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Abstrakt 

 

Diplomová práca sa zaoberá posúdením a analýzou súčasného stavu informačného 

systému vybranej organizácie SOŠ Pod Bánošom Banská Bystrica a následným návrhom 

zmien, ktoré boli podmienené výsledkami zhodnotenia uskutočnenej analýzy. Teoretická 

časť práce je zameraná na vysvetlenie pojmov informačného systému, jeho zložiek, 

prvkov, funkcií, významu pre organizáciu a bezpečnosti, taktiež na teoretický popis 

dátových tokov, EPC a ER diagramov. Praktická časť je venovaná samotnej analýze 

informačného systému organizácie, popisu procesov v organizácii a návrhu zmien 

v informačnom systéme. 

 

Abstract 

 

The thesis deals with the assessment and analysis of current state of the information 

system of chosen organization SOŠ Pod Bánošom Banská Bystrica and the subsequent 

proposed amendments, which were conditioned on results of performed analysis. The 

theoretical part is devoted to explanation of the information system, its components, 

elements, features, importance for the organization and security, also on the theoretical 

description of the data flow, EPC and ER diagrams. The practical part is devoted to the 

analysis of the information system of the organization, describes the processes in the 

organization and design changes in the information system. 
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Úvod 
 

V súčasnej dobe sa tradičné výrobné faktory ako práca, pôda a kapitál dostávajú do úzadia 

a hlavným producentom bohatstva sa stávajú informácie a znalosti.  

Informačné systémy a informačné technológie získali koncom 20. storočia post 

najvýznamnejšieho faktora úspešnosti ekonomiky vyspelých krajín. Prudký vývoj 

informačných technológií intenzívne pôsobí na súčasné hospodárske prostredie a kvalita 

informačných systémov patrí jednoznačne k strategickým faktorom rozmachu  

a konkurencieschopnosti každého podniku.  

 

Kvalitný informačný systém možno považovať za základný nástroj globalizácie svetovej 

ekonomiky, informatizácie spoločnosti a zmien vo výrobných a ekonomických procesoch.  

Naliehavosť kvalitného informačného systému a kvalitných informačných technológií  

v tomto prostredí stále rastie. Podnikatelia aj štátne inštitúcie investujú nemalé finančné 

prostriedky do zavádzania a udržiavania informačných systémov a technológií. 

 

Vzostup informatiky a informačných technológií je v súčasnosti tak intenzívny, že zasahuje 

do všetkých odvetví hospodárstva. Musia mu čeliť nielen štátne podniky a komerčné 

organizácie pôsobiace na trhu, ale aj vzdelávacie inštitúcie, ktoré vychovávajú budúcich 

odborníkov vo všetkých oblastiach.  Veľmi významný je teda ich prínos práve v školských 

a vzdelávacích inštitúciách. Nevyhnutnou súčasťou rozvoja všetkých spomínaných subjektov 

je zavedenie informačného systému, ktorý hrá nezastupiteľnú úlohu v tomto procese.  

Informačný systém a jeho posúdenie, navrhované zmeny smerujúce k zlepšeniu súčasného 

stavu práve v oblasti školstva sú hlavnou témou tejto diplomovej práce.  

Základným cieľom tejto diplomovej práce je uskutočniť analýzu a posúdenie súčasného 

informačného systému v konkrétnej vzdelávacej inštitúcii (v našom prípade ide o strednú 

školu v Banskej Bystrici) a na základe tejto analýzy navrhnúť zmeny a zavedenie nového 

informačného systému. 

 

Školský informačný systém by sa dal definovať ako súbor ľudí, metód a technických 

prostriedkov, zabezpečujúcich zber, uchovávanie, analýzu a prezentáciu dát určených pre 

poskytovanie informácií v oblasti vzdelávania. Taký systém umožňuje výrazne 
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zefektívniť fungovanie celej vzdelávacej inštitúcie, pretože zahrňuje súčasne evidenciu 

žiakov, zamestnancov, evidenciu klasifikácie, tlač triednej dokumentácie a vysvedčení, 

uchovávanie informácií o prospechu žiakov, zostavovanie rozvrhu hodín, plánovanie 

školských aktivít , inventarizáciu majetku školy, rozpočet školy, tvorbu miezd a podobne. 

Preto je pre takú modernú školu, ktorá chce úspešne plniť požiadavky, ktoré sú na ňu 

kladené, nutné prevádzkovať vhodný a konkrétne vyhovujúci informačný systém. 

 

Práca je rozdelená do troch na seba nadväzujúcich logických častí. V prvej časti sa 

zaoberáme teoretickou stránkou danej témy, teda samotnými informačnými systémami, 

vysvetľujeme  pojem informačného systému, popisujeme históriu IS a ďalšie teoretické 

východiská.  

 

Ústrednou témou druhej časti je analýza súčasného stavu informačného systému 

v skúmanej inštitúcii, jej SWOT analýza a HOS analýza. Záver tejto časti obsahuje 

zhrnutie výsledkov analýzy.  

 

Najdôležitejšou časťou diplomovej práce je jej praktická časť. Jadrom praktickej časti je 

návrh zmien a návrh zavedenia nového informačného systému pre vybranú strednú školu 

podľa požiadaviek konkrétnej  školskej organizácie,  pre ktorú je informačný systém 

navrhovaný. Po vykonanej analýze teda nasleduje samotný návrh, ktorý zahŕňa názorné 

diagramy a realizáciu zavedenia nového informačného systému spolu s jeho 

ekonomickým zhodnotením. 
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Ciele práce, metódy a postupy spracovania  

 

Ako už bolo spomenuté v úvode, primárnym cieľom tejto diplomovej práce je analyzovať 

súčasný stav informačného systému vybranej organizácie a jeho efektívnosti, posúdiť tento 

stav a navrhnúť zmeny k zlepšeniu súčasného stavu.  

Aby bolo možné dosiahnuť tento základný primárny cieľ, je potrebné stanovenie ďalších 

čiastkových sekundárnych cieľov a to konkrétne:  

 oboznámenie sa so základnými pojmami vybranej problematiky, objasnenie 

teoretických východísk pre návrh informačného systému a využitie analytických 

metód, 

 sledovanie prebiehajúcich procesov v danej organizácii, zisťovanie požiadaviek pre 

následný návrh,  

 zhodnotenie stavu súčasného informačného systému na základe analýzy procesov 

odohrávajúcich sa na vybranej  škole, 

 vytvorenie názorných diagramov vo fáze návrhu informačného systému,  

 prieskum v oblasti dostupných technológií a výber spôsobu implementácie.  

Prostredníctvom zadefinovaných čiastkových  cieľov je následne možné dosiahnuť stanovený 

primárny cieľ. Pri hodnotení súčasného stavu informačného systému organizácie využijeme 

analytické metódy, SWOT analýzu a HOS analýzu. V časti zmien a časti návrhu nového 

informačného systému budeme postupovať formou projektového prístupu. 

Očakávaným výsledkom tejto diplomovej práce je na základe vykonanej analýzy navrhnúť 

zmeny v súčasnom informačnom systéme školy a v oblasti jej výrobnej činnosti zavedenie 

nového informačného systému na základe požiadaviek vedenia organizácie. Ako sa podarilo 

jednotlivé stanovené ciele naplniť bude zhodnotené v záverečnej kapitole práce. 
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1. Teoretické východiská 

1.1  Informačný systém  

Pojem informačný systém vznikol ako odpoveď na otázku ako sa má spoločnosť 

vyrovnať s obrovským množstvom informácií a počas svojho vývoja prešiel mnohými 

modifikáciami. Presná definícia pojmu „Informačný systém“ neexistuje a ani sa nedá 

jednoducho  vytvoriť, pretože každý užívateľ či tvorca informačného systému používa 

rôzne terminológie a zdôrazňuje iné aspekty. Môžeme však povedať, že informačný 

systém je možné chápať ako systém navzájom prepojených informácií a procesov, ktoré 

s týmito informáciami pracujú [1]. 

Pre správne objasnenie samotného pojmu je vhodné zadefinovať pojmy systém  

a informácia. 

Pod pojmom systém v teórii systémov rozumieme usporiadanú množinu prvkov spolu  

s ich vlastnosťami a vzťahmi medzi nimi, ktoré vystupujú ako celková vlastnosť, resp. 

chovanie. Inak povedané systém je množina vzájomne prepojených častí, ktoré pracujú 

hromadne ako celok pre celý systém a to tak, aby takýto systém naplnil požadovaný účel. 

Napriek faktu, že každý jednotlivý komponent systému je navrhnutý správne a pracuje 

efektívne, ak tieto prvky nepracujú hromadne, systém neplní svoju funkciu [2]. 

 Pod pojmom informácia je možné rozumieť dáta, ktorým ich užívateľ prisudzuje určitý 

význam a ktoré uspokojujú konkrétnu objektívnu informačnú potrebu svojho príjemcu. 

Nositeľom informácie môžu byť čísla, text, zvuk, obraz, prípadne iné ďalšie zmyslové 

vnemy. V porovnaní s dátami, informácia nemôže byť skladovaná. Každá informácia má 

nehmotný charakter, vždy je však spojená s nejakým fyzickým pochodom, ktorý ju nesie. 

Výhodou je, že každá informácia ako zdroj poznania, je zdrojom obnoviteľným 

a nevyčerpateľným [3]. 

Na informáciu sa dá pozerať z rôznych hľadísk. Môžeme ju chápať ako správu, vnem, 

ktorý spĺňa tri požiadavky.  Prvou je syntaktická relevancia. Subjekt, ktorý správu prijíma 

musí byť schopný ju detekovať a rozumieť jej. Druhou požiadavkou je sémantická 

relevancia. Subjekt musí vedieť, čo správa znamená, čo vypovedá o ňom a jeho okolí. 

Treťou požiadavkou je pragmatická relevancia. Správa musí mať pre prijímací subjekt 

nejaký význam [4]. 



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č 1: Informácie 

Zdroj: [4]  

 

Pod pojmom proces rozumieme funkcie, ktoré spracovávajú informácie, ktoré do systému 

vstupujú a transformujú ich na informácie, ktoré zo systému vystupujú. 

Zjednodušene je možné skonštatovať, že procesy sú funkcie, ktoré zabezpečujú zber, 

prenos, uloženie, spracovanie a distribúciu informácií. Pod pojmom informácie potom 

rozumieme dáta, ktoré slúžia  pre rozhodovanie a riadenie v rozsiahlejšom systéme. 

Do celkovej funkcie informačného systému sa tiež premieta nezanedbateľná položka 

okolia. Okolie informačného systému tvoria všetky objekty, ktoré zmenou svojich 

vlastností ovplyvňujú samotný systém a tiež objekty, ktoré naopak menia svoje vlastnosti 

v závislosti na systéme. 

