi a rozvoj společnosti. 

Primární webová stránka má adresu http://vacusol.cz/ a sekundární http://vacusolar.cz/  

Společnost si webovou stránku nechala udělat u firmy Webrex s.r.o., která se zabývá 

vytvářením webových stránek, elektronických obchodů a následně i jejich správou. 

Firma Webrex s.r.o. poskytuje společnosti VacuSol, spol. s r.o., kromě webových 

stránek a jejich správy, které spravuje na svých vlastních serverech, také e-maily pod 

adresou @vacusol.cz (19).   

Webové stránky byly vytvořeny před více neţ 5 lety a pro dnešní dobu uţ jsou 

nevyhovující. O obsah webových stránek společnosti se starají zaměstnanci firmy 

VacuSol, spol. s r.o. pomocí redakčního systému. Zhodnocení webových stránek 

společnosti bude provedeno pomocí SWOT analýzy v následující podkapitole.  

 

3.5.1 SWOT analýza webových stránek 

Cílem této analýzy je odhadnout a následně vyhodnotit veškeré slabé a silné 

stránky webové stránky společnosti, které jsou provozovány primárně za účelem 

propagace. Druhá část analýzy bude tvořena moţnými příleţitostmi na dané webové 

stránce, ať uţ se jedná o pouţití nových trendů či propojení webových stránek se 

sociálními sítěmi. Důleţitou části SWOT analýzy jsou hrozby, které představují velké 

nebezpečí pro danou společnost z pohledu umístění webových stránek v pořadí 

v internetových vyhledávačích.   

 

 

 

 

 

 

 

http://vacusol.cz/
http://vacusolar.cz/
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 S – silné stránky 

V
n

it
řn

í 
p

ů
v
o
d

 
Dlouholetá působnost na trhu se stejnou adresou webových stránek 

Stránky jsou deklarovány podle XHTML 1.0 

Kód stránek je zcela validní  

Stránky psané v kaskádovém stylu 

Vyváţenost barev v pozadí a písmu 

Hlavní menu je velice přehledné a srozumitelné pro návštěvníka 

Webové stránky obsahují objednávací formuláře pro orientační cenovou nabídku pro daného 

zákazníka 

Kontaktní údaje jsou zcela přehledné  

Moţnost vyuţití vyhledávače pro jednotlivá slova na dané webové stránce 

W - slabé stránky 

Přehlcení textem v obsahové části webových stránek 

Slabé grafické zpracování webových stránek 

Webové stránky jsou pouze v českém jazyce, nelze přepnout na jiný jazyk 

Špatně provedené SEO  

Špatné umístění ve webových vyhledávačích 

Nepropojení webových stránek se sociálními sítěmi, jako je Facebook a Twitter 

V
n

ěj
ší

 p
ů

v
o
d

 

O - příležitosti 

Moţnost přepínat webovou stránku mezi více jazyky, jako je angličtina, němčina a ruština 

Propojit webové stránky se sociálními sítěmi, jako je Facebook a Twitter 

Zviditelnění telefonního čísla na přední stránce pro lepší moţnost kontaktování za účelem 

získání potřebných informací 

Zlepšení provedení SEO webových stránek čímţ se zlepší umístění ve webových vyhledávačích 

Zjednodušení a odstranění přehlceného textu na webových stránkách 

T - hrozby 

Neaktivita webových stránek  

Ještě větší propadání v umístění webových stránek ve webových vyhledávačích 

Při současné globalizaci světa je důleţité nemít jazykovou bariéru na webových stránkách, jinak 

hrozí, ţe zákazníci budou neustále odcházet z webových stránek z důvodu neporozumění textu 

 

Obrázek č. 7: SWOT analýza firemního webu firmy VacuSol, spol. s r.o. 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.6 Procesy v podniku 

 Ve firmě VacuSol, spol. s r.o. probíhá mnoho různých procesů, ať uţ se jedná o 

objednávání zásob, skladování, výrobu solárních panelů či provedení montáţe 

jednotlivých výrobků zákazníkovi.  

Problémem většiny procesů je zastaralé fungování informačního systému, které probíhá 

papírovou formou. Většinu problémů lze tedy vyřešit zavedením podnikového 

informačního systému v softwarové podobě, který usnadní a zpřehlední fungování 

jednotlivých procesů probíhajících v podniku. 

Mezi časté procesy společnosti patří: 

 oslovování potencionálních zákazníků 

 komunikace se zákazníkem 

 objednávání materiálu pro výrobu 

 nákup materiálu 

 skladování daného materiálu 

 montáţ výrobků 

 instalace hotového výrobku zákazníkovi 

 servis v záruční době výrobku 

 účetní procesy 

 poučení zákazníka se správným pouţíváním výrobku 

 návrh a zhotovení projektu 
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3.7 Analýza IS podle metodiky HOS 8 

Metoda HOS 8 zkoumá 8 klíčových oblastí informačního systému, která se snaţí 

zjistit, zda dané oblasti jsou si podobné či jsou si blízké. Informační systém by měl být 

vyváţený ve všech oblastech a tím by předcházel zbytečným finančním investicím, 

které by nebyly efektivně vyuţity v rámci podniku. 

 

3.6.1 Oblasti zkoumání metodou HOS 8 

Metoda HOS8 zkoumá následujících 8 oblasti v rámci podnikového 

informačního systému. Jedná se o oblasti Hardware, Software, Peopleware, Orgware, 

Dataware, Supplier, Customer, Management, které budou v následující podkapitole 

popsány.  

 

a) Oblast hardware 

 Počítačová síť je tvořena 3 stolními počítači, které jsou rozděleny mezi dvě 

kanceláře. Notebook, který pouţívá ke své práci majitel společnosti je napojen do 

počítačové sítě pomoci Wifi Routeru. V kanceláři je zapojena do počítačové sítě 

multifunkční inkoustová tiskárna. Dalším zařízením v kanceláři je telefon s faxem. 

Společnost vyuţívá pro zálohování veškerých dat externí pevný disk, který je 

zabezpečen heslem. Jednotlivá zařízení jsou snadno přístupná a tím je usnadněný 

jakýkoliv přístup pro servis zařízení v podniku. 

Přístup do firemní počítačové sítě mají pouze uţivatelé kanceláří a majitel společnosti. 

Počítačová síť je chráněná bezpečnostním heslem. Jednotlivé pracovní stanice jsou 

zabezpečeny taktéţ bezpečnostním heslem.       

 

b) Oblast software 

 Na všech stolních počítačích je nainstalovaný operační systém Windows XP 

Professional. Na notebooku je nainstalován operační systém Windows 7. Programy, 

které zaměstnanci vyuţívají ke své práci, jsou především Microsoft Office 2003. 
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Nejčastěji vyuţívány programy Word, Excel, Outlook a PowerPoint. Pro správu 

obsahu na firemních webových stránkách je pouţíván redakční systém. Společnost 

vyuţívá další menší programy pro výpočty a měření.   

Veškeré programy pouţívané ve společnosti mají platnou licenci. Firma VacuSol, spol. 

s r.o. vyuţívá pouze ověřený a kvalitní software od renomovaných výrobců.  

 

c) Oblast peopleware 

 V současném stavu vyuţívají pouze dva lidé informační systém společnosti. Oba 

uţivatelé mají práva k přístupu do firemní počítačové sítě a na jednotlivé pracovní 

stanice, kromě notebooku, k němu má přístup pouze majitel společnosti. 

 

d) Oblast orgware 

 Firma VacuSol, spol. s r.o. téměř nevyuţívá ţádné směrnice či postupy pro 

provoz informačního systému. Jediné co uplatňuje v informačním systému, tak je 

dodrţování bezpečnostních hesel pro připojení do firemní počítačové sítě a na 

jednotlivé pracovní stanice. 

 

e) Oblast dataware 

 Veškerá data jsou zálohována na externí disk, který má kapacitu 500 GB. Záloha 

dat se uskutečňuje kaţdý pracovní večer. Externí disk je chráněn proti nepovolenému 

vniknutí bezpečnostním heslem. Zálohování dat lze povaţovat z fyzické bezpečnosti za 

zcela nevhodné a nedostačující. Jelikoţ externí disk je umístěn v jedné ze dvou 

kanceláří, ke které mají přístup všichni zaměstnanci.  

