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Abstrakt 

Tato práce se zabývá tvorbou aplikace, takzvaného makra, napsaného v jazyce VBA. 

Toto makro má sloužit k usnadnění a částečné automatizaci každodenní práce ve firmě. 

Hlavním cílem bylo navrhnout a vytvořit makro tak, aby mohlo být reálně využito 

firmou, pro kterou je určeno, tak jak bylo zamýšleno. V práci je také analyzovaná 

situace podniku, jak co se týče vnějšího tak vnitřního prostředí. Koncovým výsledkem 

je nástroj, který umožňuje automaticky spravovat emailové účty dané firmy, přebírat 

přílohy, roztřídit je podle typů soborů a pak je posílat k tisku. V závěru práce je 

zhodnocen skutečný přínos produktu. 

Abstract 

This thesis deals with the creation of an application, a so called macro, written in VBA 

language. This macro is supposed to save and partially automate everyday labor in the 

company. The main goal is to design and create the macro so that it could actually be 

used by the company for which it was intended and the way it was intended. The paper 

also analyzes the situation in the company, in terms of external as well as internal 

environment. The final outcome is a tool, that allows automatic email account 

management of a given firm, download attachment, sort them according to their file 

types and then send them to print. In the end of the thesis the actual contribution of the 

product is evaluated. 

Klíčová slova 

Visual Basic aplikace, správa emailových účtů, firemní software VBA, tisk emailových 

příloh, automatizované zpracování příloh 

Keywords 

Visual Basic application, email account management, business software VBA, email 

attachment print, automatic attachment processing 
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Úvod 

V súčasnosti sa vo všeobecnosti, oblasť informačných technológií nevynímajúc, kladie 

veľký dôraz na automatizáciu, efektivitu a zjednodušovanie prác. Ideálny stav vo firme 

je taký, pri ktorom ľudia vykonávajú len kreatívnu prácu, prácu s príliš komplikovaným 

rozhodovaním ktorú by stroj nezvládol a iné len tie najnevyhnutnejšie úlohy. Táto práca 

sa preto venuje práve zvýšeniu efektivity práce vo firme, konkrétne využitím jazyka 

VBA. 

Práca popisuje tvorbu makra pre správu emailov vytvoreného pre firmu 

zaoberajúcu sa správou a archiváciou dokumentov. Najskôr sú v práci popísané 

teoretické východiská z ktorých sa vychádzalo, to znamená, že v prvej kapitole je 

popísané jazyk VBA a MS Outlook. Významnou súčasťou je analýza firmy, ktorá 

predchádza samotnej implementácií makra. K tejto analýze sa využilo viacero 

populárnych analytických techník a postupov, ktorých použitie je taktiež objasnené 

v prvej kapitole práce. 

Nasleduje druhá kapitola, v ktorej sú analytické nástroje popísané v predošlej 

kapitole využité pre rozbor samotnej firmy. 

Makro ako také je implementované vo VBA a postup jeho tvorby je popísaný 

v tretej časti práce. V práci je taktiež popísané ako ho zaviesť v MS Outlook a týmto 

spôsobom dosiahnuť automatické spravovanie firemných emailových účtov. 

Podstatnými súčasťami tohto spravovania, či funkcionalitami makra, je automatické 

preberanie príloh, automatické odoslanie k tlači podľa typu súboru a automatizované 

odpovede v prípade potreby. 

Na záver sú zhodnotené reálne prínosy práce, či už pre firmu ako jednoduchý 

software na objednávku alebo pre tvorcu ako potenciálne univerzálny nástroj pre správu 

emailových účtov, ktorého jedinou prerekvizitou je program MS Outlook 2010 alebo 

novší. 
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Cieľ a metodika práce 

Cieľom práce je vytvoriť aplikáciu pre správu e-mailov, určenú pre slovenskú pobočku 

medzinárodnej korporácie Iron Mountain, zaoberajúcu sa správou a archiváciou dát 

a dokumentov, konkrétne pre jej bratislavskú pobočku. 

 Firma Iron Mountain sa zaoberá archiváciou a správou dát a dokumentov 

a samozrejme, tak ako každá iná firma, má záujem minimalizovať náklady spojené so 

svojou činnosťou. Vo firme mám známosti na nižších aj stredných manažérskych 

postoch, čiže nápad na tému mojej bakalárskej práce prišiel od jej zamestnancov. Práve 

nižší manažéri vedia často krát najlepšie identifikovať proces, ktorý nie je optimálny 

alebo ktorý by mohol byť do určitej miery automatizovaný ale nie je. 

 Konkrétne bol identifikovaný proces spracovania emailov, ktoré sú do firmy 

zasielané na viacero emailových účtov. Hlavným cieľom tejto práce je teda vytvoriť 

miniaplikáciu, takzvané makro, v programovacom jazyku VBA, ktoré by aspoň do 

určitej  miery automatizovalo túto činnosť, prípadne ju zefektívnilo.  

Pri spracovaní emailov ide hlavne o automatické preberanie príloh, ich tlač 

a v ideálnom prípade aj prekladanú tlač z viacerých zdrojov po etapách. Výsledné 

makro je určené pre program MS Outlook 2010 a novší a bude fungovať po vložení 

(vpísaní) do hlavného modulu programu.  

Čiastkovým cieľom práce je analyzovať situáciu v podniku a odhadnúť prínos 

tejto práce pre firmu. Pre analýzu firmy bola použitá analýza vonkajšieho aj vnútorného 

prostredia firmy, s využitím informácií poskytnutých zamestnancami firmy Iron 

Mountain Slovakia, s.r.o. 

Pre potreby tvorby a pochopenia princípov analýz ako aj tvorby makra boli 

naštudované a spísané teoretické poznatky. Toto zhrnutie teórie má za cieľ čitateľovi 

v úvode poskytnúť informácie potrebné pre pochopenie problematiky. 
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1.  Teoretické východiská 

 

1.1 VBA 

V nasledujúcej podkapitole je popísaný jazyk VBA. Jazyk VBA využívam vo svojej 

práci, pri tvorbe samotnej aplikácie, preto je vhodné ho v úvode priblížiť čitateľovi.  

 

1.1.1  Popis VBA, makrá a skripty 

 

VBA je skratka Visual basic for Applications, čo v preklade znamená Visual Basic pre 

aplikácie. Visual Basic je programovací jazyk vyvinutý spoločnosťou Microsoft. VBA 

je bezplatnou integrovanou súčasťou niektorých aplikácií, ktoré bežní užívatelia PC 

používajú na dennej báze - napríklad MS Excel, MS Access alebo MS Outlook, pre 

ktorý je vytváraná aj aplikácia, ktorá je predmetom tejto práce. VBA v podstate slúži 

ako nástroj, ktorý je možné využiť pre vývoj programov určených práve na ovládanie 

vyššie spomínaných aplikácií. Tento nástroj, respektíve miniaplikácie (makrá/skripty) 

vytvorené v ňom, vie čítať inštrukcie, pracuje efektívne a presne a čo je najlepšie 

vykonáva prácu za užívateľa [1]. 

 Na úvod je ešte dôležité uviesť niektoré fakty o VBA. Významnou črtou VBA, 

je že je riadený udalosťami. To znamená aby program vykonal zvolené inštrukcie, musí 

na počiatku dostať nejaký podnet – príkaz na spustenie, naštartovanie načúvania a iné. 

Ďalšou črtou VBA je, že ide o akúsi podmnožinu jazyka Visual Basic. VBA sa využíva 

v aplikáciách MS Office a jeho využitím vznikne takzvané makro. Makrom môžeme 

chápať postupnosť inštrukcií, ktoré predáme ako príkaz napríklad programu Excel, pri 

uskutočnení nejakej udalosti. Samotný Visual Basic ponúka však aj možnosť tvorby 

samostatne stojacich aplikácií (vizuálne môžu byť podobné formulárom - viď kapitola 

1.4), ktoré k svojmu behu nepotrebujú Excel ani žiadny iný z balíkov MS Office. 

Termín skript (script) sa v súvislosti s VBA využíva najmä preto, lebo VBA patrí do 

kategórie skriptovacích jazykov. Tento pojem môžeme pre zjednodušenie chápať ako 

iný názov pre makro, no v reále sú medzi týmito termínmi drobné odlišnosti [1,2]. 
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1.1.2  Využitie VBA 

Bežný používateľ aj bez znalosti VBA využíva napríklad u programu MS Excel 

najčastejšie tieto funkcionality: 

 Ukladanie dát - zoznamov, informácií, tabuliek 

 Analýza dát 

 Vytváranie grafov 

 Tvorba faktúr, formulárov 

 Mnoho iných 

 Pointou tohto výčtu je poukázať na variabilitu použití nástroja ako je Excel, 

a uvedomenie si, že každý užívateľ má iné špecifické požiadavky. Čo majú ale všetci 

používatelia spoločné je fakt, že majú záujem si prácu zjednodušiť tak ako to len bude 

možné a práve to umožňuje VBA [1]. 

 V nasledujúcich pár odsekoch by som rád popísal najčastejšie využitia nástroja 

VBA a makier napísaných práve vo VBA: 

 Vkladanie textu – ak často potrebujeme vložiť napríklad meno firmy, adresu 

alebo číslo telefónu do pracovných listov tak si práve na tento účel môžeme 

vytvoriť makro. Makro môže byť aj komplexnejšie, napríklad makro ktoré 

prepíše zoznam všetkých ľudí, ktorí pracujú vo vašej firme a iné. 

 Automatizácia úlohy, ktorú vykonávate často/automatizácia opakujúcich sa 

operácií – predpokladajme, že musíme pravidelne vykazovať svoju činnosť, 

alebo vykonávame operáciu, ktorú je nutné vykonať v ďalšom tucte súborov, či 

pracovných listov. Toto sú práve učebnicové príklady kedy môže makro ušetriť 

celé hodiny času, ktorý potom môžete využiť efektívnejšie. 

 Vytvorenie špecifického príkazu – ak často používame určitú sekvenciu 

príkazov, tak práve pre ne je vhodné vytvoriť makro – jeden príkaz ktorý vykoná 

celú postupnosť. V tomto prípade možno nejde až tak o zrýchlenie práce ako 

o to, že eliminujeme možnosť omylu pri zadávaní viacerých príkazov. 

 Vytvorenie špecifického tlačidla –makro je možné pridať na pracovnú lištu, čo 

môže šetriť čas. 

 Vytvorenie nových funkcií pre pracovné listy v Exceli [1]. 
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1.1.3  Výhody a nevýhody programovania vo VBA 

Ako sme si uviedli v predošlej kapitole, VBA umožňuje zjednodušiť, či automatizovať 

radu úloh napríklad v Exceli, či inom balíčku MS Office. Toto so sebou nesie jasné 

výhody: 

 vykonanie úloh rovnakým presne stanoveným spôsobom (uvažujeme, že je 

požadovaná konzistencia výsledkov), 

 úlohy sú vykonané rýchlejšie ako keby boli vykonávané manuálne, 

 predchádzame chybám (pokiaľ sme v programovaní zruční), 

 pri správnom prístupe je možné, aby komplikovanú úlohu vykonávala osoba, 

ktorá nemá požadovanú kvalifikáciu [1]. 