Celkove teda môžeme povedať, že informačný systém je softwarové vybavenie firmy, 

ktoré je schopné na základe spracovávaných informácií riadiť procesy podniku alebo 

poskytovať tieto informácie riadiacim pracovníkom tak, aby boli schopní vykonávať 

manažérske funkcie, medzi ktoré patria hlavne plánovanie, koordinácia a kontrola 

všetkých procesov firmy [5]. 

 

  

INFORMÁCIE 

Syntax 
Porozumenie správe 

 

Sémantika 
Porozumenie obsahu 

Relevancia 
Význam pre prijímajúceho 
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1.1.1 Charakteristika informačného systému 

 

Informačné systémy je možné deliť z dvoch hľadísk, ktoré odborná literatúra vymedzuje. 

V širšom chápaní rozumieme informačným systémom systém na zabezpečovanie 

informácií potrebných na riadenie, a v užšom chápaní je to označenie systému programov 

pre prácu s údajmi. V širšom význame ide o spracovanie, prenos, uchovávanie, 

zhromažďovanie, výber a distribúciu údajov pre potreby riadiaceho subjektu. V užšom 

význame je hlavnou úlohou spracovanie údajov, ktoré vznikajú v organizácii, ale nerieši 

problémy týkajúce sa ďalšej úpravy údajov. Preto možno označiť spracovanie údajov iba 

ako jeden z podsystémov informačného systému. Informačný systém pozostáva z ľudí, 

technických a programových prostriedkov na zabezpečenie zhromažďovania, prenosu, 

spracovania, distribúcie, ukladania, výberu a prezentácie informácií pre potrebu 

riadiacich pracovníkov tak, aby mohli vykonávať svoje riadiace funkcie vo všetkých 

zložkách riadiaceho systému [6]. 

 

Zložkami informačného systému sú:  

 zhromažďovanie údajov,  

 výber údajov,  

 spracovanie údajov,  

 prenos údajov,  

 prezentácia údajov,  

 archivácia údajov,  

 distribúcia údajov.  
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Obrázok č. 2: Zložky informačného systému 

Zdroj: [5]  

 

Veľmi dôležitou časťou informačného systému je automatizovaný informačný systém, 

ktorý je zaisťovaný prostriedkami výpočtovej techniky.  

Hlavným cieľom informačného systému je aj dosiahnutie čo najvyššej kvality, v čo 

najkratšom čase a za čo najnižšie náklady. Informačný systém v súčasnosti významne 

ovplyvňuje reálne ľudské poznanie v rôznych sférach existencie. Jednotlivec pre svoj 

spôsob riadenia a svoje rozhodovanie potrebuje nové informácie, ktoré mu musia byť 

poskytované neustále, v potrebnom množstve a kvalite. Klement Kačír definuje 

informačný systém takto: „Informačný systém môže byť definovaný ako procedúry, 

metodológie, organizácie, prvky technického a programového vybavenia potrebné na 

ukladanie a výber vybraných dát podľa požiadaviek riadenia podniku.“ Mojmír Kokles 

zase definuje informačný systém: „Sieť informačných prúdov zistených a zakreslených 

pre príslušné skupiny rozhodnutí tvorí systém. Každá sieť je sústredená na informačné 

prúdy, každú takúto sieť možno nazvať informačným systémom.“ Jadrom informačného 

systému je podľa neho skupina rozhodnutí, ktoré majú tieto tri vlastnosti:  

 spoločnú oblasť, ktorej sa rozhodnutia týkajú,  

 rovnaké časové parametre rozhodovacieho procesu,  

 podobné požiadavky na informácie pre rozhodovací proces [5]. 
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1.1.2 História informačných systémov 

 

Na začiatku komerčného využitia výpočtovej techniky stáli v 60. rokoch minulého 

storočia autonómne aplikácie. Problémy, ktoré tieto aplikácie sprevádzali viedli v 70. 

rokoch k vzniku prvých systémov riadenia bázy dát a dátových modelov, ktoré umožnili 

vzájomné využívanie dát. Postupne sa pre súbor aplikácií obsahujúcich podnikové dáta, 

vrátane týchto dát, vžil pojem informačný systém. Počas 70. až 90. rokov 20. storočia sa 

použitie informačných systémov rozširovalo do rôznorodých oblastí. Zdokonaľoval sa 

softvér aj hardvér, hlavná filozofia systémov však zostala nemenná.  

V druhej polovici 90. rokov minulého storočia však dochádza k masovému rozšíreniu 

internetu, pretože počítače sa už dávno nevyužívajú len na spracovanie dát, ale 

predovšetkým na správu dát. Netrvalo dlho a internet prerástol aj do sféry informačných 

systémov. Tie začínajú byť nielen obsahovo integrované, ale na druhej strane aj 

teritoriálne distribuované – hovoríme o integrovano-distribuovaných systémoch.  

Do popredia sa dostávajú takzvané portálové riešenia, ktoré môžeme charakterizovať ako 

informačný systém, ktorého vstupnou bránou je webová aplikácia – internetový portál. 

Najväčšie zmeny v rámci informačných systémov sa udiali počas 90. rokov. Nešlo pritom 

len o zlepšenie celkovej dostupnosti technických hardvérových prostriedkov, ktoré 

navyše charakterizoval trvalý trend zvyšovania rýchlosti, rastúcej kapacity pamätí, či 

skvalitnenie používateľského rozhrania [5]. 

 

1.1.3 Úloha informačného systému v súčasných firmách 

 

Význam informačných systémov a informačných technológií pre jednotlivé firmy a celé 

národné hospodárstvo rastie. Vývoj IT/IS dnes dosahuje ekonomicko-spoločenský 

význam a stáva sa paradigmatom doby. Všeobecne platí, že účinný informačný systém 

môže napomôcť predchádzať mnohým problémom, s ktorými sa vedenie firiem môže 

stretávať. Problémom ale zostáva jeho efektívne budovanie a prevádzkovanie, hlavne v 

súčasnej dobe, kedy spracovávanie informácií začalo byť nástrojom konkurenčného boja 

medzi firmami a možnosťou takýmto spôsobom získať určitú konkurenčnú výhodu. 

Naviac každá firma je iná a takisto bude iná aj jej cesta k úspešnej realizácii a využívaniu 
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informačného systému. Napriek tomu  sa dá odporučiť určitý prístup k zavedeniu 

a inováciám informačného systému a informačných technológií a upozorniť vedenie 

firiem na činnosti, ktorých realizácia podporí dobrú kvalitu budúceho informačného 

systému a ktoré sa nedajú pri zavedení a inováciách IS/IT zanedbať [7]. 

Pre komplexné poznanie IS v podniku je dôležité pochopenie reálneho postavenia 

informačných a komunikačných technológií, ktoré tvoria dôležitý, nie však jediný, 

formálny rámec podnikových IS, čo býva v praxi opomínané [8]. 

V súčasnej dobe je využitie informačných systémov veľmi rôznorodé , využívajú sa vo 

všetkých sférach, počnúc výrobou až po bankovníctvo. Medzi základné informačné 

systémy patrí napríklad IS podniku SAP, redakčný systém CMS alebo výukový systém 

LMS.  

Informačný systém SAP - SAP produkty sú podnikové a medzipodnikové softvérové 

riešenia založené na systéme klient – server a architektúre podporujúcej Internet. SAP 

systém R/3 je rozsiahly programový model, otvorený distribuovaný trojvrstvový systém:  

 databázový server (stredisko – správa dát),  

 aplikačný server (stredisko – správa aplikácií),  

 X – terminál server (správa prezentácií, klientov).  

pričom jednotlivé vrstvy môžu byť kdekoľvek na svete, spojenie (WAN) je bezpečné a 

môže byť aj cez Internet, čo sa v súčasnosti najviac využíva. V prípade potreby pri malých 

podnikoch či organizáciách môže byť nakonfigurovaný ako jednostupňový centrálny, 

resp. dvojstupňový [9]. 

Redakčný systém CMS - Redakčný systém (Content Management System) umožňuje 

pridávať a aktualizovať obsah priamo na web stránke bez vedomosti programovacieho 

jazyka. Formátovanie textu a vkladanie obrázkov je podobné ako v programe Word. 

Redakčný systém (CMS) charakterizuje najvyšší komfort používateľského prostredia  

s intuitívnym ovládaním a online pomocníkom. Na svete je niekoľko stoviek redakčných 

systémov, medzi najpoužívanejšie patrí Drupal, WordPress, Joomla!, Typo3. 

Výukový systém LMS – je riadiaci výukový systém, teda aplikácia ktorá rieši 

administratívu a organizáciu výuky v rámci e-learningu. LMS sú aplikácie ktoré v sebe 
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zahrňujú najrôznejšie online nástroje pre komunikáciu a riadenie štúdia (fórum, nástenka, 

chat, evidencia a pod.) a súčasne sprístupňujú študentom učebné materiály. LMS aplikácií 

je niekoľko, od jednoduchých až po rozsiahle komerčné aplikácie (Adobe Connect, 

Fronter). Medzi obľúbený systém patrí voľne šíriteľný Moodle, ktorý využíva mnoho 

vysokých škôl na Slovensku [3]. 

V dnešnej dobe môžeme byť svedkami odlišného zmýšľania ľudí na internete. Už neberú 

internet ako prostredie pasívneho získavania informácií, ale ako prostredie, v ktorom je 

možná vzájomná interakcia. Dvomi najskloňovanejšími termínmi z oblasti informačných 

technológií sa v poslednom období stal Web 2.0 a HTML5.  

Web 2.0 

Termín Web 2.0 prvýkrát použil Eric Knorr, výkonný redaktor časopisu InfoWorld, 

v decembri roku 2003 v jeho článku „2004 – Rok Webových služieb“, kde Knorr písal  

o prichádzajúcej obchodnej revolúcii v IT priemysle. Web2.0 označuje novú generáciu 

webového vývoja, designu a služieb, ktoré sú charakteristické viacsmerným 

komunikačným tokom - t.j. aj od užívateľa k webovej doméne, medzi doménami 

navzájom, medzi zariadeniami a pod. Interaktivita sa stala kľúčovým pojmom, vďaka 

ktorému sa postupne stráca hranica medzi profesionálnymi a laickými tvorcami 

webového obsahu. Momentálnym trendom a cieľom Web 2.0 je dosiahnutie čo najväčšej 

podobnosti webovej aplikácie s aplikáciou desktopovou. Spomedzi internetových 

aplikácií Webu 2.0 sú najznámejšie predovšetkým pojmy blog, sociálna sieť a wiki. 