Bezpečnost na jednotlivých stanicích zajišťuje antivirová ochrana, která je zastoupena 

v dostatečném počtu licenci pro pouţití v podniku. Uţivatelé se přihlašují na jednotlivé 

pracovní stanice pomocí hesla a přihlašovacího jména, pomocí daných opatření je 

minimalizován neţádoucí přístup od neoprávněných uţivatelů.  
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f) Oblast dodavatelé 

Oblast zkoumá dodavatele daného informačního systému. Dodavatelem jsou 

myšleni jak zaměstnanci, kteří se starají o daný informační systém, tak i skuteční 

dodavatelé. Dodavatelská oblast je stejně důleţitá, jako oblast zákaznická. 

 

g) Oblast zákazníci 

V této oblasti jsou zkoumáni jednotliví zákaznici, kteří vyuţívají daný 

informační systém společnosti. Mezi zákazníky se řadí zaměstnanci firmy, kteří 

vyuţívají informační systém ke své práci a klasičtí zákazníci, kteří ho vyuţívají pro 

jednodušší komunikaci se zaměstnanci. 

 

h) Oblast management   

Jedná se o oblast, ve které je sledováno řízení informačního systému ve vztahu 

k informační strategii, prosazování pravidel a reportování koncových uţivatelů daného 

informačního systému. Daná oblast je velice důleţitá, jelikoţ výsledky z dané oblasti se 

pouţívají k rozhodování a plánování ve společnosti. 

 

3.6.2 Hodnocení jednotlivých oblastí 

Jednotlivé oblasti jsou vyhodnoceny známkami 1, která představuje špatné 

hodnocení, dále známkou 2, která představuje spíše špatné hodnocení. Další známkou je 

3, která představuje spíše dobré hodnocení a známku 4, která nám říká dobré hodnocení. 

 

3.6.3 Vyhodnocení analýzy HOS 8 

Zkoumaný informační systém společnosti dosáhl celkové úrovně informačního 

systému 2, tedy jedná se spíše o špatný informační systém. Výsledek je dán podle 

nejslabšího článku z 8 zkoumaných oblastí. Na obrázku je znázorněn růžovou barvou.  
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Doporučená úroveň systému podle metodiky HOS8 pro daný zkoumaný systém je 

úroveň s hodnocením 3, tedy spíše dobrá. Doporučenou úroveň informačního systému 

lze brát jako minimální poţadovanou úroveň. Doporučená úroveň informačního 

systému je znázorněna červenou barvou na obrázku (29). 

Posouzení jednotlivých oblastí pomocí metodiky HOS 8 je znázorněno modrou 

barvou v obrázku (29). 

 

 

Obrázek č. 8: Vyhodnocení analýzy HOS 8 

(29) 

 

 

 

Tabulka č. 4: Výsledky pro jednotlivé oblasti pomocí metodiky HOS 8 (Zdroj: Převzato z (29) a 

vlastní zpracování) 

Oblast Číselné ohodnocení Slovní ohodnocení 

Hardware 3 spíše dobrá úroveň 

Software 3 spíše dobrá úroveň 

Orgware 2 spíše špatná úroveň 

Peopleware 3 spíše dobrá úroveň 

Dataware 4 dobrá úroveň 

Customers 3 spíše dobrá úroveň 

Suppliers 3 spíše dobrá úroveň 

Management 4 dobrá úroveň 
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3.7 Podniková strategie  

 Firma VacuSol, spol. s r.o. má snahu se prosadit na trhu ve Východní Evropě a 

Asii. A proto má v plánu v blízké době expandovat do těchto zemí.  

Podnik si vybral pro svoji budoucí expanzi stát Gruzie, který je geograficky výhodný. 

Nyní vyřizuje potřebná povolení pro podnikání v Gruzii. Společnost má v daném státě 

v plánu vybudovat samostatnou výrobní a montáţní halu na solární panely (27).  
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVHŮ ŘEŠENÍ  

Nyní budou popsány konkrétní návrhy změn na zlepšení stávajícího 

informačního systému firmy VacuSol, spol s r.o., jeţ budou provedeny na základě 

předešlé kapitoly, která zkoumala současný stav podnikového informačního systému.  

 

 

4.1 Problémy zjištěné pomocí analýzy 

V rámci analýzy bylo zjištěno několik problémů týkajících se informačního 

systému podniku. Mezi nejdůleţitější problémy patří chybějící informační systém 

v softwarové podobě, jenţ by zefektivnil jednotlivé procesy, které probíhají v podniku. 

Dalším problémem, který byl zjištěn dle analýzy, je zastaralý a neadekvátní stav 

webových stránek společnosti vzhledem k dnešní době. Daná situace přispívá ke 

špatnému umisťování firemních stránek v jednotlivých webových vyhledávačích. 

Webové stránky vykazují mnoho dílčích problémů, které by bylo vhodné redukovat či 

je úplně odstranit. Z analýzy současného stavu také vyplívá, ţe firemní stránky na 

jednotlivých sociálních sítích, mezi které patří Facebook a Twitter, jsou z velké části 

neudrţované, takřka veškerá práce na nich ustrnula.  

 

Shrnutí nalezených problémů v dílčích bodech: 

 Chybějící podnikový informační systém 

 Webové stránky v neadekvátním stavu 

 Firemní stránky na sociálních sítích v úpadku 

 

 

4.2 Firemní stránky na sociálních sítích 

 Sociální sítě tvoří důleţitou část marketingu dnešních podniků, a proto by 

nemělý být opomíjeny. Firma VacuSol, spol. s r.o. vyuţívá jednu z mnoha metod své 

prezentace s vnějším okolím a to dvě sociální sítě. Pro účely marketingu je 

nejvýhodnější sociální síť Facebook. Firemní stránky na jednotlivých sítích jsou delší 
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dobu neaktualizované a nejsou vůbec vyuţity nástroje pro správu firemních účtů, které 

lze pouţít pro jejích zefektivnění a vyuţití marketingu na daných sociálních sítích.  

Zásadním doporučením v oblasti problémů sociálních sítí dané firmy je, aby společnost 

vybrala jednoho zaměstnance, který by se podílel na správě obsahu a vedením 

jednotlivých diskuzí, které budou probíhat na firemních stránkách.  

Proto nejdříve doporučuji podniku, aby vybral jednoho kvalifikovaného zaměstnance, 

nejlépe člověka z marketingového oddělení, který by měl na starosti správu obsahu 

firemních stránek na jednotlivých sociálních sítích. Zcela zásadní pro správné fungování 

firemních stránek na sociálních sítích je, aby byly stále udrţované a aktuální tzv. aby na 

nich bylo patrné, ţe na nich probíhá ţivot. Proto doporučuji pravidelné aktualizace 

stránek. Aktualizace by probíhaly minimálně jednou týdně ve formě přidávání nového 

obsahu. V dalším kroku aktualizace by se vyčlenilo pár minut z kaţdého dne na aktivní 

moderování diskuzí a jednotlivých příspěvků, který by byly na konkrétních firemních 

stránkách. V zásadě by krátká aktualizace probíhala ve formě reakce moderátora na 

jednotlivé dotazy či příspěvky, které přicházejí ze strany uţivatelů. 

V dalším kroku je potřeba rozhodnout, zda vytvořit nové firemní stránky, anebo 

ponechat současné. Lze udělat zcela nové stránky, anebo vyuţít stávajících účtů. Jelikoţ 

současné stránky jsou uţ delší dobu známé a veřejnost je s nimi obeznámena, tak 

upřednostňuji ponechání stávajících stránek. I kdyţ budou ponechány stávající firemní 

stránky, tak se musí zcela předělat tak, aby byly atraktivní pro velké spektrum uţivatelů 

a aby bylo vyuţito velkého mnoţství nástrojů pro marketing.  

Obě firemní stránky byly vyuţívány společností pouze jako prezentace na daných sítích. 