Samozrejme využitie VBA so sebou nesie aj určité nevýhody: 

 treba vedieť ako vytvoriť makro či program vo VBA to znamená réžia spojená 

s učením jazyka, tvorbou programu... , 

 VBA vyžaduje Excel, Access či Outlook - aplikácia vo VBA nie je plne 

samostatná, 

 môže sa stať, že je vytvorená aplikácia, ktorá funguje správne iba navonok - jej 

používanie potom môže mať ďalekosiahle následky, 

 problémy s funkčnosťou kódu pod inými verziami – VBA sa stále vyvíja a mení 

[1]. 

 

1.2 Visual Basic 

Ako už bolo spomenuté Visual Basic je programovací jazyk, no pojmom Visual Basic 

môže byť myslený aj špeciálny vývojový nástroj, ktorý slúži k zostavovaniu rôznych 

softwareových aplikácií pre rozličné prostredia. Typicky ide o aplikácie pre operačný 

systém Windows, no pomerne často ide aj o webové aplikácie, aplikácie pre príručné 

zariadenia a iné. Hlavnou prednosťou tohto jazyka, ktorá vyplýva aj z predošlého 

odseku, je že bol navrhnutý za účelom zvýšenia efektivity práce a produktivity bežných 
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užívateľov, ktorí potrebujú pracovať s informáciami v Excelovských tabuľkách, 

databázach. Jeho využitie však siaha omnoho ďalej [2]. 

 

1.3 MS Outlook 

Pri tvorbe výslednej aplikácie sme vyvíjali a testovali makro v prostredí MS Outlook 

2010 (pod operačným systémom Windows 7 Professional). 

Microsoft Outlook je súčasťou balíka Office a používa sa ku komunikácií, 

prioritne prostredníctvom emailov. Umožňuje prepojiť jeden či viacero emailových 

účtov prostredníctvom jednej aplikácie a tak zdieľať informácie v rámci pracovnej 

skupiny, či celého internetu. Medzi najdôležitejšie možnosti, ktoré Outlook ponúka, 

patrí: 

 odosielanie, príjem, triedenie a ukladanie e-mailov, 

 organizovanie udalostí a schôdzok – osobný kalendár, 

 ukladanie a správa kontaktov – mien, adries..., 

 Instant Messsaging – okamžitá komunikácia s inými osobami 

 a iné [3]. 

Makrá, spomínané v predošlých kapitolách, je samozrejme možné využívať aj 

v prostredí aplikácie Outlook (aj keď to nie je také typické ako napríklad u aplikácie 

Excel). Ku tvorbe makier sa pristupuje cez záložku „vývojár“ (developer). Tu sa 

ponúkajú napríklad možnosti otvoriť uložený formulár (choose form), či prepnúť sa do  

Microsoft VBA - do menu tvorby formulárov [4].  

 

 

Obrázok č.  1: Záložka vývojár (developer) 

[Zdroj: vlastné spracovanie] 
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Obrázok č.  2: Prostredie VBA 

[Zdroj: vlastné spracovanie] 

1.4 Formuláre 

Pre potreby našej práce nie je absolútne nutné mať rozsiahle znalosti vytvárania a 

upravovania formulárov, pretože vytvárame úsek kódu využívaný globálne programom 

Outlook a nie len jedným formulárom či jednou Outlook funkciou. Napriek tomu je 

dobré mať prehľad o možnostiach, ktoré Outlook poskytuje a formuláre sú jeho 

dôležitou vymoženosťou. 

Aj bez akýchkoľvek programátorských zásahov poskytuje Microsoft Outlook 

2010 postačujúcu a dobre využiteľnú množinu funkcií a pre väčšinu organizácií 

(užívateľov) sú tieto funkcie viac než postačujúce. Miestami však vzniknú na 

funkcionalitu Outlook-u také požiadavky, ktoré nevie uspokojiť. Preto Outlook, tak ako 

MS Excel či MS Access, ponúka možnosť rozšíriť funkcionalitu pomocou 

užívateľských návrhov a užívateľsky vytvorených makier, ktoré majú často práve formu 

formulárov [5].  

Formulár môžeme najjednoduchšie popísať ako „okno“ otvorené aplikáciou 

(Outlook, Excel...) v ktorej bol formulár otvorený. Formulár sa po viacerých stránkach 

správa ako okno – je možné ho zatvoriť, presúvať a predvolené formuláre majú opäť 

napríklad typickú Outlook pracovnú lištu nástrojov (tzv. Ribbon) [6].  
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 Outlook ponúka na výber niekoľko vopred pripravených formulárov, ktoré je 

možné modifikovať – príkladom môže byť pridanie nového atribút do formuláru 

kontaktu. Tieto vopred vytvorené formuláre, dostupné v každej inštalácií MS Outlook 

2010, umožňujú efektívne využívať funkcionality programu Outlook a práve pre 

zvýšenie efektivity je možné ich aj upravovať. K tomu sa navyše ponúka možnosť 

vytvoriť si úplne nové formuláre, kompletne podľa užívateľských preferencií. Značného 

rozšírenia funkcionalít je týmto spôsobom možné dosiahnuť aj bez rozsiahlejšej znalosti 

programovania vo VBA – vytváranie formulárov je pomerne intuitívne a v podstate 

funguje na báze pridávania elementov formulára štýlom „drag and drop“. Tieto 

elementy je následne možné upravovať a rozširovať pridaním VBA kódu. Je treba mať 

na pamäti, že naprogramované konštrukcie sa viažu k danému formuláru a nie 

k aplikácií Outlook ako k celku [5]. 

 Medzi predvolené formuláre MS Outlook 2010 patria napríklad formulár 

schôdzky (appointment form), formulár kontaktu (contact form), formulár záznamu do 

denníka (journal entry form) a iné [5]. 
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1.5 Nástroje pre analýzu 

Keďže podstatnou súčasťou práce je aj analýza a zhodnotenie situácie zvolenej firmy 

z rôznych uhlov pohľadu, tak budú v nasledujúcich podkapitolách popísane 

najznámejšie z analytických nástrojov, hlavne tie ktoré boli využité aj v práci. 

 

1.5.1 SWOT analýza 

Podstata SWOT analýzy je v prvom rade v získaní informácií o podniku a jeho situácií. 

Následne sa pristupuje k sumarizácií a konsolidácií kľúčových problémov, či faktorov 

organizácie a jej obchodného okolia, ktoré boli identifikované pri analýze[7,8,9].  

Ide teda o typ analýzy, ktorý je zameraný ako na vnútorné tak aj na vonkajšie 

prostredie firmy. Preto SWOT analýza čiastočne využíva ďalšie známe techniky ako 

napríklad PESTLE, pre analýzu externých faktorov a vplyv vonkajšieho prostredia, 

a audit zdrojov (Resource Audit) pre analýzu interných faktorov[7,8,9].  

Samotná skratka SWOT reprezentuje 4 hlavné analyzované zložky a to: 

 

(Analýza vnútorného prostredia) 

 silné stránky (Strengths),  

 slabé stránky (Weaknesses), 

(Analýza vonkajšieho prostredia) 

 príležitosti (Opportunities), 

 hrozby (Threats). 

 

Tento typ analýzy slúži ako prostriedok pre vyhodnotenie obchodnej situácie 

organizácie a jej výsledkom, by mala byť aj keď nie úplne presná, ale aspoň čiastočne 

sformovaná stratégia organizácie, prípadne viacero potenciálnych strategických 

alternatív. Štandardný prístup pri vyhodnotení SWOT analýzy môže byť nasledovný: 

 Identifikácia nových obchodných pokrokov umožnených príležitosťami 

definovanými v SWOT, 

 Identifikácia obchodných problémov, ktoré môžu vyplynúť z hrozieb 

definovaných v SWOT, 
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 Zvážiť kroky nutné k uchopeniu príležitostí a k adresovaniu hrozieb, 

 Identifikácia oblastí silných stránok, ktoré umožnia organizácií vykonať tieto 

kroky, 

 Identifikácia oblastí slabých stránok, ktoré by mohli ohroziť činnosť 

organizácie, 

 Vyvinutie a vyhodnotenie strategických možností pre zabezpečenie úspechu 

založených na predošlých krokoch [7]. 

Pri SWOT analýze sa často využívajú aj techniky ako „brainstorming“ 

(kreatívne hľadanie riešení a nápadov) pre nájdenie elementov patriacich do 

spomínaných štyroch hlavných zložiek, no tento prístup nie je rigorózny a môže byť 

považovaný za príliš neformálny. Práve preto sa využívajú aj vyššie uvedené techniky 

PESTLE známa aj ako Porterov model piatich konkurenčných síl a Resource Audit, 

ktoré poskytnú presnejších a jasnejšiu SWOT analýzu [7,8,9]. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

[Zdroj: vlastné spracovanie] 

  

Strengths 

-vyhotovené na mieru 

 

Weaknesses 

-užívateľsky náročnejšie 

-neuniverzálnosť 

Opportunities 

-zuniverzálnenie 

-nový zákazníci 

Threats 

-aplikácie a riešenia 

konkurentov 

-nezáujem zákazníkov 
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Obrázok č.  3: Príklad výsledku SWOT analýzy – elementy usporiadané do tabuľky 
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1.5.2 Analýza okolia - Porterov model, PEST/STEP/STEEP analýza 

Ako bolo spomenuté v predošlej kapitole, pri analýze firmy zohráva veľkú úlohu jej 

vonkajšie prostredie, teda napríklad odvetvie či priemysel v ktorom firma pôsobí. Práve 

týmto druhom analýzy sa zaoberá analýza typu STEP/PEST a s ňou súvisiaca Porterova 

analýza (tvorba Porterovho modelu piatich konkurenčných síl), ktoré spolu poskytujú 

štruktúrny rámec ohraničujúci odvetvie priemyslu a zobrazujú celistvejší náhľad na 

konkurencieschopnosť firmy [10].  

Zjednotením týchto dvoch techník dostávame „Techniku deviatich síl“. Ide o 

výkonný nástroj určený nie len pre identifikáciu síl pôsobiacich v určitom odvetví, ale 

aj pre identifikáciu dopadov spoločenských, sociálnych a iných okolitých faktorov na 

tieto sily [10]. 

Okolie firmy je všeobecne definované ako širšia množina vplyvov, 

prichádzajúcich či operujúcich z vonkajšku firmy, takých ktoré môžu nejako ovplyvniť 

jej výkon, konkurencieschopnosť a stratégiu. Firmy sú otvorené systémy, ktoré 

potrebujú spolupracovať s vonkajšími vstupmi, všetky totižto využívajú vonkajšie 

zdroje, ako napríklad financie, materiály, ľudí a väčšina z nich aj produkuje nejaký druh 

výstupu (produkt alebo službu) naspäť do vonkajšieho prostredia [10]. 