Prostredníctvom wiki, blogu, či sociálneho sieťovania sa každý užívateľ stáva tvorcom 

obsahu. Môže jednoducho vytvárať svoj elektronický denník, stretávať nových ľudí 

podľa príbuznosti záujmov, zdieľať poznatky, videá, fotografie a budovať osobné väzby. 

Stránky Webu 2.0 si našli uplatnenie v rôznych odvetviach, či už je to internetové 

finančníctvo, vzdelanie, sociálna práca a nechýba rovnako využitie vo vládnom sektore. 

Stránky, ako Twitter, YouTube, Facebook a iné, pomáhajú poskytovať možnú cestu pre 

občanov, ktorý sa chcú spojiť s činiteľmi vo vyššom vládnom postavení, čo bolo predtým 

takmer nemožné. Novinkou medzi pojmami je termín Web 3.0. ktorý nadväzuje na Web 

2.0 a je označovaný ako ďalšia fáza vývoja webu, vrátane jeho architektúry a aplikácií. 

Termín Web 3.0 je však ešte pomerne nový a zatiaľ nepanuje zhoda v tom, čo by mal 

označovať. Základom nového vývoja webu by však mali byť prvky ako prístup  
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k aplikáciám cez rôzne komunikačné nástroje ako sú mobilné telefóny, PDA a podobne, 

„inteligentné aplikácie“ so schopnosťou uvažovania a učenia sa, alebo prvky 

Sémantického webu (RDF, RSS) [9]. 

HTML 5 

HTML 5 a súvisiace technológie sú budúcnosťou dnešného webu. Namiesto používania 

veľkého množstva nezrozumiteľného programového kódu, ktorým sa dnes snažíme 

docieliť často aj jednoduché funkčnosti webových aplikácií, môžeme používať nové  

a moderné prvky a urobiť tak web omnoho zaujímavejším, krajším a jednoduchším 

miestom pre všetkých. Najnovšia verzia HTML jazyka zaručuje nový zážitok pri práci  

s webom a to napríklad aj takýmto spôsobom:  

 natívne prehrávať video a audio, ovládať ho z klávesnice a jednoducho ním na 

stránke manipulovať akýmkoľvek spôsobom,  

 používať formulárové prvky s bohatšími možnosťami - napr. na výber farby, 

kalendárové prvky, automaticky sa dopĺňajúce textové polia a pod.,  

 vytvárať oblé hrany, farebné prechody a prvky vrhajúce tiene bez použitia 

obrázkov,  

 pristupovať na lokálny úložný priestor v počítači, a používať tak webovú 

aplikáciu aj bez pripojenia k internetu,  

 zisťovať geografickú polohu užívateľa a automaticky natáčať stránku podľa 

natočenia používaného zariadenia (mobilu, tabletu, notebooku, ...),  

 hrať počítačové hry ktoré už nevyžadujú dodatočnú inštaláciu žiadneho 

zásuvného modulu do prehliadača,  

 používať 3D grafiku a akýkoľvek font (typ písma),  

 ovládať webovú aplikáciu technikou Drag and Drop (možnosť chytiť a presunúť 

objekty) a to aj na zariadeniach ovládaných dotykom  

 

Kvalitný informačný systém je v súčasnosti nutnou podmienkou úspešnosti firiem vo 

všetkých oblastiach podnikania. Hlavným dôvodom nutnosti vlastniť kvalitný 
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informačný systém je to, že informačný systém je jedným z hlavných faktorov 

efektívnosti riadenia aj konkurencieschopnosti firmy. 

Potreba kvalitného informačného systému rastie s významom informácií a dnešné firmy 

sú závislé na kvalitných a včasných informáciách. Táto situácia je spôsobená 

predovšetkým prudkým rastom informatizácie spoločnosti a práve preto sa v posledných 

rokoch výrazne a to až niekoľkonásobne zvyšujú objemy finančných prostriedkov 

investovaných do inovácie informačných systémov a informačných technológií (IS/IT) 

[9]. 

1.1.4 Špecifikácia kvalitného informačného systému 

 

Nasledujúce body vystihujú vlastnosti, ktoré by kvalitný informačný systém 

s maximálnou výkonnosťou mal spĺňať: 

 Musí obsahovať nutné informácie, ktoré uchováva, analyzuje a potrebnou rýchlosťou 

odovzdáva procesom. Dané informácie sa týkajú hlavne vlastnej činnosti firmy ako 

je výroba, evidencia zákazníkov, zásob, zamestnancov, financií, stavu a vývoja 

vlastných výrobkov a podobne. 

 Musí obsahovať informácie o konkurencii, svetovom trhu, trendoch výroby, 

optimalizácii výrobných procesov, o miestach pôsobnosti firmy, strategických 

cieľoch a podobne. 

 Musí obsahovať moduly pre zjednodušenie a urýchlenie výroby, čím je myslené 

hlavne urýchlenie a zefektívnenie návrhu výrobkov, technologická príprava výroby 

a jej riadenie. 

 Musí umožňovať rýchlu komunikáciu pracovníkov firmy, jednotlivých pracovných 

úsekov, ale musí tiež zahrňovať komunikáciu so svetom. 

 Musí umožňovať z dostupných informácií spracovávať ciele a stratégiu firmy, 

koordinovať činnosť rôznych procesov a tým prispievať k zefektívneniu činnosti 

firmy. 

 Musí ponúknuť rýchlu komunikáciu so zákazníkom cez počítačovú sieť. 

 Musí obsahovať ďalšie nutné moduly k vedeniu firmy, ako sú štatistiky, mzdy, 

účtovníctvo, kompletná personalistika, sklad, oblasť manažér – marketing, výroba    

a ďalšie [10]. 
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1.1.5 Životný cyklus informačného systému 

 

Každý systém má svoj životný cyklus a ani ten informačný nie je výnimkou. 

Jednotlivé fázy životného cyklu informačného systému sa dajú popísať nasledovne: 

 identifikácia problému, zdrojov, možností, cieľov, 

 definovanie informačných prameňov a potrieb, 

 analýza systémových prameňov a potrieb, 

 návrh doporučeného systému, 

 vývoj a dokumentácia softwaru, 

 testovanie a zavádzanie, 

 údržba a hodnotenie [11]. 

 

1.1.6 Model informačného systému 

 

Všeobecný model informačného systému je dobre pochopiteľný z nasledujúceho 

obrázku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č. 3: Všeobecný model IS  

Zdroj: [4] 
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Jednotlivé komponenty modelu umožňujú realizovať základné ciele informačného 

systému: 

 získavanie informácií – receptor, 

 ukladanie informácií (ich fixácia v priestore a čase) – pamäť, 

 transformácia (spracovanie) informácií – procesor, 

 prenos informácií – efektor. 

Vstupy (zdroje) systému: 

 dáta, informácie, 

 požiadavky, dotazy. 

Výstupy systému: 

 informačné služby (informácie, odpovede na dotazy), 

 informačné produkty [12]. 

 

1.1.7 Prvky a funkcie informačného systému 

 

Informačný systém ako celok je možné rozdeliť do nasledujúcich podsystémov: 

a) subsystém - ľudia 

 tvorcovia (autori) informácií, 

 užívatelia informácií (klienti), 

 spracovatelia, správcovia, sprostredkovatelia informácií. 

b) subsystém - informácie 

 informácie ako ekonomický zdroj - informačný systém ako jeden z pomocných 

subsystémov organizácie (inštitúcie, firmy), zameraný na podporu jej činnosti. 

 informácie ako komodita (tovar) - informačný systém ako "produkčný" systém 

organizácie (inštitúcie, firmy), ktorej základným produktom či službou sú 

informácie (v tom prípade aj táto organizácia musí mať vlastný informačný 

systém zameraný na podporu vlastného riadenia). 
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c) subsystém - informačná infraštruktúra 

 jazyky, 

 informačné a komunikačné technológie (hardware - počítače a periférie, sieťové 

prvky, software) pracovné postupy, techniky a metódy, 

 materiálne zabezpečenie [12]. 

 

 

Obrázok č. 4: Subsystémy IS 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa [12] 

 

Funkcie informačného systému je možné odvodiť od konkrétnych procesov 

podporujúcich základné ciele informačného systému: 

 získavanie informácií, 

 spracovanie informácií (evidencia, organizácia - usporiadanie, kategorizácia, 

konverzia -zmena média, triedenie, vyhľadávanie, agregácia, odvodzovanie nových 

informácií), 

 uloženie informácií (zaznamenávanie, zhromažďovanie na nosiči), 

 prenos informácií, 

 sprístupnenie informácií (tlač, zobrazenie...) [12]. 
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1.1.8 Typy informačných systémov 

 

a) Informačné systémy organizácií (informácie ako ekonomický zdroj) - podnikový 

informačný systém (BIS - business information system, enterprise information 

system). 

 informačný systém, prevádzkovaný v kontexte konkrétnej organizácie, 

 účelom tohto IS je správa informácií a znalostí a ich integrácie do podnikových 

procesov za podpory informačných a komunikačných technológií, 

 obsiahnuté informácie sú chápané ako jeden z ekonomických zdrojov (aktív) 

organizácie, 

 podpora riadiacich a administratívnych funkcií (slúži vnútorným funkciám 

organizácie), 

 definovanie strategických cieľov, plánovanie, príprava rozpočtov, 

 správa a optimalizácia firemných zdrojov - zamestnancov a ich činností, 

inventárov materiálu, prístrojov a vybavenia, priestorov, financií, 

 ERP, MIS, EIS, BI, APS, SCM, CRM, 

 podpora činností a služieb organizácie (podporujú účel, kvôli ktorému 

organizácia existuje), 

 CA technológie, e-biznis, DTP, DMS, workflow management, automatizované 

knihovnícke systémy, dokumentografické systémy, expertné systémy, GIS. 

 

b) Verejné informačné systémy (informácie ako ekonomická komodita) - televízia, 

rozhlas, tlač, spravodajské agentúry, knižnice, informačné inštitúcie. 

 

c) Štátny informačný systém - informačné systémy štátnej správy a samosprávy, 

informačné systémy verejnej správy (GIS - government information system). 

 

d) Osobný informačný systém - informačný systém jednotlivca [12].  
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1.2 Bezpečnosť informačného systému 

Veľmi dôležitým faktorom pri rozbore a riešení problematiky bezpečnosti je komplexný 

pohľad. Nie vždy sú použité riešenia vyvážené, celistvé a stáva sa, že nezodpovedajú 

skutočným potrebám a požiadavkám. Nevyváženosť môže byť spôsobená zameraním sa 

na oblasť technického zabezpečenia a nedostatočným riešením personálneho 

zabezpečenia. Málokto si uvedomuje, že ide o veľmi  dôležitú súčasť, ktorá spolu  

s technickými prostriedkami tvorí neoddeliteľný celok zabezpečenia informačného 

systému. Inak povedané, ak pri zabezpečovaní informačného systému volíme vyspelú 

techniku a dômyselný systém opatrení proti útokom zvonku, je potrebné súčasne aj  

dôkladne vyriešiť problematiku týkajúcu sa útokov zvnútra. [13]. 