Proto doporučuji se zaměřit i na jiné oblasti vyuţití firemních stránek, jako je 

informování o značce pro skupinu uţivatelů, kteří nemají s ní zatím ţádné zkušenosti. 

Vyuţít moţnosti inzerování svých sluţeb a předprodejní informovanosti o svých 

produktech a seznamování s nimi. Vytvářet a udrţovat komunitu na svých stránkách za 

účelem vytváření lepšího jména společnosti. Předkládat pádné argumenty pro zajištění 

přesvědčení potencionálních zákazníků, kteří mají či by měli zájem o koupi sluţeb a 

výrobku od firmy VacuSol, spol. s r.o. Dále doporučuji zavést poprodejní podporu, 

která bude řešit veškeré nesrovnalosti a komunikaci se zákazníkem.  
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Dále bych doporučil vyuţít moţnosti pro šíření informací o společnosti buď pomocí 

vytvoření skupiny, která bude zaměřena na solární energii, anebo vyuţít výhod placené 

reklamy, která se rychle dostane do podvědomí, ale bude mít pouze krátkodobého 

efektu oproti vytvoření a moderování adekvátní skupiny na podporu svých výrobků. 

V posledním kroku lze doporučit propojení firemních webových stránek se stránkami na 

sociálních sítích. 

   

Jednotlivé kroky při realizaci návrhu řešení na sociálních sítích: 

 Výběr vhodného zaměstnance na správu a údrţbu firemních stránek 

 Zváţení zda ponechat stránky či vytvořit zcela nové 

 Předělání obou firemních účtů do vhodné podoby, jak z pohledu obsahu, tak 

atraktivity a výstiţnosti jednotlivých produktů společnosti 

 Zavedení aktualizování obsahu minimálně jednou týdně a kaţdý den pár minut 

věnovat k podpoře a moderování článků a obsahu na firemních stránkách 

 Vyuţití firemních stránek k podpoře prodeje, prezentaci sluţeb a výrobků, 

přesvědčování o výhodách, které přináší produkty a sluţby firmy VacuSol, spol. 

s r.o., informovat o značce uţivatele, kteří nemají s ní ţádné zkušenosti a zavést 

poprodejní podporu pro uţivatele 

 Vytvoření skupiny, která bude cílena na uţivatele se zájmem o solární energii 

 Zrealizování reklamy pomocí nástrojů na sociálních sítích 

 Propojení webových stránek se sociálními sítěmi 

 

    

4.3 Webové stránky 

 Z předchozí analýzy vyplynulo, ţe firma VacuSol, spol. s r.o. vlastní dvě 

webové adresy, z nichţ v současné době vyuţívá pouze jednu a ta druhá se odkazuje na 

první. Současný stav webové stránky je nevyhovující a nedostatečný pro lepší prosazení 

se ve webových vyhledávačích. Pomocí analýzy byly zjištěny další nedostatky, jako 

jsou nevhodné texty, grafické zobrazení, špatně provedené SEO, stále se prohlubující 

propad umístněných stránek ve vyhledávačích pomocí zadávání klíčových slov, 

jazyková bariéra stránek a chybějící propojení s firemními stránkami na sociálních 
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sítích. V následující podkapitole budou popsány návrhy na zlepšení webových stránek 

firmy VacuSol, spol. s r.o. 

 

4.3.1 Návrhy změn webových stránek 

V prvním kroku bych doporučil předělání SEO, které je zásadní pro zobrazování 

lepších pozic firemních stránek ve webových vyhledávačích. Jelikoţ SEO je velice 

rozsáhlá a komplikovaná část webových stránek, proto doporučuji si na danou práci 

sehnat odborníka.  

Webové stránky obsahují velké mnoţství přehlceného textu, který není upravený dle 

potřeb pro efektivní vyuţívání v SEO. Proto navrhují předělání obsahu webových 

stránek, jak sníţením kvantity textu, tak efektivním vyuţitím klíčových slov, které 

budou kompatibilní se SEO. Pro dosaţení maximální efektivity předěláním a 

přidáváním nového obsahu na stránky podniku doporučuji přenechat práci 

kvalifikovanému copywriterovi, který udělá vše potřebné. 

Zvolení vhodných klíčových slov je důleţité pro jednotlivé vyhledávače, které s nimi 

pracují a vyhodnocují na základě toho, na jaké pozici se umístí stránky. Pro dané 

webové stránky lze doporučit další klíčová slova, která zlepší pozici ve vyhledávání. 

Jelikoţ nejsou zatím pouţita ţádná klíčová slova na lokalitu, odkud firma VacuSol, 

spol. s r.o. pochází, tak můţeme doporučit tato klíčová slova, jako jsou Vysočina, Česká 

republika, Ţďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem a další 

klíčová slova, jako je solární energie, sluneční energie. 

Celkové grafické zpracování stránek je průměrné, jelikoţ jejich působení přesahuje osm 

let. Bylo by vhodné pozměnit některé grafické prvky tak, aby spolu ladily a nevytvářely 

nevhodný kontrast vůči druhým. 

Dnešní svět se čím dál více globalizuje, a proto je nutné vnímat i zákazníky z jiných 

trhů, na kterých momentálně podnik nepůsobí. Dnes je samozřejmostí, ţe webové 

stránky nabízejí moţnost přepínání mezi více jazyky a tím usnadňuje uţivatelům 

uţívání daných stránek. Společnost má v plánu rozšiřování podnikatelské působnosti na 

jiných trzích, proto by bylo vhodné předělání webových stránek do dalších jazyků. Jako 
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základní mezinárodní jazyk bych zvolil angličtinu a druhý jazyk ruštinu, jelikoţ firma 

VacuSol, spol. s r.o. expanduje do ruský mluvících zemí. Dalším jazykem, který by měl 

být pouţit na webových stránkách, je chorvatština. Doporučuji kompletní přeloţení 

webových stránek a přidání tlačítka, které nabídne moţnosti výběru, v jakém jazyce lze 

stránku zobrazit.  

Posledním doporučením ohledně firemních stránek je přidání aktivních tlačítek, pomocí 

kterých se lze přesunout na stránky firmy na jednotlivých sociálních sítích. Zde by 

potencionální uţivatelé získali další informace o daných produktech a sluţbách, které 

společnost poskytuje.  

V současné době se provádí realizace navrhnutých změn ve formě zcela nové firemní 

webové stránky, která bude obsahovat veškeré zmíněné rady. 

 

 

4.4 Podnikový informační systém  

 Pomocí analýzy současného stavu podniku bylo zjištěno, ţe aktuální informační 

systém firmy je veden v papírové podobě více neţ 20 let. Jednotlivé procesy jsou tak 

zbytečně zdlouhavě natahovány a tím dochází k časovým prodlevám a nechtěným 

ztrátám dat, které se uskutečňují při přepisování do Wordu či Excelu. Pro podporu 

stávajícího informačního systému byly vyuţity kancelářské programy, jako je sada 

programů Microsoft Office 2003, které usnadňují uţ tak náročnou práci s dokumenty, 

které probíhají v podniku. Za zmínku stojí ještě pouţívání webových stránek pro 

prezentaci společnosti, které by bylo vhodné částečně poupravit a zlepšit jejich 

efektivitu ve vyhledávačích (viz. kapitola 4.3).  

 

4.4.1 Hardware  

 Podnik vlastní hardware, který je pro současný stav dostačující. Pokud by 

v podniku měl být informační systém v softwarové podobě, který by nahradil současný 

stav informačního systémů, tak ho nelze nikam umístit z důvodu chybějícího 

potřebného hardwarového vybavení. Společnost v blízké době nemá v úmyslu nákup 
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serverů, které by byly potřebné pro nový informační systém, proto se rozhodla na 

základě hardwarových poţadavků nákup ERP systému pomocí outsourcingového 

řešení. Pro potřeby uţivatelů je současný stav hardwaru dostačující. Dané pracovní 

stanice veškeré nároky na provoz zvládnou, i kdyţ bude zaveden nový informační 

systém.  