Väčšina analýz okolitého prostredia predpokladá, že vplyvy odvetvia samotného 

nie sú jediným vplyvom na dianie v tomto odvetví. To znamená, že významným 

determinantom úrovne konkurencie a konkurencieschopnosti v globálnom poňatí môžu 

byť rôzne externé faktory za hranicami samotného odvetvia. Na druhú stranu pri 

analýze odvetvia sa predpokladá, že dominantné aspekty okolia firmy existujú v odvetví 

v ktorom firma pôsobí alebo v najbližšom okolí tohto odvetvia. Okolie odvetvia potom 

pozostáva z určitej množiny konkurenčných síl, ktoré tvoria hrozby a príležitosti a práve 

túto perspektívu adresuje Porterov model piatich síl (viď SWOT 1.5.1). Jeho grafické 

znázornenie je vidieť na obrázku č. 4 [10]. 

Na skladbe konkurenčných síl sa podľa Porterovho modelu podieľa 5 hlavných 

síl (faktorov): 

 Potenciálny nový konkurenti – vstup nových subjektov na trh vytvára hrozbu, 

že dôjde k zvýšeniu výrobných kapacít, ponuky vo všeobecnosti. Pokiaľ 

uvažujeme predošlý rovnovážny stav na trhu tak by toto viedlo k prevahe 
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ponuky nad dopytom a tým pádom minimálne ku krátkodobému poklesu ceny 

[11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 Substitúty – hrozbou podobnou vstupu nových konkurentov na trh je vznik 

nových produktov či služieb. Môže ísť o hrozbu priamu (prechod z plynového 

kúrenia na kúrenie drevom) alebo o nepriamu (nezávislé produkty – nákup hi-fi 

veže namiesto dovolenky). Dá sa opäť predpokladať, že v dôsledku vzniku tejto 

hrozby dôjde k znižovaniu ceny, hlavne pokiaľ sú vysoké fixné náklady [11]. 

 

 Konkurencia v odvetví – vplyv konkurencie a hrozba súčasných konkurentov 

je najmarkantnejšia hlavne v období poklesu trhu. Opäť to firmu núti buď 

k znižovaniu cien a nákladov alebo k zlepšovaniu služieb [11]. 

 

 Odberatelia a dodávatelia – hrozbou pre firmu môže byť vyjednávacia sila 

dodávateľov aj odberateľov, a to najmä vtedy pokiaľ má jedna zo strán úplný 

alebo čiastočný monopol. To znamená, že môže vzniknúť nedostatok 

potrebných zdrojov pre výrobu alebo môže byť trh presýtený podobnými či 

rovnakými produktmi a tým pádom si odberatelia môžu diktovať podmienky 

[11]. 

 

 

Ďalšou technikou používanou pri skúmaní vonkajších vplyvov na firmu je 

analýza STEP (skratkou s ekvivalentným významom je PEST) alebo STEEP – analýza 

Potenciálny nový 

konkurenti 

Konkurencia v 

odvetví 

Substitúty 

Dodávatelia 
Zákazníci / 

Odberatelia 
Spotrebitelia 

Obrázok č.  4: Grafické znázornenie Porterovho modelu [Vlastné spracovanie podľa 10, s. 123] 



19 

 

STEP rozšírená o jeden dodatočný element. Ide o analýzy, pri ktorých sa zohľadňuje 

široký záber faktorov vplývajúcich na firmu, ktoré sú zväčša mimo kontroly tejto firmy 

či organizácie [10].  

Skratka STEP reprezentuje 4 hlavné sektory vonkajších vplyvov: sociálny, 

technologický, ekonomický a politický/právny (z Angličtiny social, technological, 

economic, political/legal). Skratka STEEP analýzy je navyše rozšírená o ekologický 

sektor vplyvu (v Angličtine ecological) ten je pri STEP analýze  zahrnutý v štyroch 

ostatných sektoroch [10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politický/právny sektor – táto zložka všeobecného okolia podniku sa viaže ku 

vládnym a verejným postojom voči rôznym typom odvetvia, k snahám o lobbying 

záujmových skupín, právnej klíme, platforme a významnosti vládnucich politických 

strán a iných [10].  

 Právna zložka pozostáva zo zákonov, ktoré by podľa očakávaní ľudia mali 

dodržovať. Vo väčšine štátov existujú určité formy obmedzení, regulácií či verejných 

politík, ktoré ovplyvňujú schopnosť podniku konať a práve tie majú najväčší vplyv 

z hľadiska právnej zložky [10]. 

Ekonomický sektor indikuje distribúciu a využitie zdrojov v rámci celej 

spoločnosti. To znamená, že je zahrnutý aj vplyv globálnej ekonomickej situácie na 

akomkoľvek trhu, na ktorý majú vplyv medzinárodné faktory – úroveň spotreby je 

Priemysel (odvetvie) 

P 

P 

Firma 

Politické a právne prostredie Ekonomické prostredie 

Sociálne prostredie Technologické prostredie 

Environmentálne prostredie 

Obrázok č.  5: Hlavné sektory STEEP analýzy [Vlastné spracovanie podľa 10, s. 123] 
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značne ovplyvňovaná ekonomickými trendmi ako napríklad zamestnanosťou, 

úrokovými sadzbami, monetárnou politikou, výškou disponibilného príjmu a to na 

lokálnej aj medzinárodnej úrovni [10]. 

Ekologický sektor zahŕňa ako fyzické tak aj biologické prostredie v ktorom 

firma operuje. Súčasné ekologické trendy dávajú tejto zložke okolia firmy stále väčší 

význam. Mali by byť zohľadnené aspekty ako napríklad globálna klíma (skleníkové 

plyny), recyklácia, znečistenie ovzdušia, vody a životného prostredia, biotechnologické 

pokroky a iné [10]. 

Sociálny sektor zohľadňuje charakteristiky spoločenského kontextu, ako 

napríklad jej demografiu, kultúrne postoje a zvyky, úroveň gramotnosti obyvateľstva 

a jeho vzdelanosti, rozšírené náboženstvá a vierovyznania, princípy a hodnoty, mobilita 

populácie a iné. Rýchlosť zmeny v tomto sektore môže byť pomalá, no jej účinky však 

môžu byť veľmi dôležité [10].   

 Technologický sektor sa týka technologických zmien a pokroku. Digitálne 

technológie, biotechnológia, nové chemikálie, pokroky v medicíne a iné technologické 

oblasti umožnili vznik nových odvetví otvorených komerčnej konkurencií. Komponent 

technológie je založený na vplyve vedy a techniky na proces produktových 

a procesných inovácií v podniku. To umožňuje vývoj nových prístupov pri produkcií 

zbožia a služieb, napríklad nové výrobné procedúry či vybavenie. Analytickou úlohou 

je potom monitorovať zmeny v tomto sektore a podľa toho upravovať svoju stratégiu 

[10]. 

 

1.5.3 Analýza vnútorného prostredia - audit zdrojov (Resource Audit) 

Audit zdrojov býva označovaný aj termínom analýza zdrojov. Analyzované zdroje 

môžu byť: 

 hmotné – finančné a fyzické; 

 nehmotné – technológie, reputácia a kultúra; 

 ľudské – zručnosti, vedomosti, komunikácia a motivácia [7]. 
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Audit zdrojov sa používa pri analýze kľúčových oblastí interných kapacít 

podniku, za účelom identifikovania zdrojov, ktoré umožňujú potenciálnu obchodnú 

zmenu a zároveň aj zdrojov, ktoré môžu ohroziť či obmedziť takéto snahy [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako je vidieť na obrázku č. 6, pri audite zdrojov sa analyzuje 5 hlavných oblastí 

zdrojov: 

 finančné – dostupné finančné aktíva firmy, môže však zahŕňať aj pôžičky 

a kredit. Je potreba zvážiť, či je firma finančne stabilná a či má prístup 

k investičným a rozvojovým zdrojom. 

 fyzické – pozemky, budovy a vybavenie dostupné k užitiu firmou, či už 

vlastnené alebo prenajaté (lízing). 

 ľudské – zamestnanci firmy, či už stály alebo dočasný 

 reputácia – tržné vnímanie firmy, jej dobrá povesť alebo prípadne odpor voči 

firme ako dôsledok zlej reputácie. 

 know-how – informácie držané vo vnútri organizácie a spôsob akým podporujú 

prácu firmy [7]. 

 

Ako bolo v tejto kapitole už spomenuté, audit zdrojov sa používa na 

identifikovanie silných a slabých stránok firmy, napríklad pri SWOT analýze. Pre každú 

Firma/Organizácia 

Finančné zdroje 

Fyzické zdroje 

Ľudské zdroje 

Reputácia „Know-how“ 

Obrázok č.  6: Audit zdrojov [Vlastné spracovanie podľa 7, s. 11] 
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oblasť musíme určiť, či má firma prístup k zdrojom, ktoré jej umožnia rásť a rozvíjať 

sa.  
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2. Analýza súčasného stavu 

V tejto kapitole je čitateľovi priblížená firma Iron Mountain, pre ktorú bol vytvorený 

program o ktorom pojednáva táto práca. Firma je v práci rozobratá z viacerých hľadísk 

a použitím viacerých techník, ktoré boli popísané v predošlej kapitole. Pri analýze firmy 

som čerpal z webu a propagačných materiálov firmy, ako aj z rozhovorov s kontaktnou 

osobou pôsobiacou vo firme.  

 

2.1 Iron Mountain 

Firma Iron Mountain je rozsiahlou 

spoločnosťou pôsobiacou v obore 

správy a archivácie dokumentov. 

Spoločnosť bola založená v roku 1951 a založil ju Herman Knaust v USA v štáte New 

York. Pôvodne sa venoval inému odvetviu podnikaniu, pri ktorom prišiel k vlastníctvu 

vyťaženej železnej bane, ktorú nazval Iron (anglicky železo) Mountain (anglicky hora).  

V tejto bani Knaust otvoril svoje prvé „trezory“ v ktorých uskladňoval citlivé 

dokumenty bánk – mikrofilmové kópie depozitných záznamov, neskôr napríklad aj 

kotúče hollywoodskych filmov a postupne sa spoločnosť venovala bezpečnému 

uskladňovaniu a ochranou všetkých druhov citlivých záznamov. 

Časom klienti firmy požadovali aj ukladanie papierov a teda bežných záznamov, 

ktoré síce neboli verejné, ale nevyžadovali takú vysokú úroveň ochrany a preto začali 

vznikať rôzne nadzemné úložiská, postupne špecializované pracoviská uspokojujúce 

potrebu ochrany zálohovaných údajov z počítačov. 

Nasledovali akvizície iných firiem a expanzia najmä v 80tych a 90tych rokoch. 

V roku 1995 presiahli jej výnosy 100 miliónov dolárov a vo februári 1996 sa Iron 

Mountain stala verejnou spoločnosťou. 