Úspešnú ochranu zďaleka nie je možné zaručiť len cez technické riešenie. Dôležitým 

faktorom je aj uplatňovanie organizačných pravidiel, ktoré by mali byť riešené v rámci 

životného cyklu informačného systému. 

Celý systém riadenia bezpečnosti tak môžeme rozdeliť na dve časti: 

1) Povedomie všetkých  zamestnancov o bezpečnosti informačných systémov. 

2) Výber a implementácia vhodných technických opatrení [1]. 

 

1.2.1 Povedomie všetkých zamestnancov o bezpečnosti informačných systémov 

 

Pre správnu funkciu bezpečnostných opatrení je potrebné dodržovať základné pravidlá 

pri práci s počítačovými systémami. To znamená, že si užívatelia navzájom nezverejňujú 

prístupové mená, heslá a prístupové kódy. Samozrejme ich nikomu nedávajú napísané,   

s výnimkou zapečatených obálok v trezore, ktoré sa otvárajú pri mimoriadnych krízových 

situáciách. Samozrejmosťou je, že užívatelia si svoje heslá a prihlasovacie mená 

nezapisujú na voľne prístupné miesta. Tiež pri voľbe hesla či kódu je vhodné zvoliť taký 

systém, aby heslo alebo kód neboli ľahko odvoditeľné. Vyslovene nevhodné je vlastné 

meno či priezvisko, mená detí, manžela či manželky, dátumy narodenia, sviatkov, rodné 

čísla a pod. Špeciálne opatrnosť a obozretnosť je namieste v prípade práce 

prostredníctvom Internetu. 
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Okrem uvedeného je nutné dôsledne dodržiavať nariadenia, ktoré sa týkajú zasielania 

a prijímania nepovolených typov príloh, sťahovania neznámych aplikácií alebo  

samospustiteľných súborov, navštevovanie nepovolených či rizikových WWW stránok 

a podobne. Správne nastavenie firewallu1 či pravidiel proxy serveru2 môže nežiadúce 

rizikové chovanie užívateľov výrazne obmedziť, úplne sa však vylúčiť nedá. Preto je 

potrebné, aby sami užívatelia dodržiavali základné pravidlá bezpečnosti [1]. 

 

1.2.2 Výber a implementácia vhodných technických opatrení 

 

Ide napríklad o zavedenie prístupových kariet, obmedzenie práv prístupu užívateľov 

k dátam podľa ich skutočných potrieb a stupňa dôležitosti dát, nastavení práv užívateľov 

komunikujúcich prostredníctvom Internetu, protivírusovú kontrolu všetkej komunikácie 

smerujúcej dovnútra i von z vnútornej siete a podobne. Zaistenie technickej časti 

bezpečnosti sa dá dosiahnuť pomocou správneho nastavenia firewallov, voľbou vhodnej 

vnútornej architektúry siete a mnohými ďalšími spôsobmi [14]. 

Pri posudzovaní bezpečnosti je nutné si uvedomiť, že každý systém je silný len tak, ako 

silný je jeho najslabší článok. V prípade zabezpečenia informačných systémov sa ako 

najslabší článok označuje jednoznačne užívateľ [1]. 

 

1.3 SWOT analýza 

SWOT je typ strategickej analýzy stavu firmy, podniku alebo organizácie z hľadiska ich 

silných stránok (Strengths), slabých stránok (Weaknesses), príležitostí (Opportunities) 

a hrozieb (Threats), ktorá poskytuje podklady pre formuláciu rozvojových smerov 

a aktivít, podnikových stratégií a strategických cieľov [15]. 

Analýza silných a slabých stránok sa zameriava predovšetkým na interné prostredie 

firmy, na vnútorné  faktory podnikania. Príkladom vnútorných faktorov  podnikania je 

výkonnosť a motivácia pracovníkov, efektivita procesov, logistické systémy, a podobne. 

Silné a slabé stránky sú obvykle merateľné interným hodnotiacim procesom alebo 

benchmarkingom (porovnávaním s konkurenciou). Silné a slabé stránky podniku sú tie 
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faktory, ktoré vytvárajú alebo naopak znižujú vnútornú hodnotu firmy (aktíva, podnikové 

zdroje a pod.) [16]. 

Naproti tomu hodnotenie príležitostí a hrozieb sa zameriava na externé prostredie firmy, 

ktoré podnik nemôže tak dobre kontrolovať. Napriek faktu, že podnik nemôže externé 

faktory kontrolovať, môže ich aspoň identifikovať pomocou napríklad vhodnej analýzy 

konkurencie, demografických, ekonomických, politických, technických, sociálnych, 

legislatívnych a kultúrnych faktorov pôsobiacich v okolí podniku. V bežnej praxi tvorí 

SWOT analýzu súbor potrebných externých a interných analýz podniku. Medzi externé 

faktory firmy sa zaraďujú napríklad devízový kurz, zmena úrokových sadzieb 

v ekonomike, fázy hospodárskeho cyklu a ďalšie [15]. 

 

 

 

Obrázok č. 5: SWOT analýza  

Zdroj: vlastné spracovanie 
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1.4 Metóda HOS 8 pre analýzu IS/IT spoločnosti 

Jedná sa o ucelený pohľad na daný informačný systém podniku, ktorý sa realizuje vďaka 

hodnoteniu jeho čiastkových oblastí. Táto metóda nemá za úlohu detailne preskúmať 

informačný systém na úrovni jednotlivých procesov, ale poskytnúť celkový pohľad na 

celý model informačného systému [17]. 

Oblasti hodnotenia informačného systému metódou HOS 8: 

 Hardware: táto oblasť skúma fyzické vybavenie vo vzťahu k jeho spoľahlivosti, 

bezpečnosti, použiteľnosti so softwarom. 

 Software: v tejto oblasti je zahrnuté skúmanie programového vybavenia, jeho 

funkcií, jednoduchosti ovládania a používania. 

 Orgware: oblasť orgwaru zahŕňa pravidlá pre prevádzku informačných systémov 

a doporučené pracovné postupy. 

 Peopleware: oblasť zahŕňa skúmanie užívateľov informačných systémov vo 

vzťahu k rozvoju ich schopností, k ich podpore pri používaní informačných 

systémov a vnímaní ich dôležitosti. Metoda HOS 8 si neurčuje za cieľ hodnotiť 

odborné kvality používateľov či mieru ich schopností a zručností. 

 Dataware: skúma dáta, ktoré sú uložené a používané v informačnom systéme vo 

vzťahu k ich dostupnosti, správe a ich bezpečnosti. Pomocou metódy HOS 8 sa 

nehodnotí množstvo dát uložených v informačnom systéme alebo ich presnosť, ale 

spôsob, akým môžu byť užívateľmi využívané a akým spôsobom sú spravované. 

 Customers: predmetom skúmania tejto oblasti je to, čo má informačný systém 

zákazníkom poskytovať a ako je táto oblasť riadená. Vymedzenie zákazníkov závisí 

na vymedzení skúmaného informačného systému. Môžu to byť zákazníci  

v obchodnom chápaní alebo vnútropodnikoví zákazníci, ktorí používajú výstupy zo 

skúmaného informačného systému. Táto oblasť si neurčuje za cieľ skúmať 

spokojnosť zákazníkov so stavom informačného systému, ale spôsob riadenia tejto 

oblasti v podniku. 

 Suppliers: predmetom skúmania tejto oblasti je to, čo informačný systém vyžaduje 

od dodávateľov a ako je táto oblasť riadená. Vymedzenie dodávateľov závisí na 

vymedzení skúmaného informačného systému. Môžu to byť dodávatelia  
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v obchodnom chápaní alebo vnútropodnikoví dodávatelia výrobkov, služieb  

a informácií, ktoré s týmito výkonmi súvisia. Táto oblasť si nekladie za cieľ skúmať 

spokojnosť skúmaného podniku existujúcimi dodávateľmi, ale spôsob riadenia 

informačného systému vzhľadom k dodávateľom. 

 Management informačného systému: táto oblasť skúma riadenie informačných 

systémov vo vzťahu k informačnej stratégii, dôslednosti uplatňovania stanovených 

pravidiel a vnímania koncových používateľov informačného systému. Cieľom 

metódy HOS 8 nie je prieskum v oblasti znalosti managementu IS [4]. 

 

 

 

 

 

Obrázok č. 6: Oblasti hodnotenia IS metódou HOS 8 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa [17] 

 

1.5 Data Flow Diagram 

 Diagram dátových tokov (DFD) je grafický prostriedok pre návrh a zobrazenie 

funkčného modelu systému. Popisuje dynamiku systému, vyjadruje transformáciu dát  

z jednej formy do druhej. Modeluje funkcie systému pomocou grafov a pritom používa 

nasledujúce základné prvky [18]. 

 Procesy 

 Pamäte 

 Terminátory 

 Dátové toky 

Proces 

Proces prevádza transformáciu vstupných dát na výstupné dáta. Zakresľuje sa kruhovým 

uzlom v grafe (elipsa). V uzle je zaznamenaný názov funkcie a jednoznačné číslo. Čísla 

IS 

Software Hardware Orgware 

Dataware Peopleware 

Management IS Suppliers Customers 
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je vhodné prideľovať hierarchicky. Súčasťou čísla je číslo nadriadenej funkcie do 

rozkladu ktorej popisovaná funkcia patrí. Procesy sa ďalej rozlišujú na dátové procesy  

a riadiace procesy. 

 

Dátové procesy  

Dátové procesy vyjadrujú fyzickú transformáciu dát, tzn. zmena reprezentácie dát, alebo 

zmenu stavu dát (dáta môžeme modifikovať, pridávať nové záznamy, rušiť záznamy  

a pod.). 

 

Riadiace procesy  

Prevádzajú riadiace akcie, riadia vzájomné časové nadväznosti procesov (aplikácia, ktorá 

beží v reálnom čase). Na rozdiel od dátových procesov nespracovávajú dáta, ale iba 

rozdeľujú funkcie.  

 

Dátový tok 

Vyjadruje presun dát alebo informácií z jednej časti systému do inej. Znázorňuje sa 

úsečkou alebo oblúkom opatreným šípkou znázorňujúcou smer toku. Dátový tok musí 

mať známy obsah a je pomenovaný. Dátové toky obsahujú dáta, ktoré sú do systému 

vkladané, systémom spracovávané alebo zo systému vypustené. 