 

 

4.5 Požadavky společnosti na nový informační systém 

 Po předchozích konzultacích s vedením firmy VacuSol, spol. s r.o. a po analýze 

současného stavu společnosti vyplynulo několik bodů, které je třeba dodrţet při výběru 

nového informačního systému. Jednotlivé poţadavky jsou koncipovány tak, aby 

ulehčily jiţ tak sloţitou práci v podniku a zjednodušily fungování veškerých procesů ve 

firmě za účelem minimalizování nákladů, lepšího hospodaření s časem, efektivnějšího 

vyuţívání dat a moţnosti jejich sdílení pro různé programy. Níţe jsou popsány 

konkrétní poţadavky, které byly vypracovány podle návrhu vedení společnosti. Celkový 

informační systém společnosti by se měl skládat z modulů, které jsou následně 

vyjmenovány níţe. 

 Finance 

 Účetnictví 

 Majetek 

 Mzdy 

 Docházka  

 Sklad 

 Obchod 

 Výroba 

 

Poţadavky na všechny moduly v novém informačním systému společnosti jsou 

definovány dle rozhovorů s vedením podniku. Konkrétní poţadavky jsou vybrány 

z důvodu co největšího vyuţití daného informačního systému. Následně také za účelem 

co největší efektivnosti procesů a usnadnění práce ze strany informačního systému pro 



- 60 - 
 

podnik jako takový. Body, které jsou koncipovány níţe, definují to, co je potřebné, aby 

komplexní informační systém zcela fungoval. 

 Kompatibilita – veškeré moduly musí mezi sebou komunikovat a umoţňovat 

předávání jednotlivých dokumentů z jednoho modulu do druhého 

 Export dat – jednotlivé moduly musí umoţňovat export veškerých dat, která 

jsou zpracovávána v informačním systému firmy 

 Outlook – firma VacuSol, spol. s r.o. vyuţívá pro komunikaci se svými 

zákazníky klienta elektronické pošty od společnosti Microsoft, proto je pro 

společnost důleţité, aby klienta bylo moţno propojit s novým informačním 

systém 

 Zálohování dat - veškerá interní i externí data by měla být pravidelně 

zálohována, ať uţ se jedná ve formě CD, DVD či na záloţní pevný disk  

 Tisk dokumentů – pro podnik je důleţité, aby veškeré dokumenty mohly být 

jednoduše vytisknuty, ať uţ se bude jednat o faktury, objednávky, příjemky, 

výdejky či jiné dokumenty 

 Podpora souborů – moduly, které budou tvořit informační systém, musí 

umoţňovat podporu souborů typu PDF a souborů ze skupiny nástrojů 

kancelářských programů Microsoft Office 

  

4.5.1 Modul Finance 

Společnost potřebuje efektivně řídit finanční toky v podniku, a proto poţaduje 

modul Finance, který bude zakomponován do informačního systému firmy. Finance je 

potřeba nejenom řídit, sledovat ale i optimalizovat tak, aby jejich efektivita v podniku 

byla co nejvyšší. Veškeré informace v modulu financí musí být kompatibilní s ostatními 

moduly poţadovaného informačního systému. Modul financí by měl ovládat veškerou 

správu faktur, dobropisů, zálohových listů, pohledávek a závazků, pokladních příjemek 

a výdejek atd.  

Po konzultacích s vedením společnosti byly vytvořeny body, které musí podporovat 

modul financí a které by měl budoucí informační systém obsahovat. 
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 Pokladna – musí umět vést vedle domácí i zahraniční měnu a moţnosti 

snadného přepínání mezi nimi; pokladna by měla umoţnit kompletní správu a 

vedení záznamu v podobě pokladní knihy, která by byla přístupná v rámci 

různorodého časového období k nahlédnutí; vedení valutové a korunové 

pokladny; výpočet rozdílů mezi jednotlivými měnami a umoţnit převod 

jednotlivých finančních prostředků z jedné měny na druhou  

 Banka – kompletní vedení správy firemních bankovních účtů u jednotlivých 

bank; moţnost zasílat platební příkazy a příkazy k úhradě; propojení pomocí 

externích dat s internetovým bankovnictvím; moţnost komplexní správy 

bankovních úvěrů a leasingů  

 Faktury – vedení a komplementace přijatých a vydaných faktur; historie 

jednotlivých druhů faktur 

 Pohledávky – komplexní správa jednotlivých pohledávek, ať uţ se jedná o 

aktuální, anebo o vyřízené pohledávky; správa by měla umoţňovat manipulaci 

s pohledávkou, jak za účelem skonta, prodejem, vyřízení a moţnosti penalizace 

za nedodrţení podmínek konkrétní pohledávky; taktéţ by mělo být moţno 

rozdělit pohledávky na krátkodobé a dlouhodobé 

 Závazky - vesměs stejné poţadavky, které jsou kladeny na pohledávky; ať se 

jedná o správu závazků či jejích historii; u závazků je potřeba také jejich 

odsouhlasení, které by mělo být chráněno vůči nezneuţití   

 Penalizace a upomínky – moţnost zavedení adekvátních penalizací za účelem 

dodrţení podmínek a vedení upomínek k jednotlivým dokumentům     

 Daň z přidané hodnoty – definování základu a výpočet daně pro základní 

sazbu, tak i pro sníţenou sazbu daně; umoţnění nároku na odpočet daně a export 

dat do potřebného daňového formuláře  

 Kompatibilita mezi jednotlivými dokumenty – veškerá data, která budou 

prováděna v modulu financí, by měla být kompatibilní i s dalšími moduly  

 Export a tisk dat – jednotlivé dokumenty by měli jít exportovat a umoţnovat 

tisk; minimálním poţadavkem na tip souboru, který by měl být exportovaný je 

PDF a spektrům dokumentů ze sady kancelářských nástrojů Office  
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4.5.2 Modul Finanční účetnictví 

Firma VacuSol, spol. s r.o. vyuţívá externího účetního, který vede veškeré 

účetnictví pro podnik. Veškeré podklady pro účetního jsou dodávány prostředním 

osobní schůzky. Proto podnik poţaduje od nového informačního systému, aby veškeré 

podklady pro účetnictví a samotné vedení účetnictví probíhalo v elektronické podobě. 

Modul finančního účetnictví by měl obsahovat základní prvky, které jsou vyjmenovány 

níţe.  

 Podvojné účetnictví  

 Vnitropodnikové účetnictví  

 Cash Flow  

 Rozpočty  

 Účtárny a její součásti, jako je účetní deník  

Modul musí umoţnovat propojení mezi jednotlivými doklady a musí existovat vazby 

mezi prvotními doklady a jejich zaúčtováním. Dalším důleţitým kritériem je podpora 

české účetní legislativy dle platných účetních standardů a jejich pravidelné aktualizace. 

Modul finančního účetnictví by měl umoţnit zaúčtovat i v zahraničních měnách.  

 

4.5.3 Modul Majetek 

V podniku je mnoho majetku, který je zapotřebí efektivně evidovat. Papírové 

vedení jednotlivých majetkových poloţek je zdlouhavé a nepřehledné, proto společnost 

ţádá od nového informačního systému zavedení modulu, který bude mít na starosti 

majetek. Poţadavky na modul majetku nejsou náročné. Konkrétní poţadavky jsou 

vyjmenovány níţe. 

 Krátkodobý a dlouhodobý majetek 

 Účtování majetku 

 Inventarizace majetku 

 Evidence majetku 

 Odpisy majetku  

 Umístění majetku 
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 Výpočet odpisů jak daňových tak účetních 

Modul majetku by měl umoţnit veškerou správu majetku v podniku. Poloţky majetku 

musí být provázaný do příslušných účetních dokladů. Jednotlivé poloţky majetku musí 

být vedeny v historii pro pozdější kontrolu. Veškeré doklady o majetku musí mít 

moţnost převodu mezi jednotlivými moduly za účelem exportu či moţnosti tisku. 