V súčasnosti zastáva spoločnosť vedúcu pozíciu na trhu služieb spojených so 

správou informácií a poskytuje tieto služby viac ako 140 000 zákazníkom v 39 

krajinách sveta z toho v 20 krajinách európskej únie. Iron Mountain zamestnáva viac 

ako 20 000 zamestnancov a figuruje na zozname najväčších amerických spoločností – 

Fortune 1000, spoločností s výnosmi na úrovni 3 miliárd USD. 
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2.2 Iron Mountain na Slovensku – Iron Mountain Slovakia, s.r.o. 

 

Spoločnosť Iron Mountain inc. má od roku 2004 pobočku aj na území Slovenskej 

republiky. Táto pobočka vlastne vznikla akvizíciou firmy Docu Guard založenej v roku 

1999. Firma má sídlo v Bratislave a jej právna forma je spoločnosť s ručením 

obmedzením. Firma stabilne v posledných troch rokoch zamestnáva na trvalý pracovný 

pomer 100 až 150 zamestnancov.  

 Firma Iron Mountain Slovakia je dlhodobo zisková. Napríklad v roku 2012 

vykázala zisk vyše 750 tisíc eur (asi 20 miliónov CZK). Väčšina firemných aktív je 

viazaná buďto vo forme dlhodobého hmotného  majetku alebo v podobe pohľadávok zo 

strany zákazníkov. Spoločnosť vzhľadom k svojmu zameraniu nemá potrebu vlastniť 

iné krátkodobé majetky ako napríklad skladové zásoby či materiál. 

 Hlavné náklady firmy sú spojené s výkonovou spotrebou, najmä s platmi 

zamestnancov a údržbou a využívaním budov a sem teda smeruje najväčší podiel tržieb. 

Konkrétna skladba tržieb je zobrazená na obrázku číslo 7. 

 

Graf č.  1: Skladba tržieb spoločnosti Iron Mountain za rok 2012 [12] 

 Na portáli Finstatu sa dajú okrem informácií o tržbách v rokoch 2009-2012 nájsť 

aj hodnoty finančných ukazovateľov, či rozvahy za tieto roky. Za zmienku stojí 

spomenúť niektoré hodnoty pre rok 2012, napríklad hodnotu ukazovateľa 

samofinancovania, podľa ktorého je firma z troch štvrtín financovaná vlastnými 

zdrojmi. Taktiež je výrazná aj hodnota pridanej hodnoty – 118%, či hodnoty 
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ukazovateľov ROE (24,8%) a ROA (19,3%). Od týchto ukazovateľov môžeme plynule 

prejsť k  analýzam. 

 

2.3 SWOT analýza 

 

Vychádzajúc z poznatkov o firme, z ukazovateľov uvedených na webe Finstat-u 

a z rozhovorov s vybraným personálom spoločnosti bola zostavená SWOT analýza 

firmy Iron Mountain. 

 

2.3.1 Silné stránky – Strengths 

 

V prvom rade môžeme jednoznačne povedať, že ide o stabilnú firmu 

s nadštandardnou  mierou rastu. Jednak obrat, ale čo je možno podstatnejšie tak aj zisky 

(výsledky hospodárenia) celej korporácie ako celku a zároveň aj slovenskej pobočky sú 

z roka na rok vyššie. Stabilitu firmy je možno usúdiť napríklad aj z faktu, že miera 

samofinancovania je v posledných troch rokoch stále na hranici okolo 75% s miernymi 

odchýlkami, ale aj zo slušnej rentability aktív – ROA (19,3%).  

Ďalším faktom, ktorý hovorí v prospech tvrdenia o stabilnosti spoločnosti je, že 

majú uzavreté veľké množstvo dlhodobých kontraktov, ktoré ich zákazníci pri bežných 

okolnostiach nemajú dôvod prerušovať. Firma ako taká preto nie je úplne odkázaná na 

neustály príliv nových zákazníkov, aj keď to samozrejme je žiaduce.  

Inak povedané firma vie vyhovieť potrebám zákazníkov dostatočne na to, aby to 

vnášalo do jej fungovania pozitívny element stability. Zároveň spoločnosť ako celok nie 

je odkázaná na jednu konkrétnu pobočku. Vysoká úroveň globalizácie vnáša do 

fungovania spoločnosti opäť určitú pridanú istotu a stabilitu. 

Ďalšou silnou stránkou spoločnosti je jej pozícia na trhu a zároveň aj štruktúra 

tohto trhu ako taká. Archivácia a zaisťovanie bezpečnosti firemných materiálov sa na 

prvý pohľad môže zdať ako odvetvie, ktoré nevyžaduje vysoké počiatočné investície 

pre vstupujúcu firmu, no opak je pravdou. O tomto svedčí aj fakt, že Iron Mountain 

počas svojej existencie realizovala akvizíciu viacerých konkurenčných firiem. Navyše 
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má firma na trhu dobré meno spojené s dlhoročnou tradíciou. Najmä reputácia je 

v tomto odvetví veľmi dôležitá.  

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Slabé stránky – Weaknesses 

 

Dá sa povedať, že slabé stránky firmy čiastočne vychádzajú zo silných. Napríklad práve 

fakt, že ide o veľkú spoločnosť môže spôsobovať problémy v správe a riadení firmy 

napríklad na úrovní jednotiek. 

Ďalej je prakticky nevyhnutné, že má kolos takéhoto rozsahu tradične svoju 

presne definovanú korporátnu formu. Práve tá nemusí vyhovovať niektorým 

zamestnancom a tým pádom sa s firmou a jej fungovaním môžu mať problém stotožniť, 

napríklad čo sa týka vízie spoločnosti, jej zámeru a dlhodobých cieľov. Dôsledkom 

tohto je potom laxný prístup zamestnancov ku každodenným povinnostiam, nedostatok 

kreativity a záujmu a s tým súvisiaca nižšia efektivita práce.  

Slabou stránkou môže byť navyše aj to, že výkony zamestnancov sú ťažšie 

kontrolovateľné, pokiaľ nezastávajú pozíciu pri ktorej sa dá jednoznačne odmerať 

vykonaná práca. Tým pádom je nízku efektivitu zamestnancov v takej rozsiahlej 

spoločnosti ťažké odhaliť a eliminovať. 

K problematike efektivity už firmy ako takej a procesov v nej, nie len jej 

zamestnancov, je ešte dôležité poznamenať že je dôležité sa zaujímať o to do akej miery 

sú procesy automatizované a ktoré pozície by mohli byť vykonávané bez ľudských 

zdrojov, alebo s použitím nižšieho počtu ľudských zdrojov. Pre firmu takéhoto rozsahu, 

ktorá sa navyše nezameriava na výrobu ale na služby, môže byť veľmi obtiažne zistiť, 

ktoré pozície a ktorí konkrétni zamestnanci sú pre filmu absolútne kľúčový, ktorí sú 

nutní a ktorí sú redundantný. Tým pádom dochádza k tomu, že firma zamestnáva 

Strengths – silné stránky 

 
-stabilita 

-silná pozícia na trhu 

-veľké množstvo dlhodobých kontraktov 
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neprimerane veľa zamestnancov a väčšina firiem tento problém potom musí riešiť 

prostredníctvom externých audítorských firiem. Ako slabú stránku možno považovaťaj 

fakt, že firma zamestnáva len nízky počet ľudí v IT oddelení a veľa vecí buď IT 

problémov buď rieši outsourcingom alebo nerieši vôbec. 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Príležitosti – Opportunities 

 

Príležitosťami sa dostávame od interných k externým vplyvom pôsobiacim na firmu.  

 Ako bolo spomínané v podkapitole silných stránok, tak firma už pôsobí 

v globálnom meradle, no stále ešte nepokryla niektoré oblasti či konkrétne krajiny. 

Veľkou príležitosťou stále ostávajú niektoré ázijské trhy alebo ruský trh.  

 Vplyvom technologických inovácií sa ponúka možnosť poskytovať nové druhy 

služieb spojené napríklad s ochranou digitálnych dát, cloudovými riešeniami či iné. 

Toto so sebou však môže zároveň priniesť značný nárast nákladov, keďže firma 

v súčasnosti nemá vybudované zázemie pre aktivity tohto typu. 

 Určitý potenciál sa taktiež nachádza v možnosti akýchsi menších - osobných 

riešení. V súčasnosti Iron Mountain totiž poskytuje svoje služby najmä väčším firmám, 

ktoré potrebujú archivovať svoje údaje špecialistami. Pri potenciálnom znížení nákladov 

a následnom znížení cien by sa firemné služby mohli stať cenovo prístupnejším a tak 

atraktívnejšími aj pre menších podnikateľov. Toto je však podmienené nárastom záujmu 

z ich strany. 

 

 

 

Weaknesses – slabé stránky 

 
-obtiažne riadenie 

-efektivita a motivácia zamestnancov 

-ťažšia kontrola výkonu, nízka úroveň automatizácie 

-pracovná sila: redundantní zamestnanc, nedostatky v IT 

Opportunities – príležitosti 

 
-nové trhy 

-technologické inovácie 

-osobné riešenia pre menších zákazníkov 
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2.3.4 Hrozby – Threats 

 

V podkapitole silných stránok bolo spomenuté, že vstup na trh je pri silnom postavení 

spoločnosti Iron Mountain, pri nevybudovanej reputácií a nezanedbateľných vstupných 

nákladoch problematických. Napriek tomu je vždy možnosť náhleho vstupu nového 

veľkého konkurenta. Vyžadovalo by to značné vstupné náklady a rozsiahlu reklamnú 

kampaň, no pozícia Iron Mountain tým môže byť ohrozená.  

 Ďalšou hrozbou pre spoločnosť sú rôzne vládne zásahy a regulácie. Spoločnosť 

má pobočky v mnohých štátoch a podmienky sa nemusia vyvíjať vždy priaznivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Napríklad za posledné obdobie sa slovenská pobočka musela vysporiadať s prechodom 

z rovnej dane na progresívnu. 

 Výnosy firmy môžu značne ovplyvniť zmeny nákladov. Pokiaľ na vec 

nahliadame na globálnej úrovni, tak sa tieto vplyvy môžu negovať. Na lokálnej úrovni 

čo sa týka slovenskej pobočky môže nastať problém napríklad so zvýšením cien 

nehnuteľností, alebo pri náhlom výkyve na trhu práce. 

 

2.3.5 Analýza informačného systému 

Z hľadiska informačného systému a všeobecne informačných technológií možno za 

silnú stránku považovať fakt, že má firma zabehnutý a spoľahlivý informačný systém. 

Rovnako sa za silnú stránku dá považovať aj fakt, že má firma presne definované 

firemné procesy spojené s IT a presne definované komunikačné kanály.  

Threats - hrozby 

 
-vstup novej konkurencie 

-vládne zásahy a regulácie 

-náhla zmena nákladov či zmena situácie na trhu práce 
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Je treba podotknúť, že práve tieto dva fakty môžu byť súčasne vnímané ako 

slabé stránky. Takáto kvázi spokojnosť so zaužívanými praktikami vnáša do fungovania 

firmy akúsi strnulosť či rigidnosť.  