 

Dátová pamäť 

Pamäť je miesto dočasného uchovania dát pre ich následné využitie. Používa sa tam, kde 

medzi procesmi existuje časové omeškanie pri presune dát. Znázorňuje sa pomocou 

dvoch rovnobežiek. Medzi nimi je názov pamäte. Pre každú pamäť musí existovať aspoň 

jeden dátový tok, ktorý smeruje do pamäte a jeden, ktorý smeruje z pamäte. Pamäť je 

pasívny prvok: dáta do pamäte aj z pamäte musia vždy prechádzať cez proces.  

 

Terminátor 

Znázorňuje externý súbor alebo cieľ dát, objekt vo vnútri  systému, s ktorým systém 

komunikuje. Môže to byť človek, skupina ľudí alebo oddelenie, prípadne iný systém. 

Graficky sa znázorňuje obdĺžnikom či štvorcom  a znovu má názov [18]. 
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1.5.1 Hierarchie dátových tokov 

 

Na vrchole hierarchie je iba jeden diagram dátových tokov nazývaný kontextový, ten 

obsahuje celý systém ako jednu funkciu, definuje hranice systému a všetky terminátory. 

Bezprostredným rozkladom kontextového diagramu je diagram nultej úrovne. Tento 

obsahuje základné funkcie systému (často sa rozkladajú) a ich vzťahy vyjadrené 

prostredníctvom dátových tokov a pamäte. Terminátory systému sú totožné  

s kontextovým diagramom. Ďalej sa postupuje v rozklade funkcií podobne – každá 

funkcia, ktorú je možné ďalej rozložiť sa rozkresľuje ďalším diagramom nižšej úrovne až 

na elementárnu úroveň [1]. 

 

1.5.2 Pravidlá tvorby diagramu dátových tokov 

 

1) Pri číslovaní procesov identifikovať jednak úroveň rozkladu, do ktorého funkcia 

patrí, jednak proces v rámci danej úrovne. 

2) Názvy procesov majú byť stručné a výstižne vyjadrovať funkčnú náplň procesu. 

3) Zložitosť jedného diagramu má byť taká, aby formát nepresahoval veľkosť A4, aby 

neobsahoval veľké množstvo uzlov (3-9 uzlov). 

4) Diagram má byť technicky správny (konzistentný), zrozumiteľný, prehľadný 

a esteticky usporiadaný (toky dát sa nekrížia) [11]. 

 

1.6 Entity-Relationship Diagram 

E-R diagram (diagram vzťahov medzi entitami) patrí medzi najobľúbenejšiu techniku 

vyjadrenia návrhu dát pre dátovo orientované systémy. ERD zobrazuje typy objektov 

(entít), o ktorých v systéme ukladáme dáta, typy vzťahov medzi týmito objektmi  

a niekedy typy atribútov ukladaných o každom objekte: 

 entity = objekty o ktorých zhromažďujeme dáta. Majú symbol obdĺžnika a ich 

názov tvorí podstatné meno, napr. klient. 

 vzťahy = určujú typ súčinnosti entít. Znázorňujú sa ako spojnice obdĺžnikov entít 

(úsečky) alebo ako kosoštvorce. Ich názov tvorí spravidla sloveso, napr.: 

navštevuje. 
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 atribúty = nositelia informácií entít. Atribúty sú zobrazené ako elipsy, prepojené 

s entitami prípadne so vzťahmi, napr.: dátum. 

 

 

E-R diagramy sa používajú nielen vo fáze plánovania, ale tiež pri analýze  

a v neposlednom rade tiež pre samotný návrh systému [19]. 

Kardinalita vzťahu - vyjadruje mohutnosť, veľkosť alebo počet entít vstupujúcich do 

vzťahov s inou entitou. Pre vyjadrenie kardinality vzťahu sa používajú nasledujúce 

symboly [15]. 

 

1:1 

 

Práve 1:1 

 

1:N 

 

Viac : 1 

 

1 alebo viac : 1 

 

0 alebo 1: 1 

 

0 alebo viac : 1 
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1.7 EPC diagram 

EPC diagram pochádza z anglického Event-driven Process Chain (diagram procesu 

riadeného udalosťami). Táto metóda sa využíva napríklad vtedy, keď modelujeme proces, 

ktorý sa snaží ukázať, čo sa bude diať za určitých okolností - teda pri nastolení určitej 

udalosti. Pomocou EPC diagramu sa dajú prehľadne definovať aktivity, pomocou ktorých 

bude proces realizovaný, v akom slede a ako budú jednotlivé aktivity koordinované. EPC 

diagram používa 4 základné prvky:  

 Procesná aktivita - v EPC diagrame označovaná ako funkcia, ktorá určuje čo má 

byť vykonané. V diagrame sa označuje obdĺžnikom so zaoblenými rohmi. 

 Procesné role so vzťahom k aktivite. Buď ju vykonáva, alebo za aktivitu 

zodpovedá, alebo je informovaná o výsledku aktivity. V diagrame má tvar elipsy  

s pruhom. 

 Udalosť, ktorá vyjadruje určitý stav procesu. V EPC diagrame má tvar 

šesťuholníka. 

 Automatický nástroj pre podporu procesnej aktivity - funkcia informačného 

systému. Označuje sa obdĺžnikom [20]. 

 

Okrem toho je súčasťou takého EPC diagramu také množstvo logických spojok (OR, 

AND, XOR), pomocou ktorých je možné proces modelovať. 

Táto metóda sa najčastejšie používa pri návrhu algoritmov alebo konštrukcii iných 

technických zariadení či postupov [21]. 

1.8 SQL 

Skratka SQL značí Structured Query Language. História jazyka SQL spadá do 70.  

a 80. rokov. Prvý štandard bol prijatý v roku 1986, označovaný ako SQL86. Časom sa 

však prejavili niektoré nedostatky. Opravená verzia je z roku 1992 a je označovaná ako 

SQL92. Táto je v oblasti relačných databáz štandardom dodnes. Jazyk v sebe zahrňuje 

nástroje pre tvorbu databáz (tabuliek) a ďalej nástroje na manipuláciu s dátami (vkladanie 

dát, aktualizácia, vymazanie a vyhľadávanie informácií). 

SQL patrí medzi tzv. deklaratívne programovacie jazyky, čo v praxi znamená, že kód 

jazyka SQL nepíšeme v žiadnom samostatnom programe (ako by to bolo napr. pri jazyku 
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C alebo Pascal), ale vkladáme ho do iného programovacieho jazyka, ktorý je už 

procedurálny. So samotným jazykom SQL môžeme pracovať iba v prípade, ak  sa 

terminálom pripojíme na SQL server a na príkazový riadok by sme zadávali priamo 

príkazy jazyka SQL. 

SQL sa skladá z niekoľkých častí. Niektoré časti sú určené pre administrátorov  

a návrhárov databázových systémov, iné  pre koncových užívateľov a programátorov. 

Prvou časťou jazyka SQL je jazyk DDL - Data Definition Language. Jedná sa o jazyk pre 

vytváranie databázových schém a katalógov. Spôsob ukladania tabuliek definuje jazyk 

SDL - Storage Definition Language. Treťou časťou pre návrhárov a správcov je jazyk 

VDL - View Definition Language,  ktorý určuje vytváranie pohľadov (pohľad je možné 

si predstaviť ako virtuálnu tabuľku zloženú z rôznych iných tabuliek). Poslednou časťou 

je jazyk DML - Data Manipulation Language, ktorý obsahuje základné príkazy INSERT, 

UPDATE, DELETE a najpoužívanejší príkaz SELECT. S jazykom DML pracujú najviac 

koncoví užívatelia a programátori databázových aplikácií [7]. 
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2. Analýza problému 
 

2.1 Charakteristika spoločnosti 

História Strednej odbornej školy, Pod Bánošom 80 v Banskej Bystrici, sa v tejto súčasnej 

forme začala písať 4. septembra 2007. Vznikla totiž združením Strednej odbornej školy 

a Stredného odborného učilišťa poľnohospodársko-potravinárskeho, ktoré malo takmer 

50-ročnú tradíciu vo vyučovaní študentov poľnohospodárskych a potravinárskych 

odborov. Zriaďovateľom  organizácie  je VÚC Banská Bystrica. Súčasným  poslaním  

školy je hlavne vychovávať odborníkov pre rozvoj agroturistiky a služieb s ňou 

súvisiacich a tiež služieb pre rozvoj regiónu a vidieka.  

 

Keďže Banskobystrický samosprávny kraj má ambície centra turistiky a služieb 

v regióne, je ďalší rozvoj školy smerovaný k napĺňaniu týchto zámerov. Tomuto cieľu sú 

prispôsobené jednotlivé študijné odbory, ktoré škola absolventom základných škôl 

ponúka. Ide hlavne o odbory: Manažment regionálneho cestovného ruchu a Podnikateľ 

pre rozvoj vidieka. Pomaturitné štúdium Vidiecka turistika vo forme vyššieho stredného 

odborného štúdia je prvým krokom školy do priestoru celoživotného vzdelávania 

v oblasti turistiky a služieb na vidieku.  

 

Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o školské zariadenie, ktorého zriaďovateľom je 

VÚC Banská Bystrica a je príspevkovou organizáciou, tak ako každá organizácia tohto 

typu, hľadá aj rôzne alternatívne formy financovania.  

Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, je síce príspevková organizácia ale má aj svoju 

vlastnú podnikateľskú činnosť. Táto podnikateľská činnosť sa zameriava najmä na 

výrobu a predaj pekárenských a cukrárenských výrobkov, ale organizácia vykonáva aj 

iné podnikateľské činnosti ako sú: predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo 

upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich 

priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest, pohostinské a ubytovacie služby 

a kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu  voľnej 

živnosti. 
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Keďže má organizácia vlastné prostriedky na realizáciu včelárstva, preto v poslednom 

období pribudla v tomto obore aj produkcia a predaj originálneho slovenského medu 

rôzneho druhu. Disponuje dvomi vlastnými školskými predajňami: Pod Bánošom 80        

a na Dolnej ulici 25 (obidve v krajskom meste Banská Bystrica). V potravinárstve sa 

udržujú tradície zachovania chutí originálnych výrobkov a preferuje sa snaha odolať 

trendu polotovarov a zmesí. Presadzuje sa snaha zachovať kultúrne zvyklosti krajiny a jej 

špecifík, napriek tomu, že škola sa nebráni vo svojich potravinárskych výrobniach novým 

technológiám. 

Organizácia má na základe  hlavnej podnikateľskej činnosti pridelené identifikačné číslo 

IČO vydané Štatistickým úradom Slovenskej republiky. 