 

4.5.4 Modul Mzdy 

 Ohodnocení zaměstnanců a výpočet jejich mezd dělá účetní, který veškeré 

výpočty provádí ručně. Podle poţadavku společnosti lze říct, ţe chce veškeré mzdy 

provádět a uchovávat v elektronické podobě za účelem přehlednosti, snadného výpočtu 

jednotlivých poloţek u mezd a dostupnosti konkrétních dat. Společnost poţaduje od 

modulu mezd jednotlivé kroky, které by daný modul splňoval. Konkrétní poţadavky 

jsou uvedeny zde. 

 Nemoc a dovolená – modul musí umoţnit výpočet náhrady za nemoc či 

dovolenou u jednotlivého zaměstnance 

 Přesčas – pokud dojde u zaměstnance k přesčasu, je nutné, aby dostal daný 

přesčas finančně ohodnocený 

 Výpočet mzdy – modul musí umoţnit výpočet celkové mzdy a jednotlivých 

částí, z kterých se daná mzda skládá 

 Odesílání mzdy – moţnost provést souhrnné platby do banky; modul musí 

umoţnit i jednotné zasílání plateb do různých českých bank 

 Pracovní poměry – modul mzdy musí umoţnit podporu základních druhů 

pracovních poměrů, jako je HPP, VPČ, DPP a následně jim správně vypočítat 

mzdu 

 

Modul by měl umoţňovat další moţnosti pro efektivní správu mezd v podniku, jejich 

výčet je uveden níţe. 

 

 Účtování mezd 

 Mzdové výkazy 
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 Podklady pro mzdy 

 Export pro ISPV a ISP 

 

4.5.5 Modul Docházka 

 V současné době je řešena docházka formou zápisu v papírové podobě. Jelikoţ 

je potřeba neustále hlídat a přepisovat docházku účetnímu, aby vypočítal mzdu, bylo by 

vhodné vyřešit docházkový systém mnohem lépe. Vedení společnosti poţaduje pro 

usnadnění výpočtu mzdy a řízení docházky a přesčasu zavést modul docházky do 

budoucího informačního systému.  

 Nepřítomnost v práci - docházkový systém by měl umoţňovat vést různé druhy 

nepřítomnosti, jako je nemoc, návštěva lékaře atd.  

 Sledování docházky – sledování jednotlivých odchodů a příchodů zaměstnanců 

 Vedení přesčasů – sledování přesčasů, které vzniknou konkrétním pracovníkům  

 Propojení modulu – docházkový modul by měl umoţňovat propojení s dalšími 

moduly v informačním systému a to především mzdovém a účetním  

 

4.5.6 Modul Sklad 

 Firma VacuSol, spol. s r.o. je malý výrobní podnik, který pro své potřeby 

vyuţívá vlastní sklad, který je potřeba efektivně řídit a spravovat. Pokud bude efektivně 

řízen sklad, tak to bode znamenat pro společnost uvolnění vázaných financí v zásobách, 

ale i přesto bude moci včasně reagovat na potřeby zákazníků a vlastních poţadavků. 

V současné době je veden sklad ve formě tabulek v kancelářském programu Excel, kde 

se jednotlivé poloţky zapisují. Veškerý proces přemísťování a sledování stavu zásob je 

nepřehledný a zdlouhavý, proto vedení podniku ţádá o modul v informačním systému, 

který by měl na starosti řízení a správu skladu. Pro společnost je důleţité vědět, kde má 

volné prostředky a kde by mohly přinést větší prospěch. Podle jednotlivých rozhovorů 

se zaměstnanci a vedením společnosti byly stanoveny poţadavky na modul skladování 

do jednotlivých bodů, které jsou znázorněny níţe. 
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 Přehled o veškerých zásobách v podniku – komplexní přehled o zásobách 

v podniku, přehled o jejich cenách, stavech a připravenosti jednotlivých zásob 

v podniku 

 Sledování stavu zásob – zlepšení přehledu o pohybu zboţí a jeho kompletní 

historii; kontrolovat jednotlivé limity, mnoţství zásob a různé parametry u 

vybraných poloţek 

 Ocenění zásob - umoţnit na skladě sledovat příjmy, převody, výdeje a stav 

jednotlivých zásob; moţnost ocenit zásoby metodou FIFO nebo pouţít průměrné 

skladové ceny  

 Inventura a uzávěrka – moţnost provedení inventury či uzávěrky skladu a 

snadného zápisu a kontroly daných poloţek v něm uloţených 

 Rezervace zboží - řešit blokace a rezervace konkrétních druhů zboţí  

 Historie - zobrazení historii pohybů všech skladových poloţek, sledování 

konkrétních kusů, moţnost evidence šarţí a sériových čísel 

 Spolupráce s ostatními moduly – nutnost propojení s ostatními moduly 

informačního systému a to především s moduly finance, majetku, výroba, mzdy, 

obchod, výroba i s modulem finančního účetnictví 

 

Modul sklad by měl umoţnit další funkce, mezi které patří moţnost vytisknout různé 

sestavy, historie, aktuální stavy. Dále by měl umoţnit veškeré data z modulu exportovat 

pomocí dokumentů, jak uţ PDF tak pomocí sady kancelářský programů Microsoft 

Office.  

 

4.5.7 Modul Obchod 

 Obchod je velice důleţitý pro kaţdý podnik a závisí na něm celý osud 

společnosti, a proto by měl být co nejefektivnější a prováděn v co nejkratším časovém 

období. Podle provedené analýzy současného stavu společnosti, která je rozepsána výše, 

vyplynulo, ţe veškeré obchodní záleţitosti jsou zpracovávány pomocí kancelářských 

programů, jako je sada nástrojů Microsoft Office. Pro veškerou korespondenci se 

vyuţívá program Outlook od společnosti Microsoft. Pro vyuţití veškerého obchodního 

potenciálu se firma VacuSol, spol. s r.o. rozhodla pro zakomponování obchodního 
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modulu do jednoho z hlavních poţadavků na nový informační systém společnosti. 

Jednotlivá kritéria na obchodní modul jsou popsána v následující pasáţi. 

 Doklady – komplexní správa veškerých dokladů, které jsou potřeba při obchodu 

jak se zákazníkem, tak dodavatelem; snadná správa veškerých dokladů 

spojených s objednáváním a prodejem zboţí; moţnost vytváření dokladů 

v různých jazycích a měnách 

 Možnost přenastavení dokladů – při tvorbě konkrétních dokladů moţnost 

přenášet obsah z existujících do následujících dokladů; příkladem můţe být 

z faktury do objednávky, z objednávky do poptávky atd.   

 Správa zákazníků – komplexní správa jednotlivých zákazníků, ať uţ se jedná o 

vytváření nových aţ po předělávání stávajících zákazníků 

 Správa dodavatelů – umoţnit vedení jednotlivých dodavatelů a umoţnit jejich 

správu; moţnost přidávání a úprava konkrétních dodavatelů   

 Další požadavky – moţnost vytvářet ceny, slevy, přiráţky a zařazovat partnery 

do dealerských kategorií  

 Export a tisk dokumentů – veškeré dokumenty musí mít moţnost 

vyexportovat pomocí PDF či sady kancelářských programů Microsoft Office; 

všechny dokumenty musí jít snadno vytisknout a zaslat dodavateli či 

zákazníkovi pomocí Outlooku  

 

Modul zaměřený na obchod by měl také umoţňovat další funkce, kterou jsou potřebné 

pro správný průběh veškerého koloběhu v obchodním procesu. Konkrétní funkce jsou 

vyjmenovány zde. 

 Hodnocení produktů 

 Správa reklamací  

 Vytváření a správa obchodních partnerů 

 

4.5.8 Modul Výroba 

Malý podnik, který se zabývá výrobní činností, je extrémně náchylný na 

jakékoliv výkyvy ve výrobě, a proto je nutné minimalizovat veškeré extrémy, které 
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ovlivňují výrobu v podniku. Společnost poţaduje nástroj, který by zefektivnil a usnadnil 

výrobu v podniku. Hledá se takový nástroj, který bude zakomponován do informačního 

systému firmy. Modul v informačním systému, který bude mít na starosti výrobu. 

Nástroj bude obsahovat několik částí, které byly definovány po rozhovoru s vedením 

společnosti.  