Ako už bolo spomenuté, príležitosťou pre firmu sú rôzne technologické 

inovácie. Z hľadiska informačných technológií to môžu byť rôzne automatizačné prvky 

či nové aplikácie a moduly pre zlepšenie výkonu. 

Napriek pozitívnemu vplyvu informačných technológií je treba brať do úvahy 

fakt, že prílišná závislosť na IT môže niesť aj určité riziká. Hrozbou môže byť napríklad 

zneužitie dát či zlyhania systému.  

 

2.3.6 Súhrn SWOT Analýzy 

O spoločnosti Iron Mountain sa na základe SWOT analýzy dajú vyvodiť nasledovné 

závery.  

Spoločnosť je stabilným a popredným hráčom na trhu archivačných služieb. Má 

dobré meno medzi zákazníkmi a disponuje obrovským kapitálom, vďaka ktorému je 

častokrát schopná pohltiť konkurenciu.  

Iron Mountain neustále otvára nové pobočky na nových perspektívnych trhoch 

a tým pádom nie je odkázaná na aktuálnu situáciu na jednom trhu či v jednej krajine. 

 

2.4 Porterov model piatich síl 

 

V tejto kapitole, sa venujeme vonkajším vplyvom prostredia na firmu, a to konkrétne 

z hľadiska konkurenčných síl. Konkrétne problémy či výhody už boli spomenuté 

v SWOT analýze v predošlej kapitole, tu sa niektorým budeme zaoberať trochu do 

hĺbky.  

 

2.4.1 Konkurenti – riziko vstupu konkurencie a rivalita medzi konkurentmi 

 

Ako už bolo uvedené v SWOT analýze, odvetvie ktorého súčasťou je spoločnosť Iron 

Mountain má možno prekvapivo vysoké vstupné náklady.  
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Pokiaľ sa chce novovzniknutá firma venovať archivácií dokumentov na vyššej 

ako lokálnej úrovni, teda sa venovať spolupráci s väčšími firmami, tak hneď prvá vec 

ktorú potrebuje sú priestory. Väčší klienti očakávajú, že budú ich dokumenty 

uskladnené plne bezpečne, či už z hľadiska poškodenia alebo odcudzenia. V skladoch je 

regulovaná vlhkosť, najcitlivejšie dokumenty sú uzavreté v trezoroch, sú vytvárané 

elektronické kópie a tie sú uskladnené na serveroch, ktoré musia byť tiež zabezpečené. 

Čiže okrem investície do nehnuteľností – skladov a kancelárií, by firma vstupujúca na 

trh musela počítať aj s nezanedbateľnou investíciou do výpočtovej techniky.  

Ďalšou bariérou pre vstupujúce firmy je, že Iron Mountain so svojou pozíciou na 

trhu má podchytených väčšinu veľkých hráčov. Napríklad v USA majú podiel na trhu 

40 percent, na Slovensku je toto číslo o niečo nižšie no rastie každým rokom. Tým 

pádom by musela nová firma prísť s atraktívnou službou, či zaujímavou ponukou pokiaľ 

by sa chceli presadiť na trhu. Alternatívnou možnosťou je zameranie sa na menších 

zákazníkov, no ako bolo v práci už spomenuté, tí využívajú podobné služby 

zriedkavejšie. Navyše Iron Mountain si stráži svoju pozíciu tým, že skupuje 

konkurenčné firmy a tým si udržiava svoje vedúce postavenie na trhu. 

Do istej miery je toto spôsob ako Iron Mountain vytláča svoju konkurenciu. 

Výhodnou akvizíciou je eliminovaná konkurenčná firma a navyše môže Iron Mountain 

prebrať jej existujúcich klientov. 

Samozrejme je možné, že firma s veľkým počiatočným kapitálom by si mohla 

vytvoriť podmienky pre svoje presadenie na trhu. Každopádne však platí, že tento trh 

ešte nie je úplne nasýtený - stále je veľa nových potenciálnych zákazníkov, ktorý tento 

druh služieb nevyužívajú a rôzne firmy sa snažia osloviť nových zákazníkov s rôznymi 

produktmi a službami. Aj z tohto dôvodu konkurenčný boj v tomto odvetví nie je až 

taký vyostrený. 

 

2.4.2 Substitúty 

 

Jednou z hrozieb pre firmy môže byť aj riziko vzniku substitútov. Čo sa týka priamych 

substitútov, tak sa dá povedať, že Iron Mountain nie jeaž tak v ohrození. Pokiaľ firmy 

majú povinnosť či záujem skladovať doklady a dokumenty v akejsi hmotnej forme, tak 

práve tlačenie na papier a archivovanie je zatiaľ jedinou reálnou možnosťou. 
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Samozrejme sa môžu naskytnúť rôzne iné výstrelky techniky ako tlač na plasty a iné, 

ale papier je stále jednoznačnou voľbou číslo jedna čo sa týka zhmotnenia digitálnych 

dát.  

 Samozrejme pokiaľ zákazník nepotrebuje mať svoje údaje v hmotnej forme, tak 

sa naskytuje niekoľko alternatív ako dáta uchovávať digitálne. Iron Mountain sa preto 

snaží pokryť čo najširší záber nových techník a využívať najnovšie IT trendy pri 

archivácií údajov. Touto cestou sa snažia predísť tomu, aby ich zákazníci vôbec 

uvažovali nad substitútmi.  

 Z hľadiska nepriamych substitútov bude stále prítomné riziko, že napríklad 

firmy, ktoré nie sú zo zákona povinné uchovávať rôzne doklady, sa jednoducho 

rozhodnú tak ďalej nekonať. Dôvody môžu byť rôzne – či už za účelom zníženia 

nákladov alebo sa len rozhodnú svoje finančné zdroje využiť inak.  

 

2.4.3 Dodávatelia a odberatelia 

 

Značnou výhodou firmy je že sa nenaskytuje žiadna väčšia hrozba či obmedzenie 

podmienené vyjednávacou silou dodávateľov. Vynímajúc energie a ľudské zdroje, 

ktorých cena sa nedá úplne ovplyvniť, firma využíva pri svojej činnosti viac menej len 

kancelársky materiál a výpočtovú techniku. Toto sú oblasti, v ktorých je vo výhode skôr 

zákazník. Iron Mountain väčšinou organizuje globálne výberové konania pre spoluprácu 

s veľkými IT firmami. Sú predložené ponuky a vybraná najvýhodnejšiu z nich. Týmto 

spôsobom firma nemusí pristupovať na diktovanie podmienok zo strany dodávateľov. 

 Firma má silné postavenie na trhu, a to znamená, že čo sa týka odberateľov - 

zákazníkov Iron Mountain, tak firma spolupracuje s viacerými veľkými spoločnosťami. 

Najväčšími sú napríklad Google, IBM, Kodak, Siemens, Accenture, Lenovo či  

Honeywell. Tu fungujú podobné výberové konania ako aj v opačnom prípade, s tým že 

konkurencia nie je taká veľká. Iron Mountain Slovakia je napríklad najväčšou firmou, 

ktorá poskytuje tento druh služieb na území Slovenska, a pre veľké spoločnosti je práve 

toto často rozhodujúci faktor. Samozrejme si firma Iron Mountain nemôže diktovať 

nezmyselné požiadavky a stanovovať premrštené ceny, no taktiež sa nemusí obávať, že 

pri dodaní kvalitných služieb za rozumnú cenu prejdú zákazníci ku konkurencií.  

 



32 

 

2.5 STEEP/STEPE/PESTE analýza 

 

V tejto kapitole budeme ďalej pokračovať súhrnom vonkajších vplyvov technikou 

STEEP analýzy.  

 Pri tomto druhu analýzy sa budeme zameriavať zväčša len na slovenskú vetvu 

spoločnosti, keďže pri snahe charakterizovať Iron Mountain ako celok by bolo nutné 

zhodnotiť veľké množstvo okolí (pre každú pobočku/dcérsku spoločnosť iné).  

Vplyv niektorých vonkajších faktorov bol už zhodnotený použitím Porterovho 

modelu, čiže máme obraz o konkurencií, substitútoch, dodávateľoch a zákazníkoch. Sú 

však ďalšie faktory, ktoré je nutné zohľadniť. 

 

2.5.1 Sociálne faktory 

 

Medzi sociálne faktory, ktoré môžu najviac ovplyvniť fungovanie spoločnosti patria 

ukazovatele spojené s charakteristikami obyvateľstva. 

 Slovensko je európskou krajinou. Hneď na úvod môžeme vylúčiť vplyvy 

niektorých faktorov ako napríklad náboženské. Podľa sčítania z roku 2011 sa na 

Slovensku najviac ľudí, až 62 %, hlási k rímskokatolíckej cirkvi. Ďalšími 

najrozšírenejšími vierovyznaniami sú evanjelická cirkev – 5,9 % a gréckokatolícka 

cirkev – 3,8 %. Ateisti tvoria 13,4 % populácie. Môžeme rozhodne povedať, že takéto 

náboženské zloženie populácie nijako negatívne neovplyvní dianie vo firme. Jediným 

vzdialene relevantným elementom ktorý je touto štatistikou ovplyvnený je väčší počet 

dní pracovného pokoja oproti iným krajinám EÚ, práve z dôvodu relatívne veľkého 

počtu cirkevných sviatkov. 

 Podľa stránok štatistického úradu je údajne ťažké merať vysťahovalectvo 

z krajiny, no podľa neoficiálnych zdrojov Slovensko zaznamenáva mierne rastúcu mieru 

vysťahovalectva. Odchádzajú najmä mladý ľudia, čo môže negatívne pôsobiť na proces 

najímania pracovnej sily, no napriek tomu krajina stále poskytuje dostatočne vysoký 

počet produktívnych ľudí vzhľadom k požiadavkám firmy. Bratislava samotná má 

z tohto hľadiska veľmi priaznivé štatistiky, viď obrázok č. 8.  
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Graf č.  2: Zloženie obyvateľstva Bratislavského kraja podľa veku [13] 

Z grafu je badateľné, že v Bratislave žije veľké množstvo ľudí v produktívnom 

veku – asi 300 000 (75% celku), čiže je veľmi nepravdepodobné, aby mala firma 

problém so zaobstaraním pracovnej sily. Navyše je veľmi pozitívna aj skladba tejto 

pracovnej sily podľa vzdelania, kedy je podľa sčítania z roku 2011 celkom 30% 

obyvateľov bratislavského kraja vzdelaných vysokoškolsky (všetky tri stupne) a asi 

24% dosiahlo stredoškolské vzdelanie s maturitou [14].  

Tento fakt navyše nepriamo ovplyvňuje firmu z toho hľadiska, že sú ním 

priaznivo ovplyvnení jej zákazníci, čiže sa dá povedať že je pravdepodobné, že firmy 

ktoré sú zákazníkmi Iron Mountain nebudú mať problémy so zaobstaraním potrebnej 

pracovnej sily pre svoj hladký chod. 