2.2 Organizačná štruktúra spoločnosti 

Vrcholom organizačnej štruktúry školy  je jej zriaďovateľ (VÚC Banská Bystrica), 

ktorému sa zodpovedá riaditeľ školy. Jeho podriadených tvorí kvalifikovaný pedagogický 

personál, t.j. vyučujúci všeobecných a odborných predmetov a majstri odborného 

výcviku. Ďalšiu časť zamestnancov tvorí hospodársky úsek (ekonóm školy, učtáreň, 

správca ICT), vrátane pomocného personálu, ktorý pozostáva z pracovníkov oddelenia 

stravovania, upratovačiek, vrátnikov a podobne. Schéma organizačnej štruktúry je 

dokumentovaná na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č 7: Schéma organizačnej štruktúry 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa interných dokumentov organizácie 
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2.3 Súčasný stav informačného systému v spoločnosti 

Informačný systém školy je zložený z väčšieho  množstva  rôznorodých informácií, 

uložených na decentralizovaných úložiskách, ktoré naviac nepodliehajú centrálnej 

správe. Časť ekonomických údajov sa spracováva mimo spoločnosti na externých 

serveroch. 

Pracovníci školy využívajú pri práci a k záznamom všetkých údajov, okrem papierovej 

podoby, väčšinou tabuľkové procesory z kancelárskych softwarových balíkov, textové 

súbory a pod. Pre tlač vysvedčení a dokumentáciu o žiakoch je využívaná aplikácia „aSc 

agenda“. 

 

2.3.1 Analýza hardwaru 

 

Súhrn hardwarového vybavenia školy prehľadne zachytáva nasledujúci zoznam: 

 78 desktopov, 

 18 laptopov, 

 2 Wi-Fi routery, 

 1 UPS, 

 1 skartovací stroj, 

 1 video prehrávač, 

 4 televízory, 

 8 dataprojektorov, 

 3 digitálne fotoaparáty, 

 1 videokamera, 

 4 interaktívne tabule, 

 9 laserových tlačiarní, 

 2 atramentové farebné tlačiarne, 

 4 multifunkčné zariadenia, 

  4 AP antény, 

  3 Switch - 22 port. 
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Konfigurácia desktopov v organizácii je veľmi rozmanitá a je rozložená do jednotlivých  

úsekov. 

V ekonomickom úseku sa nachádzajú staršie zostavy: 

 Single core Intel Celeron - 1700, 

 1 GHz, 1 GB RAM,  

 40 GB ATA HDD,  

 Windows XP Professional. 

 

Tieto boli následne v závislosti od finančných možností organizácie postupne doplňované 

novšími a to konkrétne: 

 Intel Pentium G3240 3,3 GHz, 

 4 GB DDR3 1400 MHz RAM, 

 500 GB SATA 7,2k HDD, 

 Intel® HD Graphics, 

 Windows 8.1 Professional 64bit. 

 

V učebniach sa nachádzajú počítače, staré maximálne 1-2 roky:  

 Intel Pentium Dual Core 2,8 GHz, 

 4 GB DDR 533,3 MHz RAM,  

 500 GB SATA,  

 Intel G41 Chipset, 

 Windows 7 Professional 64bit. 

 

V ojedinelých prípadoch môžeme nájsť v učebniach aj staršie zostavy a to s rozhraním: 

 Intel Celeron D 315 2,26 GHz,  

 1,79 GB DDR-SDRAM 200.0 MHz, 

 80 GB ATA, 

 Intel® 82865G Graphics Controller, 

 Windows XP Professional. 
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V zborovni sa nachádzajú o niečo výkonnejšie zostavy s nasledovnými parametrami: 

 Intel Core i3-540 3,0 GHz, 

 4 GB DDR 666,7MHz RAM,  

 500 GB SATA,  

 GIGABYTE Radeon HD 5450,  

 Windows 7 Home Premium 64bit. 

 

Všetky notebooky sú značky HP Compaq 6730b so zhodnou konfiguráciou: 

 Intel® T1600 – Dual-Core 1,66 GHz,  

 2 GB DDR2 RAM,  

 160 GB SATA,  

 Intel GMA 4500 MHD 1,3 GB,  

 WI-FI 802.11g WLAN BROADCOM,  

 (RS232) COM – sériový port,  

 čítačka pamäťových kariet SD/MMC/XD/MS-PRO,  

 sieťová karta INTEL GIGABIT LAN,  

 Firewire IEEE 1394, 

  integrovaná zvuková karta SOUNDMAX High definition audio,  

 56K V.92 Modem,  

 Windows Vista Professional 32bit. 
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2.3.2 Analýza softwarového vybavenia 

 

Škola využíva rôzne softwarové vybavenie. Podrobný rozpis je uvedený v nasledovnom 

zozname: 

 Operačný systém MS Windows XP, 

 Operačný systém MS Windows Vista 32 bit, 

 Operačný systém MS Windows 7 64 bit, 

 Operačný systém MS Windows 8.1 64 bit, 

 Omega – podvojné účtovníctvo (KROS a.s.), 

 Alfa – jednoduché účtovníctvo (KROS a.s.), 

 Pinnacle Studio, 

 MS Office 2007, 

 MS Office 2010, 

 MS Office 2013, 

 ESET Endpoint Antivirus 5.0. 

 

2.3.3 Analýza procesov v organizácii 

 

Hlavné procesy v organizácii 

 Výroba a predaj cukrárenských a pekárenských výrobkov. 

 Výroba a predaj včelárskych výrobkov a medu. 

 Vzdelávacia a školiaca činnosť- 

 

Vedľajšie procesy v organizácii 

 Poradenská činnosť. 

 Prenájom budov. 

 Promo akcie- 
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2.4 SWOT analýza súčasného informačného systému 

S  
Silné stránky 

W 

Slabé stránky 

 Stredne pokročilá a pokročilá 

počítačová gramotnosť vedúcich 

pracovníkov. 

 Dostatočná počítačová gramotnosť 

zamestnancov. 

 Flexibilita zamestnancov v oblasti 

ďalšieho odborného vzdelávania. 

 

 Neefektívne riadenie informácií. 

 Nekomplexnosť informačného systému. 

 Nejednotnosť systému zálohovania 

a archivácie dát. 

 Nekompatibilita informačných 

systémov. 

 

O  
Príležitosti 

T 

Hrozby 

 Zvýšenie efektivity riadenia 

informácií zavedením nového IS. 

 Zvýšenie hospodárnosti prepojením 

všetkých súčastí do jedného celku. 

 Zavedenie centrálneho úložiska dát.  

 Zavedenie nových služieb – 

prepojenie ASC agendy na knižnicu, 

dochádzku a školskú jedáleň. 

 Zvýšenie konkurencieschopnosti. 

 Optimalizácia výrobných procesov 

inováciou produkčných modulov 

v IS. 

 

 Zneužitie, odcudzenie prípadne strata 

vnútorných dát. 

 Nechuť zamestnancov, čiastočná 

averzia zamestnancov k novému IS. 

 Nesympatia k novým službám 

a funkciám ponúkaným v navrhovanom 

IS. 

 

Obrázok č. 8 :SWOT analýza súčasného informačného systému 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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2.5 HOS 8 analýza  

2.5.1 Hardware 

 

 V organizácii funguje interná počítačová sieť, ktorá je zložená zo 78 desktopov,  

18 laptopov, 9 laserových tlačiarní, 2 atramentových tlačiarní a 4 multifunkčných 

zariadení. Organizácia disponuje aj 4 access pointami a 2 Wi-Fi routermi. Presný súpis 

Hardware je uvedený v podkapitole 2.3.1.  

 

2.5.2 Software 

 

Organizácia používa  operačný systém MS Windows XP (40 desktopov a 10 laptopov), 

MS Windows Vista 32bit (8 desktopov a 1 laptop), MS Windows 7 64bit (22 desktopov 

a 6 laptopov), MS Windows 8.1 64bit (8 desktopov a 1 laptop). Súčasťou softwarového 

vybavenia sú aj moderné aplikácie slúžiace na prezentácie na multimediálnych tabuliach, 

rôzne výukové programy (účtovný program Omega, Alfa od spoločnosti KROS) 

a program na strih videa (Pinnacle Studio). Bežne je využívaný MS Office 2007  

(52 desktopov a 10 laptopov), MS Office 2010 (24 desktopov a 6 laptopov) a MS Office 

2013 (2 desktopy a 2 laptopy). Presný súpis softwaru  je uvedený v podkapitole 2.3.2. 

 

2.5.3 Orgware 

 

Užívateľov výpočtovej techniky v organizácii je možné rozdeliť na dve rôznorodé 

skupiny. Vyučujúci nemajú vytvorené svoje účty, ale vytvorený je spoločný účet 

chránený heslom, ktorý po zapnutí počítača nabehne do defaultného stavu, ktorý nemá 

administrátorské práva. Druhou skupinou sú zamestnanci tvoriaci administratívnu 

podporu organizácie. Títo disponujú svojimi účtami, ktoré sú chránené heslami a majú 

pridelené prístupové práva podľa zamerania svojej činnosti.  

Organizácia má vypracované smernice, pravidlá a bezpečnostné normy týkajúce sa 

používania výpočtovej techniky a základov bezpečnosti práce s informáciami a dátami. 
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2.5.4 Peopleware 

 

Zamestnanci sú vyškolení, odborné školenia absolvovali vo viacerých etapách na rôznych 

stupňoch a náročnostiach. Ďalšie školenia sú systematicky naplánované, spoločnosť 

svojich zamestnancov v oblasti IS/ICT pravidelne doškoľuje.  

Počítačová sieť má samostatného správcu, ktorý má na starosti údržbu informačný 

systém, výmenu zariadení, prípadne menšie opravy. Väčšie opravy sa riešia 

outsourcingom.  

 

2.5.5 Dataware 

 

Informácie a dáta sú uložené na viacerých miestach a to nasledovne: 

 Desktop správcu siete, kde je uložená celá ASC agenda školy. 

 Desktop riaditeľa školy, kde sa nachádzajú všetky dáta týkajúce sa fungovania 

školy. 

 Desktop v mzdovej učtárni s prepojením na zriaďovateľa, ktorý obsahuje dáta 

zamerané na oblasť ekonomiky a účtovníctva.  

 Desktop sekretárky s prepojením na zriaďovateľa, ktorý obsahuje dáta ohľadom 

administratívy. 

 Desktop vedúcej kuchyne, ktorý slúži k managementu stravovania (normovanie 

jedál). 

 Desktop majstrov odborného výcviku a výroby, ktorý slúži na normovanie 

v pekárskej a cukrárskej výrobe. 