Základním prvkem modulu výroby bude nástroj pro plánování výroby. Poţadavky 

určené na plánování výroby jsou popsány v následující pasáţi. 

 Přeplánování výroby – moţnost snadno přeplánovat výrobu a rychle řešit nové 

poţadavky zákazníků 

 Sestavování plánů – podpora plánů nákupu, prodeje a celé výroby; umoţnění 

sestavení plánu dle různých úrovní ať uţ osob či strojů 

 Správa plánů – moţnost vytvářet plánované odstávky strojů; naplánování 

nákladů na materiál a kapacity při nečekané závadě  

 Plánování výroby – efektivní řízení a moţnost kontroly výroby a jednotlivých 

postupů; moţnost sledování plynulosti výroby a kontroly    

 Vytváření cenové kalkulace materiálu – moţnost vytvářet ceny kalkulací pro 

jednotlivé materiály, které jsou pouţity ve výrobě  

 Sledování výroby – komplexní náhled na veškerou výrobu v podniku a 

umoţnění vytváření historie 

 Materiálové plánování – moţnost sledovat a plánovat materiál ve výrobě 

 

Dalším prvek, který bude obsahovat modul výroby je řízení výroby v podniku. 

Jednotlivé parametry, které jsou nutné pro dany bod, jsou definovány níţe. 

 Správa zakázek - u kaţdé je potřeba sledovat spotřebu materiálu, celkové 

nároky na kapacity a další přehledy v závislosti na rozsahu výrobní 

dokumentace 

 Řízení výroby – řízení a správa celé výroby 

 Cenové kalkulace – moţnost vypočítat cenovou kalkulaci výrobku 

 Vyhodnocování výroby – pro podnik je důleţité, aby jednotlivá výroba byla 

vyhodnocena a zaznamenána  
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Pro dosaţení efektivní výroby v rámci celého podniku společnost poţaduje od 

modulu výroby nástroj, který by řešil technickou přípravu pro výrobu. Společnost 

vyuţívá neustále stejnou metodu, a proto by bylo vhodné, aby nástroj technické 

přípravy obsahoval dílčí funkce, které jsou následně interpretovány. 

 Technologické postupy – moţnost vytvářet a spravovat jednotlivé 

technologické postupy, které jsou v podniku vyuţívany opakovaně 

 Dělení materiálu – potřeba neustále počítat mnoţství materiálu na daný 

výrobek, ať uţ se jedná o ocelové tyče či spojovací materiál 

 Předkalkulace – před vypočítáním jednotlivých kalkulací pro usnadnění 

rozhodování a moţnosti efektivně manipulovat s finančními prostředky 

 

4.5.9 Technické požadavky na nový informační systém společnosti 

 Poţadavky, jeţ jsou kladeny na výběr nového informačního systému pro firmu 

májí i technickou část, která popisuje konkrétní body, které je nutné dodrţet při výběru 

vhodného systému. Pro společnost je velice důleţité, aby dané řešení splňovalo 

technické poţadavky, které si definovala v rámci konzultací. Firma VacuSol, spol. s r.o. 

má v plánu  pořízení nového informačního systému. Ale nechce nakupovat nové 

technické vybavení, konkrétně pracovní stanice a server. Veškerý hardware ve 

společnosti je dostatečně výkonný, tak není potřeba upgrade daných zařízení či dokonce 

pořízení nového. V podniku není ţádný server a podle vedení společnost není ani 

v plánu ţádný nákup daného zařízení. Proto je hlavní poţadavek na budoucí informační 

systém, aby fungoval ve formě cloudového řešení. Pro splnění efektivity daného řešení 

je třeba pozměnit smlouvu s poskytovatelem datových sluţeb za účelem zvýšení 24 

hodinové dostupnosti daných sluţeb. 

 

 

4.6 Výběr vhodného informačního systému  

 Pro výběr vhodného řešení pro podnik bylo nutné udělat analýzu společností, 

které nabízejí informační systém akceptovatelný pro pouţití ve firmě VacuSol, spol. 
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s r.o. Analýza proběhla na konkrétních 6ti společnostech, které nabízejí řešení pro malé 

a střední podniky v rámci výroby. V následujících odstavcích budou popsány stručně 

jednotlivé společnosti se svými produkty. 

 DC Concept a.s. – produkt s modulárním řešením, který se jmenuje QI systém 

(20)  

 Asseco Solutions, a.s. – řešení v podobě modulárního stavebnicového systému 

HELIOS Orange pro malé a střední firmy a HELIOS Red pro menší firmy (21) 

 Vision Praha s.r.o. – s produktem Vision32, který je určen pro střední firmy 

s modulárním řešením (22) 

 Liquid Design s.r.o. – produkt s modulárním řešením pro střední firmy, který 

se jmenuje ISCase (23) 

 Altus software s.r.o. – produkt Altus Vario, jeţ je komplexní podnikový systém 

kategorie all-in-one ERP (24) 

 ABRA Software a.s. – produkt v podobě modulárního řešení s podnázvem 

ABRA G2 (27) 

 

4.6.1 Užší výběr vhodných IS 

 Pro uţší výběr byly vybrány následující 4 společnosti, které budou stručně 

popsány s jednotlivými produkty a ostatními náleţitostmi. 

      

a) DC Concept a.s. 

 webové stránky firmy - http://www.qi.cz   

 počet stávajících zákazníků - 800  

 název produktu - QI   

 webové stránky produktu - http://www.qi.cz   

 moţnost vyuţít cloudového řešení - ano  

 orientační cena řešení - 100 000 Kč 

 moduly informačního systému, které jsou součástí řešení - Finance, Účetnictví, 

Majetek, Mzdy, Docházka, Sklad, Obchod, Výroba 

 moţnost napojení na současné aplikace - MS Office 

http://www.qi.cz/
http://www.qi.cz/
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b) Asseco Solutions, a.s. 

 webové stránky firmy - www.helios.eu http://www.assecosolutions.eu/  

 počet stávajících zákazníků - 32 415  

 název produktu - Helios Red 

 webové stránky produktu - http://www.heliosred.cz/  

 moţnost vyuţít cloudového řešení - ano  

 orientační cena řešení - 60 000 Kč  

 moduly informačního systému, které jsou součástí řešení - Finance, Účetnictví, 

Majetek, Mzdy, Docházka, Sklad, Obchod  

 moţnost napojení na současné aplikace - MS Office 

 

c) Altus software s.r.o. 

 webové stránky firmy - http://www.altus.cz/   

 počet stávajících zákazníků - 2 000  

 název produktu - Altus Vario 

 webové stránky produktu - http://www.altus.cz/altus-vario/  

 moţnost vyuţít cloudového řešení - ano 

 orientační cena řešení - 100 000 Kč  

 moduly informačního systému, které jsou součástí řešení - Finance, Účetnictví, 

Majetek, Mzdy, Docházka, Sklad, Obchod, Výroba 

 moţnost napojení na současné aplikace - MS Office 

 

d) ABRA Software a.s. 

 webové stránky firmy - http://www.abra.eu/  

 počet stávajících zákazníků - 8 000   

 název produktu - ABRA G2 

 webové stránky produktu - http://www.abra.eu/informacni-systemy/abra-g2 

 moţnost vyuţít cloudového řešení - ano  

 orientační cena řešení - 50 000 Kč 

http://www.helios.eu/
http://www.assecosolutions.eu/
http://www.heliosred.cz/
http://www.altus.cz/
http://www.altus.cz/altus-vario/
http://www.abra.eu/
http://www.abra.eu/informacni-systemy/abra-g2
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 moduly informačního systému, které jsou součástí řešení - Finance, Účetnictví, 

Majetek, Mzdy, Docházka, Sklad, Obchod, Výroba 

 moţnost napojení na současné aplikace -  MS Office 

 

4.6.2 Konkrétní požadavky na informační systém 

 Na základě poţadavků ze strany podniku byly jednotlivé informační systémy od 

4 společností podrobeny analýze. Analýza se bude skládat ze 4 částí, které jsou různě 

ohodnoceny. Hlavní část je ohodnocena 98 body. Jednotlivé činnosti budou hodnoceny 

známkami 0 (neobsahuje dané řešení) a hodnotou 1 (obsahuje dané řešení). Druhá část 

má váhu 11 bodů, kde budou činnosti ohodnoceny stejným způsobem, jako v první 

části. Třetí část bude ohodnocena na základě ceny známkami 5 (nejdraţší řešení), 10 

(ani nejdraţší a ani nejlevnější řešení) a hodnotou 20 (nejlevnější řešení).  V poslední 

částí budou ohodnoceny IS z hlediska moţnosti rozšíření a to hodnotami 0 (nelze 

rozšířit) a hodnotou 10 (lze v budoucnu rozšířit). Na závěr budou veškeré body sečteny 

a na základě nejvyššího hodnocení, bude vybrán vhodný informační systém pro firmu 

VacuSol, spol. s r.o. 