 

2.5.2 Technologické faktory 

V súčasnom svete, v ktorom má silné postavenie globalizácia, sú pre firmy moderné 

technológie a nové techniky a procesy najdôležitejšími faktormi ovplyvňujúcimi jej 

konkurencieschopnosť a postavenie.  
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Graf č.  3: Zloženie obyvateľstva Bratislavského kraja podľa dosiahnutého vzdelania [Vlastné 

spracovanie podľa 14] 

 

 Veľký význam vo všeobecnosti majú informačné a komunikačné technológie 

a to najmä kvôli tomu, že svojím vývojom ovplyvňujú situáciu v mnohých iných 

odvetviach, odvetvie v ktorom pôsobí firma Iron Mountain nevynímajúc.  

Firma sa preto snaží držať krok s dobou. Ponúkajú mnohé vymoženosti spojené 

práve s informačnými technológiami, ako napríklad digitalizáciu dokumentov, či 

zálohovanie dát.  

Firma sa teda bola schopná v priebehu rokov adaptovať a preorientovať aj na 

nové podmienky a rozdielne situácie. Stále však platí, že rýchlosť technologického 

pokroku môže byť pre takýto druh firmy aj obrovským rizikom. Firma má vybudované 

množstvo skladových priestorov, ktoré by sa napríklad v prípade absolútnej digitalizácie 

dát stali z veľkej časti nevyužitými. Tak isto množstvo prístrojov by sa stalo zbytočných 

a nemalé percento zamestnancov by muselo byť prepustených alebo v lepšom prípade 
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by pre nich musela byť vytvorená iná pozícia. Našťastie sa takéto zmeny zriedka dejú 

skokovo a firma má preto možnosť sa postupne prispôsobovať aktuálnej situácií. 

Ďalším veľmi dôležitým faktorom je úroveň akou môžu nové technológie 

urýchliť alebo zlacniť správu dokumentov. Pokrok vo výpočtových technológiách 

umožňuje niektoré činnosti vykonávať strojovo namiesto pôvodného manuálneho 

prístupu. Niektoré činnosti je možné čiastočne alebo dokonca aj úplne automatizovať 

a práve v tomto smere má firma nedostatky. Pre potreby bakalárskej práce bola totiž vo 

firme hľadaná činnosť, ktorá by mohla byť vykonávaná efektívnejšie práve využitím 

automatizácie vhodným programom. Konkrétne ide o činnosti spojenú s vybavovaním 

korešpondencie a tlačou dokumentov. Viac je o tomto probléme uvedené v kapitole 

návrhu riešenia, kde je podrobnejšie popísaná celá problematika. 
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2.5.3 Ekonomické faktory 

 

Na aktivitu podniku a trhu všeobecne má značný vplyv jednak súčasný ekonomický 

stav, ale aj možný budúci vývoj ekonomiky štátu. Vplyv ekonomickej situácie na firmu 

je jednak priamy, kedy je firma priamo ovplyvnená faktormi ako HDP, sila meny a iné, 

no možno ešte dôležitejšie sú vplyvy nepriame. Pri vyrovnanej ekonomickej situácií 

v štáte totiž prosperita iných firiem – zákazníkov firmy Iron Mountain Slovakia, 

nepriamo stimuluje jej aktivitu. 

 K hlavným ukazovateľom, ktoré na firmu pôsobia v rámci makroekonomického 

prostredia, patria: 

 Ukazovatele reálnej ekonomiky (úroveň a vývoj HDP, miera inflácie, miera 

nezamestnanosti a iné) – tieto majú na  

 Menové ukazovatele (výmenný  kurz USD/EUR) 

 Fiškálne ukazovatele (miera deficit verejnej správy) 

 

Tabuľka č.  1: Vývoj miery nezamestnanosti v SR 

[Vlastné spracovanie podľa 15]  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

16,2 13,3 11,0 9,6 12,1 14,4 13,5 14,0 14,2 

 

Miera nezamestnanosti je prvý makroekonomický ukazovateľ, ktorý býva 

sledovaný v rámci analýzy ekonomického prostredia. Tieto hodnoty v dobe recesie, ako 

napríklad teraz v dobe hospodárskej krízy majú rastúcu tendenciu. Preto je znova vidieť 

zlom práve v roku 2009, kedy nezamestnanosť vzrástla až o 2,5 percenta. V tomto 

období sa začal plne prejavovať vplyv hospodárskej krízy na Slovensku. 

 Tento faktor by mal podnik zahrnúť do svojich kalkulácií napríklad pre to, že 

s rastúcou mierou nezamestnanosti rastie lojalita zamestnancov. Opäť je tu však viacero 

nepriamych vplyvov, ktoré má nezamestnanosť. Napríklad sa jej vplyv prejavuje na 

nižšej kúpnej sile obyvateľstva a toto zníženie ovplyvňuje ako Iron Mountain tak aj jej 

zákazníkov. 
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Tabuľka č.  2: Vývoj miery inflácie 

[Vlastné spracovanie podľa 15] 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2,7 4,5 2,8 4,6 1,6 1,0 3,9 3,6 1,4 

 

Miera inflácie obecne udáva rast cenovej hladiny v čase. Bežné sú hodnoty do 

3%. Miera inflácie sa meria pomocou prírastku indexu spotrebiteľských cien.  

Z miery inflácie sa dá taktiež posúdiť stabilita ekonomiky. Pomerne podstatný je 

v tomto smere fakt, že pokiaľ je kladná zmena HDP tak býva väčšinou kladná aj miera 

inflácia, no úroveň rastu inflácie by nemala príliš výrazne presahovať úroveň rastu 

HDP.  

 

Tabuľka č.  3: Vývoj percentuálnej zmeny HDP 

[Vlastné spracovanie podľa 15] 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

6,7 8,3 10,5 5,8 -4,9 4,4 3,0 1,8 0,9 

 

Vývoj HDP je základným ekonomickým faktorom. Jeho vývoj odráža stav ekonomiky 

a používa sa pre určenie výkonnosti ekonomiky štátu. Slovenská republika je otvorenou 

ekonomikou, súčasťou Európskej únie a od 21. decembra 2007 je členom 

Schengenského priestoru. Toto všetko prispieva k tomu, že je Slovenská ekonomika 

výrazne ovplyvnená okolitými vplyvmi. Jedným z týchto vplyvov je vplyv globálne 

pôsobiacej hospodárskej krízy, ktorý spôsobil značný pokles HDP od roku 2009 kedy 

zaznamenal obrovský prepad.  

 

Tabuľka č.  4: Vývoj miery deficitu verejnej správy ako % z HDP 

[Vlastné spracovanie podľa 15] 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

-2,8 -3.2 -1,8 -2,1 -8,0 -7,7 -5,1 -4,5 -3,0 
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 Vývoj miery deficitu verejnej správy ako podiel HDP firme taktiež dáva určité 

informácie o stabilite ekonomiky štátu, najmä z toho hľadiska ako hospodárne vie 

narábať s financiami a tým pádom aj napríklad to, aké vysoké riziko je riziko bankrotu. 

 Všeobecne o týchto vybraných ukazovateľoch platí, že ich vývoj ovplyvňuje 

najmä to, či sa firma rozhodne investovať svoj kapitál v danej krajine alebo niekde inde. 

Čiže vývoj týchto ukazovateľov ovplyvňuje firmu Iron Mountain Slovakia v najväčšej 

miere v tom, že pri ich nepriaznivom vývoji môže firma prichádzať o potenciálnych 

zákazníkov. 

 

2.5.4 Ekologické faktory 

 

Najmä v poslednej dobe sa prikladá stále väčší význam tomu, aby firmy používali 

ekologické materiály, neprodukovali škodlivé látky, šetrili energie a životné prostredie 

a ideálne využívali obnoviteľné energie. Firma Iron Mountain Slovakia nie je výrobným 

podnikom, takže čo sa týka produkcie odpadov nevznikajú žiadne komplikácie. 

Dôležitejším elementom z ekologického hľadiska je napríklad rozdiel vo využívaní 

nového a recyklovaného papiera pre potreby archivácie. Firma sa snažila ponúkať 

zákazníkom o niečo lacnejšiu archiváciu na recyklovaný papier, no pre potreby 

trvácnosti materiálu väčšina firiem trvala na využívaní nového papiera.  

 

2.5.5 Politické faktory 

 

V súčasnosti je na Slovensku jedna vládnuca politická strana – Smer SD. Ide o ľavicovo 

orientovanú stranu, ktorá sa napríklad podpísala pod zrušenie rovnej dane a zavedenie 

progresívnej dane koncom roku 2012. Táto zmena nadobudla platnosť od roku 2013 

a pre firmu znamenala zvýšenie daňového zaťaženia z 19 na 23 percent. V súčasnosti 

spadá firma Iron Mountain do kategórie firiem so zdanením 22%, čo znamená že pri 

zisku 755 tisíc eur (ilustračný príklad zisku firmy z roku 2012) musí firma do štátnej 

pokladnice odviesť 166 tisíc eur. Pre porovnanie, v čase pred týmito zmenami, by firma 

musela na daniach odviesť iba 144 tisíc eur, čiastku nižšiu o 22 tisíc eur. 
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 V tomto období je ďalším na firmu nepriaznivo pôsobiacim politickým 

rozhodnutím zvýšenie stropov pre sociálne a zdravotné poistenie. Tieto stropy sa majú 

postupne zvyšovať až do roku 2015.  

 Pozitívne na situáciu vo firme určite vplýva fakt, že Slovensko je súčasťou EÚ. 

Síce by to mohlo ohroziť pozíciu firmy rôznymi regulačnými opatreniami a normami, 

no v súčasnosti to nie je pravdou. Práve naopak - otvorené hranice a spoločná mena 

pôsobia priaznivo a uľahčujú spoluprácu so zahraničnými partnermi či ostatnými 

pobočkami Iron Mountain nachádzajúcimi sa v iných krajinách EÚ. 

Môžeme s určitosťou povedať, že vládnuca strana svojimi rozhodnutiami priamo 

ovplyvňuje ekonomické faktory a aktuálnu situáciu firmy a je viac menej jasné, že vláda 

ľavicovej strany so sebou nesie skôr riziká než výhody. Je však nutné mať na pamäti, že 

tieto podmienky sú rovnaké aj pre konkurenciu firmy Iron Mountain, čiže aj keď ide 

o nevýhodu z hľadiska pôsobenia na slovenskom trhu, tak nejde o nevýhodu z hľadiska 

konkurencieschopnosti firmy v tomto prostredí. 

 

2.6 Audit zdrojov (Resource audit) 

 

V prvom rade treba uviesť, že táto podkapitola nespĺňa úplne požiadavky na audit 

zdrojov. Vykonať naozaj podrobný audit zdrojov vo firme by vyžadovalo v prvom rade 

dlhodobé pozorovanie diania v nej, na ktoré jednak nebol dostatočný čas a ktorým sa 

táto práca ani nemá zaoberať.  