 Desktop správcu ubytovacieho zariadenia, ktorý slúži pre potreby ubytovania 

študentov ale aj riešenie ubytovania externých hostí. 

 

Organizácia nemá centrálne úložisko dát, komplexný systém organizácie informácií a dát 

nefunguje, preto je vyhľadávanie a získavanie informácií zdĺhavé a veľmi náročné. 

Neexistuje ani komplexné zálohovanie a archivovanie dát, archivácia sa tiež uskutočňuje 

nejednotne.  
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2.5.6 Customers 

 

Organizácia má  zavedenú aSc agendu, ktorá umožňuje prístup z internetu a to nielen pre 

učiteľov ale aj pre rodičov (zákazníkov školy). Títo majú po prihlásení možnosť 

informovať sa o prospechu, dochádzke a ďalších údajoch o svojich deťoch, 

v elektronickej žiackej knižke svojho dieťaťa.  

Keďže škola uskutočňuje aj už spomínanú výrobnú činnosť, jej zákazníkov tvoria aj 

odberatelia pekárenských, cukrárenských a včelárskych výrobkov, ktorí majú možnosť 

cez e-shop kontaktovať školu a uskutočniť nákup žiadaného produktu. 

 

2.5.7 Suppliers 

 

Keďže sa jedná o školu, ktorá uskutočňuje výrobnú činnosť, komunikácia s dodávateľmi 

je veľmi dôležitá a potrebná. Prebieha formou elektronickej pošty, telefonických 

kontaktov ale aj osobných stretnutí. Organizácia má dlhoročných stálych dodávateľov, 

s ktorými má vytvorené výborné dodávateľsko-odberateľské vzťahy. 

 

2.5.8 Management IS 

 

Organizácia je špecifická tým, že sa jedná o strednú školu, preto nemá vytýčené konkrétne 

strategické ciele, čo sa týka zavedenia nového informačného systému. Ako potrebné až 

nutné sa javí v rámci zmien dosiahnuť dielčie ciele, ako sú: centrálne úložisko dát, 

inovácia v školskej jedálni, zavedenie nových modulov v rámci aSc agendy (knižnica, 

dochádzka a školská jedáleň). Nemenej dôležitou požiadavkou je úplná inovácia 

informačného systému v pekárenskej a cukrárenskej výrobe. 
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2.5.9 Výsledok HOS 8 analýzy 

 

 
 

Graf 1 Výsledok HOS analýzy 

Zdroj: [22] 

 

Hore uvedený graf demonštruje výsledok HOS 8 analýzy. Je z neho zjavné, že celková 

úroveň jednotlivých oblastí informačného systému skúmanej organizácie je priemerná 

a súčasný stav poukazuje na relatívnu vyváženosť. Preto návrh obsahuje na jednej 

strane  inováciu starého informačného systému novými modulmi v oblasti vzdelávacej 

činnosti a na strane druhej zavedenie úplne nového informačného systému  v oblasti 

výrobnej činnosti analyzovanej organizácie, čím sa dosiahne posun momentálne 

fungujúceho informačného systému na vyššiu úroveň. 
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2.6 Analýza bezpečnosti informácií v organizácii 

Vzhľadom na skutočnosť, že v zmysle nového zákona týkajúceho sa informačnej 

bezpečnosti, je povinnosť dodržiavať ochranu informačného systému, škola má 

vypracovaný bezpečnostný projekt a funguje v súlade s medzinárodnou normou ISO/IEC 

27001. Lokálna sieť je zabezpečená softwarovým aj hardwarovým firewallom a  samotné 

počítače sú chránené antivírovým programom firmy ESET „NOD32“ a heslom. Tieto sú 

navyše umiestnené v osobitných uzamknuteľných miestnostiach, ku ktorým majú prístup 

len kompetentné osoby. 

V tejto oblasti bezpečnosti informácií je teda organizácia schopná eliminovať potenciálne 

hrozby na požadovanej úrovni. 

 

2.7 Zhrnutie analýz 

Na základe uskutočnenej analýzy demonštrovanej v predchádzajúcich kapitolách, je 

možné skonštatovať, že informačný systém v danej organizácii nefunguje na zlej úrovni, 

hardwarové aj softwarové vybavenie a tiež bezpečnosť informácií spĺňajú požadované 

normy. Je však potrebné rozšíriť hardwarovú aj softwarovú základňu a inovovať niektoré 

informačné moduly.  

Hlavnou požiadavkou je zjednotiť jednotlivé procesy, zaviesť centrálne úložisko dát 

a zlepšiť komunikáciu ako vnútropodnikovú, tak aj s okolím. 

Škola plánuje postupnú reštrukturalizáciu počítačovej siete (zmena DSL na optické 

pripojene), ktorá vyslovene ponúka možnosť uskutočniť návrh zmien v súlade s touto 

diplomovou prácou a zlepšiť tak celkovú úroveň informačného systému spoločnosti.  
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3. Vlastné návrhy riešení 
 

3.1 Vízia budúceho IS 

Vedenie školy má jasnú predstavu o tom, čo by bolo potrebné zmeniť, inovovať 

a navrhnúť v rámci nového informačného systému. Po konzultáciách s top 

managementom školy boli sformulované požiadavky na zmeny existujúceho a zavedenie 

nového IS, ktoré sa dajú zhrnúť do nasledovných všeobecných bodov:  

 Poskytovať jednotný systém dát. 

 Sústrediť všetky informácie na jednom mieste. 

 Vytvoriť centrálne úložisko dát. 

 Prepojenie aSc agendy v oblasti knižnice, stravovania, dochádzky a ďalších 

služieb. 

 Inovácia hardwaru a softwaru v pekárenskej a cukrárenskej výrobe. 

Keďže škola v súčasnosti už využíva niektoré moduly aSc agendy, v oblasti výuky je 

v rámci zmien navrhované len jej doplnenie. Najdôležitejšou časťou návrhu je riešenie 

hardwaru a softwaru v pekárenskej a cukrárenskej výrobe, kde je nutné vybrať optimálny 

informačný systém na normovanie výrobkov, celkovú evidenciu a fakturáciu skladových 

zásob. 

3.2 Súpis konkrétnych požiadaviek na IS 

Informačný systém by mal obsahovať nasledovné časti: 

 Výuková časť – k existujúcim využívaným službám aSc agendy pridať 

elektronickú triednu knihu, evidenciu dochádzky a evidenciu knižnice.  

 Administratívna časť – zefektívniť komunikáciu interného aj externého 

charakteru. 

 Správa stravovania – evidencia v školskej jedálni (vedenie záznamov o strave, 

objednávky, rušenie, výber jedál pre žiakov a pre zamestnancov). 

 Výroba (pekárenská a cukrárenská) – inovácia hardwaru a softwaru 

(normovanie výrobkov, elektronizácia evidencie na sklade a fakturácia). 
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3.2.1 Podmienky pre cieľový informačný systém 

 

Pred zavedením nového informačného systému je potrebné zvážiť zoznam očakávaných 

kritérií na jeho fungovanie. V súlade s konzultáciami s vedením a zamestnancami bol 

zostavený rebríček všeobecných podmienok pre cieľový informačný systém: 

 Nenáročnosť na hardware a sieťové procesy. 

 Rýchlosť. 

 Stabilita. 

 Ľahká údržba. 

 Jednoduchosť a zrozumiteľnosť. 

 Bezpečnosť. 

 Dostupnosť. 

 Kompatibilita s doteraz fungujúcimi systémami. 

 

3.2.2 Hardwarové rozšírenie pre potreby informačného systému 

 

V organizácii nie je potrebná zmena a inovácia počítačovej siete, ktorá je už zavedená 

a je v dostatočne dobrom stave. Spoločnosť taktiež disponuje serverovou základňou IBM 

eServer xSeries 346, ktorá plne vyhovuje požiadavkám na prevádzku nového 

informačného systému. 

Rozšírenie sa bude realizovať na výrobnom úseku, kde je akútna potreba inovácie 

a zmeny koncových staníc. Nákup nových a vyhovujúcich desktopov sa bude realizovať 

pomocou výberového konania na dodávateľa konkrétnych hardwarových riešení. 
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Hardware: 

2 x desktop DELL s nasledovnými parametrami: 

 Intel Pentium G3240 3,3 GHz, 

 4 GB DDR3 1400 MHz RAM, 

 500 GB SATA 7,2k HDD, 

 Intel® HD Graphics. 

1x multifunkčné zariadenie HP Laser Jet Pro M1132 

1x dátové úložisko NAS WD My Cloud EX4 s nasledovnými parametrami: 

 4x3,5“ SATA II HDD, 

 CPU 2,0 GHz, 

 512 MB RAM, 

 2x GLAN.  

 

Toto úložisko je ideálne pre potreby organizácie z dôvodu, že prístup k nemu je možné 

rozdeliť na skupiny a jednotlivé profily, kde sa pridelia kapacitné kvóty. Active directory 

zaistí jednoduchšiu centralizovanú správu a prístup pre zamestnancov s jednotnou sadou 

doménových účtov. SNMP protokol pre správu zariadenia sietí umožňuje správcovi IT 

monitorovať viac sieťových zariadení naraz.  

 

3.2.3 Softwarové rozšírenie pre potreby informačného systému 

 

Pre potreby nového informačného systému nie je potrebné zakúpiť žiadny dodatočný 

software, ale je žiadúce doplniť základný balík o nové moduly v zmysle požiadaviek na 

fungovanie podnikových procesov. Dodávateľ konkrétneho riešenia informačného 

systému bude zodpovedný za všetku softwarovú základňu, ktorá je potrebná na prevádzku 

nového informačného systému.. 
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Nový informačný systém bude plne kompatibilný s doterajšími staršími systémami a bude 

umožňovať prepojenie doterajších dát podľa potrieb zamestnancov. 

 

Software: 

1) V oblasti výuky: 

 aSc agenda – modul knižnica. 

 aSc agenda – modul dochádzka. 

 aSc agenda – modul školská jedáleň. 

2) V oblasti výrobnej činnosti (pekárenská a cukrárenská výroba)  

 OS Windows 7/8.1 Professional 64bit. 

 Webový prehliadač (defaut Internet Explorer 11, Mozilla Firefox). 

 

Pre správne fungovanie novo zavádzaného informačného systému, je využiteľný server, 

ktorým organizácia v súčasnosti disponuje.  

Základné vybavenie servera plne vyhovuje navrhovanému informačného systému 

(Debian GNU/Linux, Databázový MySQL server, PHP 5.1.5 modul pre tvorbu webových 

aplikácií, phpMyAdmin pre správu MySQL databáze, Apache 2 webový server, 

Munin/Monit monitorovanie prevádzky servera). 