 

Tabulka č. 5: Vyhodnocení IS podle jednotlivých kritérií (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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I. část (hodnocení 0 – neobsahuje a 1 obsahuje) 

Finance 1 1 1 1 

Pokladna 1 1 1 1 

Vedení domácí a zahraniční měny 1 1 1 1 

Vedení valutové a korunové pokladny 1 1 1 1 

Pokladní deník 1 1 1 1 

Výpočet rozdílů mezi jednotlivými měnami a  1 1 0 0 

Převod jednotlivých finančních prostředků z jedné měny na druhou 1 1 0 0 

Banka 1 1 1 1 

Vedení firemních bankovních účtů u jednotlivých bank  1 1 1 1 

Zasílání platebních příkazů 1 1 1 1 

Propojení s internetovým bankovnictvím  1 1 1 1 

Správy bankovních úvěrů a leasingů. 1 1 1 1 
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Faktury 1 1 1 1 

Vedení a komplementace 1 1 1 1 

Pohledávky 1 1 1 1 

Komplexní správa pohledávek 1 1 1 1 

Penalizace, skonto, vyřazení a nedodrţení podmínek 1 1 1 1 

Závazky 1 1 1 1 

Komplexní správa závazků 1 1 1 1 

Odsouhlasení jednotlivých závazků 0 1 1 1 

Penalizace 1 1 1 1 

Upomínky 1 1 0 1 

Daň z přidané hodnoty 1 1 1 1 

Definování základu a výpočet sazby daně (základní, sníţená) 1 1 1 1 

Export do daňového formuláře 1 1 1 1 

Finanční účetnictví 1 1 1 1 

Podpora české legislativy 1 1 1 1 

Moţnost zaúčtovat v zahraničních měnách 1 1 1 1 

Existence vazeb mezi doklady 1 1 1 1 

Podvojné účetnictví 1 1 1 1 

Vnitropodnikové účetnictví 1 1 1 1 

Cash flow 1 1 1 1 

Rozpočty 1 1 1 1 

Účtárny 1 1 1 1 

Majetek 1 1 1 1 

Rozdělení na krátkodobý a dlouhodobý majetek 1 1 1 1 

Účtování majetku 1 1 1 1 

Inventarizace majetku 1 1 1 0 

Evidence majetku 1 1 1 1 

Odpisy majetku 1 1 1 1 

Daňové a účetní odpisy 1 1 1 1 

Umístění majetku 1 1 1 0 

Mzdy 1 1 1 1 

Výpočet mzdy 1 1 1 1 

Výpočet náhrady za nemoc či dovolenou 1 1 1 1 

Vyhodnocení náhrady za přesčas 1 1 1 1 

Odesílání mzdy do různých českých bank 1 1 1 1 

Dělení pracovních poměrů (HPP,VPČ,DPP) 1 1 1 1 

Účtování mzdy 1 1 1 1 

Mzdové výkazy 1 1 1 1 

Podklady pro mzdy 1 1 1 1 

Export ISPV a ISP 1 1 0 1 

Docházka 1 1 1 0 

Nepřítomnost v práci (nemoc, návštěva lékaře) 1 1 1 0 

Sledování příchodů a odchodů 1 1 1 0 

Vedení přesčasů 1 1 1 0 

Propojení s modulem Mzdy 1 1 1 0 

Sklad 1 1 1 1 
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Přehled o zásobách (ceny, stav a připravenost) 1 1 1 1 

Sledování stavu zásob (kontrola limitů atd.) 1 1 1 1 

Ocenění zásob 1 1 1 1 

Sledování příjmů, převodů, výdeje a stavu jednotlivých zásob 1 1 1 1 

Ocenění zásob metodou FIFO 1 1 1 1 

Ocenění průměrnou skladovou cenou 1 1 1 1 

Inventura a uzávěrka 1 1 0 1 

Rezervace zboţí 1 1 0 1 

Historie pohybu skladových poloţek 1 1 1 1 

Sledování šarţí a sériových čísel 0 1 1 1 

Obchod 1 1 1 1 

Správa dokladů 1 1 1 1 

Moţnost vytváření dokladů v různých jazycích 1 1 1 1 

Přenášení obsahu z jednoho dokladu do druhého 1 1 1 1 

Správa zákazníků 1 1 1 1 

Správa dodavatelů 1 1 1 1 

Vytváření cen, slev, přiráţek atd. 1 1 1 1 

Hodnocení produktů 1 1 1 1 

Správa reklamací 1 1 1 1 

Vytváření a správa obchodních partnerů 1 1 1 1 

Výroba 1 0 1 1 

Přeplánování výroby 1 0 1 1 

Sestavování plánů 1 0 1 1 

Správa plánů 1 0 1 1 

Plánování výroby 1 0 1 1 

Kontrola výroby 1 0 1 1 

Vytváření cenové kalkulace materiálů 1 0 1 1 

Sledování výroby a vedení historie 1 0 1 1 

Materiálové plánování 1 0 1 1 

Řízení a správa celé výroby 1 0 1 1 

Cenová kalkulace výrobku 1 0 1 1 

Vyhodnocování výroby 1 0 1 1 

Správa zakázek 1 0 1 1 

Sledování spotřeby materiálu 1 0 1 1 

Sledování nároků na kapacity 1 0 1 1 

Technologické postupy 1 0 1 1 

Vytváření a správa technologických postupů  1 0 1 1 

Dělení materiálů 1 0 1 0 

Předkalkulace 1 0 1 0 

Celkový počet bodů z I. části 96 79 92 87 

II. část (hodnocení 0 – neobsahuje a 1 obsahuje) 

Kompatibilita  1 1 1 1 

Komunikace mezi jednotlivými moduly IS 1 1 1 1 

Export dat 1 1 1 1 

Předávání veškerých dat mezi jednotlivými moduly  1 1 1 1 

Outlook 1 1 1 1 
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Propojení klienta elektronické pošty s informačním systémem 1 1 1 1 

Zálohování dat v podobě CD, DVD či na pevný disk 1 1 1 1 

Tisk dokumentů 1 1 1 1 

Moţnost vytištění dokumentů v rámci celého IS 1 1 1 1 

Podpora souborů 1 1 1 1 

Podpora souborů typu PDF a Microsoft Office 2003 1 1 1 1 

Celkový počet bodů z II. části  11 11 11 11 

III. část (hodnocení – 20 nejnižší, 10 střední a 5 nejvyšší cena) 

Orientační cena  5 10 20 5 

IV. část (hodnocení – 5 možnost budoucího rozšíření a 0 není možné) 

Možnost rozšíření 10 0 10 10 

Celkový dosažený počet bodů z I., II., III. a IV. části pro IS 122 100 133 113 

 

 

4.6.3 Výběr vhodného IS  

 Na základě stanovených kritérií pro nový podnikový informační systém byl 

vybrán ten nejvhodnější, který splňoval dané poţadavky. Z celkových 7 kandidátů byl 

vybrán ERP systém od společnosti ABRA Software a.s. s produktem ABRA G2, který 

byl vybrán na základě nejvíce dosaţených bodů z uţšího počtu kandidátů. Systém 

ABRA G2 dosáhl 133 bodů z celkového počtu 139.  