Každopádne sa po rozhovoroch so zamestnancami firmy dajú vyvodiť určité 

závery vypovedajúce o existencií faktorov vplývajúcich na firmu. Tieto závery možno 

nazvať auditom zdrojov a sú súčasťou SWOT analýzy.  

Z hľadiska finančných zdrojov, ako prvej položky k auditu, má spoločnosť 

relatívne stabilnú pozíciu. Tržby aj zisky firmy z roka na rok rastú no krátkodobé 

pohľadávky sú viac než 5-krát vyššie ako stav finančných účtov. Napriek tomu je 

hodnota na finančných účtoch vyše 300 000 eur, takže firme nehrozí nesolventnosť. 

Fyzické zdroje firmy, respektíve dlhodobý hmotný majetok, majú hodnotu vyše 

1 700 000 eur. Firma vlastní veľký sklad priamo v Bratislave. Kancelárie má firma v 

prenájme a tak isto sú v prenájme aj autá – firma využíva operačný lízing. Z hľadiska 
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výpočtovej a informačnej techniky firma vlastní viacero počítačových staníc a serverov, 

v celkovej hodnote asi 200 000 eur. 

Čo sa týka reputácie firmy, tak je na tom firma veľmi dobre. Iron Mountain má 

kredit medzinárodnej spoločnosti a Iron Mountain Slovakia aj z neho ťaží. Spolupráca 

je vedená na medzinárodnej úrovni, čiže keď má zákaznícka firma pobočy vo viacerých 

štátoch tak ako je to v prípade spoločnosti Iron Mountain, tak spolu tieto pobočky 

spolupracujú na regionálnej úrovni – čiže napríklad Iron Mountain Slovakia 

spolupracuje s IBM Slovensko. Čiže firma má už vďaka reputácií svojej materskej 

spoločnosti zaistenú určitú zákaznícku bázu. Následne keď napríklad stredné firmy 

hľadajú riešenia pre archiváciu dokumentov, tak za firmou Iron Mountain Slovakia stoja  

cenné referencie vo forme spoluprác s veľkými firmami. S týmto priamo súvisí know-

how, ktoré sa traduje formou školení z materskej spoločnosti na dcérske. 

Najdôležitejšou zložkou analýzy pomocou auditu zdrojov sú ľudské zdroje. 

Keďže ide o firmu ktorá produkuje služby, tak je veľmi dôležité napríklad to, ako sú 

zamestnanci motivovaní, ako sa cítia v pracovnom prostredí a ako to ovplyvňuje ich 

výkon. Ďalším dôležitým aspektom je, ako sú ich výkony kontrolované 

a ohodnocované. Firma Iron Mountain Slovakia zamestnáva relatívne veľký počet ľudí 

v oblasti stredného manažmentu. Jednou z úloh stredných manažérov, je dbať na to aby 

rádoví zamestnanci podávali adekvátne výkony. Navyše však majú mať strední 

manažéri potrebné pracovné skúsenosti z nižších úrovní, aby v prípade časovej či inej 

tiesne vedeli s podriadenými spolupracovať pri každodennej činnosti. Práve toto by 

však možno malo byť precíznejšie kontrolované, lebo extrémne vyťaženie 

zamestnancov môže v prípade nezáujmu nadriadených o výpomoc so situáciou 

znamenať ich nespokojnosť.  

 

2.7 Zhrnutie analýzy 

Na základe poznatkov nadobudnutých pomocou analýz je možno vyvodiť nasledovné 

závery na ktorých je postavený výber problému pre ktorý bolo vytvorené riešenie: 

 Iron Mountain Slovensko je veľkou firmou, zamestnávajúcou viac než sto 

zamestnancov. Tento fakt môže komplikovať riadenie, či kontrolu 

a optimalizáciu firemných procesov. 
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 Firma nevyužíva plný potenciál informačných technológií pri niektorých 

firemných procesoch. V oddelení informačných technológií je zamestnaných 

len málo ľudí, ktorých pracovná náplň spočíva skôr v riešení každodenných 

prevádzkových problémov a nie v hľadaní optimalizácií pre informačný systém 

či firemné procesy. 

 Len u málo činností je aktívne vyvíjaná snaha na zvýšenie efektivity, či zníženie 

nákladnosti. Firma sa zameriava skôr na úsporu materiálnych nákladov. 

Úsporne riešenia napríklad vo forme automatizácie môže byť vo veľkej 

zabehnutej firme náročné implementovať, najmä ak ľudia prichádzajúci do 

styku s činnosťami ktoré môžu byť automatizované nemajú vedomosti 

o takýchto možnostiach. 
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3. Návrh riešenia 
 

V tejto kapitole je popísaný samotný návrh riešenia, zdôvodnenie prečo bolo zvolené 

takéto riešenie a zhodnotenie jeho nákladnosti a jeho prínosov.  

Najskôr je však predstavená problematika/úloha ktorú výsledný program rieši. 

Ďalej sú zhrnuté požiadavky a predstavy firmy, je zhodnotená realizovateľnosť úlohy 

a až potom je popísaný a zhodnotený samotný návrh riešenia. 

 

3.1 Motivácia 

V predchádzajúcej kapitole bola analyzovaná situácia v podniku z viacerých hľadísk. 

Okrem iného boli analyzované slabé stránky podniku a jednou z nich je neefektívnosť 

určitých činností, spôsobená napríklad nedostatočným využitím potenciálu 

informačných technológií pri niektorých firemných procesoch. Toto čiastočne súvisí aj 

s problematikou automatizácie. Bolo uvedené, že aj úroveň automatizácie niektorých 

procesov nie je na takej úrovni ako by teoreticky mohla byť. 

Konkrétne bol pre potreby práce vybraný proces spracovania emailov. Ako bolo 

spomenuté v predošlej kapitole ide o repetatívnu monotónnu činnosť v súčasnosti 

vykonávanú dvoma zamestnancami firmy. 

Na základe teoretických poznatkov popísaných v prvej kapitole práce sa dá 

vytvoriť predstava o charaktere tejto činnosti a je možno usúdiť, že je viac než vhodná 

na čiastočnú či plnú automatizáciu s využitím jazyka VBA. 

 

3.2 Riešená problematika 

Pre potreby bakalárskej práce, bolo hľadané riešenie na problematiku spracovania 

emailov.  

Vo firma je nutné každý deň spracovávať prichádzajúce emaily od zákazníkov. 

E-maily prichádzajú do firmy z viacerých krajín, respektíve regiónov, do ktorých má 

Iron Mountain Slovakia svojich zákazníkov rozdelených. Zákazníci z konkrétneho 

regiónu elektronicky zasielajú súbory ktoré potrebujú archivovať na e-mailovú adresu 

pridelenú pre daný región. Celkovo je vo firme pre tento účel spravovaných viac než 10 
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emailových účtov prislúchajúcich každý jednému regiónu, ktoré musia byť všetky 

súčasne obsluhované. Je však nutné nie len spravovať viacero emailových účtov 

súčasne, ale aj odlíšiť, ktorý email prišiel na ktorý účet. Pre firmu bolo na základe 

charakteru činnosti a z vyššie spomenutých dôvodov vhodné využívať pri tejto činnosti 

software pre správu e-mailových účtov, konkrétne MS Outlook. 

Na tieto účty prichádzajú e-maily, ktoré obsahujú jednu či viacero príloh. E-

maily sú v súčasnosti manuálne kontrolované a sú preberané ich prílohy. Na základe 

typu prílohy je zvolená príslušná reakcia - prílohy vo formáte PDF môžu byť posunuté 

na ďalšie spracovanie. Spracovanie zahŕňa tlač dokumentu a jeho ďalšie fyzické 

uskladnenie, ktoré pre potreby práce nie je podstatné. E-mail od klienta je týmto možno 

považovať za vybavený.  

V prípade, že e-mail obsahuje prílohy iného formátu ako PDF, sa úloha 

spracovania mierne komplikuje. Pokiaľ e-mail obsahuje dokument vo formáte PDF 

a druhý dokument v inom textovom formáte, tak je možné že ide o sprievodný 

dokument. Väčšinou sa však stane chyba na strane zákazníka a e-mail obsahuje 

namiesto prílohy vo formáte PDF jedinú prílohu v inom formáte bez akejkoľvek 

sprievodnej informácie. V tomto prípade treba situáciu vyhodnotiť a prípadne na to 

zákazníka adekvátne upozorniť.  

 

3.3 Požiadavky firmy 

Firma si nestanovila nejaké presne definované požiadavky. V podstate uvíta akúkoľvek 

formu automatizácie tohto procesu, ktorá by umožnila znížiť počet človekohodín denne 

potrebných na vykonávanie tejto činnosti, alebo umožnila zefektívniť tento proces a 

spojiť ho s nejakým iným.  

 Síce nie sú presne stanovené podmienky pre úroveň automatizácie, no sú 

jednoznačne definované určité podmienky, ktoré musia byť v riešení zohľadnené aby 

boli naplnené predstavy firmy. 

 V popise problematiky bolo uvedené, že firma má vytvorených viacero e-

mailových účtov, každý pre jeden región do ktorého zákazník patrí. Jednou 

z požiadavok firmy bolo aby sa neprelínali e-maily z jednotlivých účtov v príliš 

krátkych intervaloch. Táto podmienka vychádza z potreby opätovne rozdeliť vytlačené 
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prílohy podľa príslušnosti k regiónom. Z tohto dôvodu je neprijateľné aby boli prílohy 

e-mailov spracovávané inak ako postupne po jednotlivých účtoch a je teda neprijateľné 

aby sa vytlačil každý e-mail automaticky hneď po príchode do schránky, lebo by bol 

problém odhaliť jeho príslušnosť k účtu/regiónu. Toto je riešené určitou čakacou 

periódou medzi jednotlivými prechodmi všetkými účtami. 

 Druhou podmienkou firmy, je aby algoritmus pracoval čo najspoľahlivejšie. 

Keďže je v súčasnosti úloha vykonávaná manuálne. Dochádza k rôznym zlyhaniam či 

chybám – môže dôjsť napríklad k zaradeniu dokumentu do zlého regiónu, 

k prehliadnutiu prílohy či celého emailu a k iným komplikáciám. Stopercentná 

funkčnosť riešenia by toto riziko síce neodstránila, keďže do procesu budú stále 

zapojení ľudia, ale vysoká spoľahlivosť správneho programového riešenia a 

automatizácia samotná toto riziko určite znížia. 