 

4.6.4 ABRA G2 a výhody daného řešení 

 Jedná se o Lite ERP systém, který lze v budoucnu snadno rozšířit či přejít na 

vyšší verzi ABRA G3 ne ABRA G4. Systém je tvořen jádrem, které obsahuje hlavní 

moduly, jako jsou administrace, dokumenty, přílohy a adresář. Společnost poţaduje 

pouze jednu licenci daného systému. Z důvodu chybějícího serveru ve firmě VacuSol, 

spol. s r.o. bude vyuţita sluţba ve formě pronájmu virtuálního serveru od společnosti 

Master Internet, s.r.o. Implementace daného řešení bude prováděna metodou SAFE, ale 

není součástí řešení bakalářské práce.  
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Obrázek č. 9: Grafické zobrazení daného řešení 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Výhody vybraného řešení spočívají v tom, ţe společnost nemusí kupovat ţádný 

hardware, který by slouţil pro fungování daného systému a koupí pouze licenci. Systém 

G2 má intuitivní ovládání, přehlednou i obsáhlou nápovědu a pracovní prostředí. Dané 

řešení splňuje téměř všechny poţadavky, které firma VacuSol, spol. s r.o. očekává od 

podnikového informačního systému. Další výhodou je rychlost, stabilita a bezpečnost 

daného systému. Společnost se nemusí starat o aktualizace, zálohy a údrţbu. Toto bude 

provádět firma  Master Internet, s.r.o.  Přístup do systému je moţný odkudkoliv pomocí 

internetu. Bezpečnost dat je řešena na vysoké úrovni a tím odpadá nutnost podniku 

investovat finanční prostředky na ochranu a zabezpečení dat. Moţnost dalšího rozšíření 

je moţná i bez větší finanční investice. Poslední výhodou daného řešení je poměr 

cena/výkon. 
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4.7 Ekonomické zhodnocení 

 Ekonomické zhodnocení jednotlivých návrhů v bakalářské práci bude provedeno 

pomocí metody TCO [Total Cost Ownership], které bude vyčísleno v časovém období 

pěti let. Nejdříve bude ohodnocen návrh na zlepšení stávajících firemních stránek na 

sociálních sítích. Poté budou vyčísleny náklady na přepracování firemních webových 

stránek a na závěr bude ohodnocen IS, který byl vybrán ze 7 kandidátů.  

  

4.7.1 Náklady na sociální sítě 

 Pomocí metody TCO budou vyčísleny veškeré náklady na práci na sociálních 

sítích. Celkové náklady na pět let byly vyčísleny na hodnotu 59 100 Kč. Jednotlivé 

práce a finanční náklady jsou znázorněny v tabulce číslo 6. 

 

Tabulka č. 6: Náklady na sociální sítě po dobu 5ti let (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Činnost Počet  Sazba za hodinu Náklady za službu 

Tvorba stránek na Facebooku 4 hod 500 Kč 2 000 Kč 

Tvorba stránek na Twitteru 3 hod 500 Kč 1 500 Kč 

Moderování a správa stránek 260 hod 100 Kč 26 000 Kč 

Aktualizace firemních stránek 260 hod 100 Kč 26 000 Kč 

Školení zaměstnance 8 hod 200 Kč 1 600 Kč 

Podpora 10 hod 200 Kč 2 000 Kč 

Celkové náklady na 5 let  59 100 Kč 

 

  

4.7.2 Náklady na webové stránky 

V současné době probíhá tvorba nových webových stránek pro firmu VacuSol, 

spol. s r.o. Zatím nejsou známy veškeré náklady spojené s realizací webových stránek. 

Jelikoţ značnou část nákladů spolkne překlad do různých jazyků, není zatím moţné ani 
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odhadnout kolik finančních prostředků bude potřeba na danou práci. Konkrétní poloţky, 

které byly ohodnoceny v částkách Kč, jsou znázorněny v tabulce číslo 7. 

 

Tabulka č. 7: Náklady na firemní webové stránky po dobu 5ti let (Zdroj: Převzato z (30) a vlastní 

zpracování) 

Činnost Počet  Sazba  Náklady za službu 

Tvorba webové stránky Neznám Neznám Neznám  

Konzultace 4 hod 200 Kč 800 Kč 

Implementace  3 hod 300 Kč 900 Kč 

Technické úpravy 5 krát 12 000 Kč 60 000 Kč 

Lidské zdroje 4 hod 700 Kč 2 800 Kč 

Webhosting 5 let 990 Kč 4 950 Kč 

Technická podpora 20 hod 100 Kč 2 000 Kč 

Testovací prostředí 8 hod 100 Kč 800 Kč 

Školení 8 hod 200 Kč 1 600 Kč 

Celkové náklady na 5 let  73 850 Kč 

 

 

4.7.3 Náklady na informační systém 

Celkové náklady spojené s novým podnikovým informačním systémem na pět 

let jsou vyčísleny na částku 117 870 Kč. Jednotlivé činnosti, které budou vykonány 

s pořízením daného systému, jsou znázorněny v tabulce, kde jsou konkrétní činnosti 

ohodnoceny ve finančních částkách.  
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Tabulka č. 8: Náklady na podnikový informační systém po dobu 5ti let (Zdroj: Převzato z (27), (28) a 

vlastní zpracování) 

Činnost Počet Sazba Náklady za službu 

Konzultace 4 hod 1 050 Kč 4 200 Kč 

Licence G2 1 krát 46 920 Kč 46 920 Kč 

Pronájem serveru 5 let 7 668 Kč 38 340 Kč 

Implementace 1 krát 29 % z licence 13 610 Kč 

Instalace řešení 2 hod 1 050 Kč 2 100 Kč 

Technická podpora 10 hod 500 Kč 5 000 Kč 

Lidské zdroje 5 hod 700 Kč 3 500 Kč 

Školení 4 hod 1 050 Kč 4 200 Kč 

Celkové náklady na 5 let  117 870 Kč 

 

 

4.7.4 Očekávané přínosy od nových řešení 

 Společnost očekává od nových řešení přínosy a úspory, které ale nelze nyní 

vypočítat z důvodů ještě nedokončených jednotlivých navrhovaných řešení a zatím 

neprobíhající implementace daného informačního systému. Lze pouze odhadnout 

přibliţnou finanční částku úspor v rámci práce v administraci, skladě a komunikace se 

zákazníkem. Odhadovaná úspora z hlediska času činí 10 hodin týdně v rámci celého 

podniku a finančně je ohodnocena částkou 260 000 Kč na pět let v rámci hodinové 

sazby 100 Kč. Firma VacuSol, spol. s r.o. očekává od plánovaných návrhů sníţení 

nákladů a časové náročnosti v rámci administrativních činností, ve výrobě a práci ve 

skladě, zefektivnění komunikace se zákazníkem a jednodušší získávání nových 

potencionálních zahraničních zákazníků v rámci jazykové dostupnosti na firemních 

stránkách.   

Tabulka č. 9: Odhadované úspory díky zavedení IS po dobu 5ti let (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Činnost Počet Sazba Náklady za službu 

Odhadované úspory pomocí IS 2 600 hod 100 Kč 260 000 Kč 
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ZÁVĚR 

 Ve své bakalářské práci jsem se zabýval návrhem změn informačního systému 

firmy pro podnik VacuSol, spol. s r.o. Hlavním úkolem práce bylo zjištění současného 

stavu společnosti a následně na základě zjištěné analýzy navrhnut konkrétní opatření a 

zlepšení pro efektivní fungování podnikového informačního systému. Z analýzy 

vyplynulo, ţe společnost nevyuţívá ţádný podnikový informační systém, který by byl 

v softwarové podobě.  

Výsledkem práce je výběr konkrétního ERP systému, který byl vyhodnocen jako 

nejvhodnější na základě poţadavků od společnosti VacuSol, spol. s r.o. V bakalářské 

práci se nezabývám implementaci daného systému. Součástí výstupu práce jsou i 

postupy a návrhy na zlepšení webových a sociálních stránek firmy. 

Díky této práci jsem se blíţe seznámil s problematikou informačních systémů a jsem 

rád, ţe práce má nejenom praktický uţitek, ale i přínos pro mě. 
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