 

3.4 Realizovateľnosť úlohy 

Na základe prvotných informácií získaných z popisu procesu bola situácia predbežne 

vyhodnotená tak, že by sa dalo vytvoriť uspokojivé riešenie vo forme makra napísaného 

v jazyku VBA. Bolo potreba zhodnotiť realizovateľnosť úlohy z troch hlavných 

hľadísk:  

 či je možné, s využitím potenciálu jazyka VBA, vyvolať príkaz pre tlač 

dokumentu, 

 či je s využitím jazyka VBA, možné prebrať a otvoriť prílohu e-mailu, či už 

priamo v prostredí MS Outlook, alebo dočasným uložením na pevný disk 

počítača, 

 či sa dá v prostredí MS Outlook vytvoriť makro operujúce s viacerými e-

mailovými účtami. 

 

Tieto tri podmienky boli po ďalšom skúmaní úlohy splnené, no do riešenia 

vstúpili aj určité faktory s ktorými sa pri prvotnom preskúmaní nepočítalo. Prvým 

problematickým faktorom je napríklad úroveň zložitosti riešenia. Predmetom zložitosti 

nie je použitie zložitých programových štruktúr či zložitý návrhu, ale fakt, že pri 
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cyklickom prechádzaní e-mailov na určitom účte sa pracuje s veľkým množstvom 

komplexných objektov a preto trvá ich programové vyhodnotenie dlhší čas ako bolo 

očakávané. Ďalším elementom ktorý predlžuje čas riešenia je fakt, že komplikovanosť 

samotnej operácie tlače je veľmi vysoká. Napriek tomu je riešenie realizované 

v prípustnom čase, keďže firma má záujem zaviesť medzi jednotlivými prechodmi 

všetkými účtami, a v tomto čase má možnosť odobrať a rozdeliť vytlačené prílohy. 

 

3.5 Riešenie 

Pri tvorbe riešenia bol braný ohľad jednak na preferencie firmy a zároveň aj na 

možnosti jazyka VBA. Ako bolo spomenuté, pri hľadaní riešenia bolo treba klásť dôraz 

na spomenuté kľúčové podmienky a špecifikácie riešenia, najmä na to aby bola 

možnosť e-mailové prílohy relatívne jednoducho roztriediť podľa regiónov. Z tohto 

dôvodu nebola kompletná automatizácia prípustným riešením, je totiž potrebné aby boli 

vytlačené prílohy v určitých intervaloch aj odoberané z tlače. Namiesto toho bolo 

zvolené riešenie, kedy je makro manuálne spúšťane podľa preferencie obsluhovateľa – 

keď je pripravený na ďalšiu várku emailových príloh. 

 

3.6 Popis tvorby programu/makra 

Samotný program beží v troch do seba vnorených cykloch – prvý postupne 

prechádza všetky e-mailové účty, druhý prechádza e-maily na danom účte a tretí 

prechádza prílohy priložené k danému e-mailu. Pre každú prílohu je potom zistený jej 

formát a v prípade formátu PDF je dokument dočasne uložený na pevný disk počítača 

a následne vytlačený.  

Aktuálne je implementovaná varianta riešenia ktorá funguje tak, že sú 

spracované najskôr prílohy všetkých emailov jedného regiónu – jedného e-mailového 

účtu. Takto sú plynule prejdené všetky účty/regióny. V konečnom výsledku je potom 

nutné iba identifikovať posledný dokument vytlačený v každom regióne a následne na 

základe tohto rozdeliť všetky vytlačené dokumenty do regiónov. Toto riešenie je 

implementačne jednoduché a dostatočne spĺňa nároky firmy. Pri každej obrátke 

najvyššieho cyklu – pri spracovaní každého e-mailového účtu môže byť v prípade 
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potreby navyše vytlačená stránka ktorá bude jednoznačne oddeľovať dva regióny, 

prípadne môže byť do algoritmu vložené čakanie, kedy poverená osoba môže odobrať 

všetky dokumenty jedného regiónu.  

Kompletný algoritmus riešenia je znázornený vývojovým diagramom na 

obrázku číslo 7 a  ďalej sú stručne popísané kľúčové problematiky riešenia. 

 

3.6.1 Prechod účtami v MS Outlook pomocou VBA, práca s objektmi 

Pri riešení úlohy bolo nutné najskôr preskúmať spôsob práce s rôznymi druhmi objektov 

a spôsob, akým sa dá v štruktúre objektov MS Outlook dostať k potrebným údajom, 

najmä k objektom reprezentujúcim účty, schránky a e-maily.  

K aktuálnym objektom s ktorými chceme pracovať pristupujeme 

prostredníctvom takzvaného rozhrania (interface) aplikácie nazvaného kľúčovým 

slovom Application. Prostredníctvom tohto rozhrania bolo nutné v riešenej úlohe 

pristupovať k jednotlivým e-mailom a ich prílohám cez hlavné typy objektov:  

 Aktuálne sedenie (Application.session), ktoré ako keby zaznamenáva 

aktuálny stav aplikácie. Sedenie je reprezentované objektom triedy menný 

priestor (NameSpace). 

 Objekt účty (Application.session.accounts), objekt ktorý obsahuje 

zoznam účtov spravovaných aplikáciou MS Outlook v aktuálnom sedení. 

Prostredníctvom tohto zoznamu zistíme názov aktuálne spracovávaného účtu, 

ktorý neskôr použijeme na prístup k danému účtu. 

 Objekty adresára účtov a adresára prijatých správ - Inbox daného účtu 

(Application.session.folders). 

 

Adresáre sú vo VBA reprezentované objektom typu MAPIFolder. Tento druh 

objektu môže obsahovať opäť ďalšie objekty tohto typu (adresár reprezentujúci účet 

obsahujúci adresár reprezentujúci schránku), alebo môže obsahovať priamo objekty 

reprezentujúce jednotlivé položky (MailItem) v prípade, že ide práve o adresár 

reprezentujúci schránku.  
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Obrázok č.  7: Vývojový diagram riešenia  

[Zdroj: vlastné spracovanie]  
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K adresáru e-mailových účtov sa dostaneme cez aktuálne sedenie – Session, 

ktoré popisuje aktuálny menný priestor (NameSpace). Cez menný priestor iterujeme 

a takto sa postupne dostaneme cez všetky účty v adresári:  

 
Application.session.folders(názov_účtu)  

 

a ďalej k adresárom reprezentujúcim schránky účtu : 

 
Application.session.folders(názov_účtu).folders(názov 

schránky) 

 

Názov schránky je implicitne „Inbox“. 

 

3.6.2 Prebratie/spracovanie e-mailovej prílohy a tlač dokumentu 

V predošlej podkapitole je popísané ako sa  v programe postupne dopracujeme až ku 

objektom typu MailItem reprezentujúcim e-maily. Nasledujúcim krokom je 

prechádzanie príloh e-mailov.  

Každý objekt typu MailItem má atribút Attachments, ktorý obsahuje 

zoznam všetkých príloh. Prílohy sú teda vo VBA reprezentované objektmi typu 

Attachment. U objektu tohto typu sa dá pristúpiť k atribútu obsahujúcemu jeho meno 

a následne je možné jednoduchým porovnaním posledných znakov názvu súboru zistiť 

jeho typ.  

Posledným krokom v riešení je tlač samotnej prílohy. Toto sa bohužiaľ nedalo 

vykonať bežným zavolaním metódy nad objektom typu Attachment. Tlač 

dokumentu vyvolaná programovo zavolaním funkcie jadra OS je možná, iba so zadanou 

cestou ku súboru. Pre potreby programu je z tohto dôvodu vopred vytvorený, alebo sa 

programovo vytvorí dočasný priečinok do ktorého je najskôr nutné súbor uložiť. Tento 

súbor je následne programovo otvorený, zadá sa príkaz na tlač a následne je súbor opäť 

programovo zatvorený. Po skončení behu programu sú súbory aj s dočasným 

priečinkom automaticky odstránené. 
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3.7 Náklady spojené s tvorbou riešenia 

Vyššie popísané riešenie, už bolo vytvorené. Tvorba programu nevyžadovala žiadne 

špeciálne technológie či extra hardware a software. Jediné náklady ktoré sa k riešeniu 

viažu, sú náklady na ľudskú prácu. Tvorba riešenia zabrala približne 80 človeko-hodín, 

vrátane času nutného na naštudovanie potrebných technológií.  

Napriek tomu že ide o študentskú prácu, bola s firmou predbežne dohodnutá 

odmena 300 až 600 eur v prípade že bude vytvorené riešenie reálne použiteľné a teda 

zabezpečí firme akýsi prínos. Výška tejto odmeny sa odvíja od kvality riešenia 

a nakoniec bola dohodnutá odmena 600 eur. 

 Ďalšie náklady môžu vzniknúť v prípade, že by bolo nutné robiť akési zásahy do 

aktuálneho kódu, no pravdepodobne by nešlo o žiadne rozsiahle a príliš nákladné 

zmeny. 

 

3.8 Prínosy riešenia 

Ako už bolo spomenuté v podkapitole venujúcej sa rozboru faktorov motivujúcich k 

tvorbe riešenia, úloha ktorú sme si vybrali zahŕňa stereotypnú činnosť, ktorú musia 

pracne vykonávať dvaja zamestnanci firmy. Najväčším prínosom riešenia je 

jednoznačne ušetrenie zdrojov vynaložených na ľudskú prácu potrebnú na vykonávanie 

tejto činnosti.  

Riešenie je zatiaľ v testovacej perióde, no očakáva sa že by mesačné náklady 

spojené s výkonom tejto činnosti mohli klesnúť asi o polovicu. To by znamenalo 

ušetrenie takmer 500 eur mesačne v prípade, že sa riešenie osvedčí.  

Rovnako už bolo spomenuté, že vzhľadom k tomu že činnosť doteraz 

vykonávali výhradne ľudia tak s ňou boli spojené občasné omyly zapríčinené práve 

ľudským faktorom. Nešlo o závažný problém, no prínosom programového riešenia je aj 

fakt, že by mohlo zvýšiť celkovú spoľahlivosť či správnosť vykonávania tejto činnosti, 

no nedá sa očakávať, že plne odstráni chybovosť. 
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Záver 
 

Hlavným cieľom bakalárskej práce bolo vytvoriť pre firmu Iron Mountain doplnok do 

správcu MS Outlook.  

Tento doplnok má formu makra, ktoré má za úlohu zefektívniť správu viacerých 

e-mailových účtov ktoré vo firme v súčasnosti spravujú dvaja zamestnanci. Tieto e-

mailové účty sú pomocou vytvoreného makra automaticky prechádzané a sú 

spracovávané prílohy prijaté v e-mailoch. 

Úroveň či forma spracovania nebola firmou presne špecifikovaná no v práci boli 

stanovené určité čiastkové ciele samotným autorom. Podľa týchto cieľov bol vytvorený 

prototyp aplikácie a bolo navrhnuté a vytvorené riešenie problematiky automatickej 

tlače s ohľadom na možnosť spätného rozdelenia dokumentov podľa spádovej oblasti. 

Výsledný program – makro, bude dodatočne testované vo firme v niektorom 

z letných mesiacov, keď bude znížená prevádzka firmy a v prípade bezproblémového 

chodu bude nasadené do prevádzky. 
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