  



54 
 

3.3 Realizácia informačného systému 

3.3.1 Hlavné roly v systéme 

 

Užívatelia budú zastávať určité roly, ktoré im budú určovať ich práva pre prístup ku 

konkrétnym oblastiam systému a to nasledovne: 

 

Tabuľka č. 1: Roly v systéme  

Rola Popis Osoba 

Administrátor 

Vytvára, upravuje a odstraňuje 

záznamy, pristupuje ku všetkým 

informáciám 

Správca siete, riaditeľ školy 

Vyučujúci 

Prístup ku všetkým častiam 

patriacim k vzdelávaciemu 

procesu – aSc agenda (triedna 

kniha, dochádzka, knižnica) 

Učitelia 

Vedúca ŠJ 
Prístup k časti, ktorá prináleží 

k správe stravovania 
Vedúca školskej jedálne 

Zamestnanec 
Prístup k časti administratíva 

a účtovníctvo 

Sekretárka, účtovníčka, 

ekonómka, zriaďovateľ 

Majster OV Prístup k novému IS Helios RED 

Majstri odborného výcviku 

pekárenskej a cukrárenskej 

výroby, vedúca predajne, 

ekonómka, účtovníčka 

Užívateľ 
Obmedzený prístup na prezeranie 

dát 
Rodičia, žiaci 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Konkrétnu rolu v systéme predstavuje každý jedinec, ktorý bude informačný systém 

využívať. Môže ísť o využívanie od prezerania sprístupnených dát (rodičia, žiaci) až po 

náročnú prácu s informáciami (zber, pridávanie, výmena a spracovávanie).
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3.3.2 Data flow diagram 

 

Obrázok č. 9: Data Flow diagram 0. úrovne výrobky cukrárenských a pekárenských výrobkov 

Zdroj: Vlastné spracovanie

1. 
Objednávka 

zákazníka

D1 Objednávky

Zákazník

Obchodný úsek

2. Výdaj zo 
skladu

3. Výroba 
výrobku 

D3 Predajňa

Výrobok

4. Predaj 
výrobkov 

D2 Sklad

Požiadavok

Dáta o objednávke

Dáta o objednávke

Dáta o výrobku na sklade

Dáta o výrobku na sklade

Potvrdenie o nákupe

Dáta o výrobku

Dáta o výrobku

Dáta o výrobku

Potvrdenie o nákupe
Dáta o výrobku na sklade

Potvrdenie predaja

Potvrdenie predaja Stav výrobku

Stav výrobku



56 
 

3.3.3 E-R diagram 

 

 

 

 

Obrázok č. 10: ER diagram navrhovanej databáze výroby 

                          Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Obrázok č. 11: ER diagram navrhovanej databáze výuky 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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3.3.4 EPC diagram 

Začiatok procesu 
výuky 

Škola je otvorená

Začiatok 
vyučovania

Príchod 
pedagóga do 

triedy

Študent

Dáta 
preberanej 
látky z IS

Zahájenie 
výuky

Výuka

Študent

Príchod do 
školy

Študent

Pedagóg

Pedagóg

Zasadnutie do 
lavíc

Študent

A

I

R

R

I

R

I

R

Pedagóg

C

1

1

XOR

Študent preberanú 
látku pochopil

Študent preberanú 
látku nepochopil

Opakovanie 
látky

Študent

Pedagóg

R

C    I

XOR

Testovanie 
znalostí

Pedagóg

Študent

C    I

R   A

Ukončenie výuky

Zápis známky
Zápis dát do 

IS
Pedagóg

R  

Koniec výukového 
procesu

 

Obrázok č. 12: EPC diagram procesu výuky 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Obrázok č. 13: EPC diagram procesu nákupu a predaja výrobkov 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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3.3.5 RACI matica 

 

Tabuľka č. 2: RACI matica vybraného procesu nákupu a predaja výrobkov  

Zdroj: Vlastné spracovanie 

R – Responsible 

A – Accountable 

C – Consulted 

I – Informed 

 

3.4 Zavedenie nového informačného systému 

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o organizáciu, ktorej jednou z hlavných činností je 

vzdelávacia činnosť, ale uskutočňuje aj výrobnú činnosť potravinárskeho charakteru 

s následným predajom vo svojich dvoch predajniach a tiež dodáva svoje výrobky stálym 

odberateľom (používa teda niekoľko roztrieštených informačných systémov na rôznych 

úrovniach a úsekoch), ako najvhodnejšia sa javí forma pilotnej stratégie zavádzania 

informačného systému. Táto stratégia zavedenia je vyhovujúca najmä z dôvodu 

  Procesné role 
Zákazník 

Obchodný 

úsek 

Vedúci 

predajne 
Skladník 

Výrobný 

úsek 
Riaditeľ 

Popis aktivity 
  

Objednávka 

cukrárenských/pekárenských výrobkov 
R I       A 

Výber výrobku C         A 

Zistenie dostupnosti výrobku na sklade   I   R   A 

Doobjednanie výrobkov   R   I   A 

Výroba dodatočných výrobkov   I     R A 

Vydanie výrobkov zo skladu   I   R   A 

Vystavenie platobného dokladu I R       A 

Dodanie výrobkov I   R     A 

Predaj výrobkov   I R     A 
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nedostatočnej komplexnosti dosiaľ využívaného riešenia IS ale aj z dôvodu zníženia 

nákladového zaťaženia organizácie. Pokiaľ bude dodržaný časový plán zavádzania, 

personál bude mať dostatok času na zaškolenie a mal by sa zabezpečiť aj bezproblémový 

prechod na vybrané riešenie informačného systému. 

  

3.4.1 Podmienky úspešného zavedenia systému 

 

1. Určenie vízie a precízne naplánovanie konkrétnej výslednej podoby IS. 

2. Zber relevantných informácií pre zabezpečenie realizácie zavedenia. 

3. Vytvorenie návrhu implementácie informačného systému (dôraz na jednoduchosť 

ovládania a funkčnosť). 

4. Výber hardwaru podľa požiadaviek. 

5. Výber softwaru v závislosti od potrieb organizácie. 

6. Zabezpečenie administrácie serveru.  

7. Zabezpečenie bezbariérovej prevádzky serveru. 

8. Vytvorenie priebežného plánu na aktualizáciu softwaru na serveri. 

9. Vytvorenie plánu prevádzky samotného informačného systému. 

 

3.4.2 Výber informačného systému 

 

Nový informačný systém je pre spoločnosť a jej informačnú stratégiu nevyhnutný. Je 

potrebné zanalyzovať možnosti firmy, jej rozpočet a technické vybavenie pre nové ICT 

riešenie. V organizácii sa v súčasnej dobe využíva niekoľko informačných systémov na 

úrovni jednotlivých pracovných úsekov a to konkrétne: 

iSPIN – IS na tvorbu faktúr, spracovanie objednávok, účtovníctvo. 

HUMANET- tvorba miezd a odmien, evidencia zamestnancov. 

TaviP – jednoduchý informačný systém na tvorbu objednávok, evidencia zásob, 

dostupnosť výrobkov na sklade. 

Fabasoft – informačný systém používaný na sekretariáte. 

aSc Agenda – tvorba vysvedčení, školská agenda. 
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Krezus – obchod, registračné pokladne. 

 

Ako najvýhodnejšie a najlepšie riešenie prichádza do úvahy  pre organizáciu výber 

z ponuky hotových riešení informačných systémov. Spoločnosť totiž nemá dostatočne 

široké IT oddelenie, ktoré by jej zaručovalo skompletizovať vlastný návrh a výrobu 

informačného systému a taktiež nemá možnosť vyčleniť finančné prostriedky na riešenie 

podľa individuálnych potrieb spoločnosti.  

Tieto základné funkcie sú najlepšie dostupné v ucelených ERP balíkoch. Po zvážení 

jednotlivých požiadaviek boli ako potencionálni poskytovatelia ICT riešenia vybrané  

produkty uvádzané v nasledovnej tabuľke: 

 

Tabuľka č. 3: Výpis potencionálnych dodávateľov ICT riešení  

Názov produktu Výrobca Dodávateľ 

Bilý Motýl BM Servis s.r.o. BM Servis s.r.o. 

BYZNYS ERP J.K.R. J.K.R. 

HELIOS RED Redenge Solutions s.r.o. Redenge solutions s.r.o. 

HELIOS Orange Asseco Solutions, a.s. Asseco Solutions, a.s. 

Informační systém K2 K2 atmitec s.r.o. K2 atmitec s.r.o. 

Microsoft Dynamics 

NAV 
Microsoft s.r.o. Microsoft s.r.o. 

OpenERP Monte CZ s.r.o. Monte CZ s.r.o. 

Oracle JD Edwards Oracle Oracle Czech s.r.o. 

QI DC Concept a.s. DC Concept a.s. 

SAP All-in-One SAP ČR, spol. s.r.o. SAP ČR, spol. s.r.o. 

SAP Business Suite SAP ČR, spol. s.r.o. SAP ČR, spol. s.r.o. 

Smart4Web ERP M2000 spol. s.r.o. M2000 spol. s.r.o. 

SPIN Asseco Solutions, a.s. Asseco Solutions, a.s. 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Po analýze a zvážení požiadaviek aj možností pre školu vychádza ako optimálny jeden 

z potenciálnych dodávateľov a to konkrétne: firma HELIOS s krabicovým produktom 

RED. [23] 
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Tento produkt je ERP systém zameraný na podniky pracujúce v sektore služieb  

a obchodu. Jeho základné charakteristiky ho predurčujú na použitie v nami riešenej 

organizácii.  

Charakteristika produktu RED od firmy HELIOS: 

 Orientačná doba implementácie sa pohybuje spravidla v niekoľkých dňoch. 

 Operačné systémy, ktoré používa sú MS Windows a MS Windows Server. 

 Podpora databáz SQL. 

 Základná cena vo veľkosti XXL je 2 107,- € (56 900 Kč). 

 

3.4.3 Harmonogram zavádzania navrhovaného informačného systému 

 

Keďže sa jedná o vzdelávaciu inštitúciu, ktorej hlavná činnosť je organizovaná 

v intenciách školského roka, t.j. september až jún, ako najoptimálnejší časový horizont 

zavádzania nového informačného systému a uskutočnenia zmien sa javí obdobie počas 

letných prázdnin. Tomu je prispôsobený aj časový harmonogram, ktorého rozpis sa 

nachádza v nasledovnej tabuľke: 

 

Tabuľka č. 4: Postup prevedenia zmeny  

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Z horeuvedenej tabuľky je zrejmé, že aj keď plánovanie zavedenia nového informačného 

systému a ostatné koncepčné činnosti sú navrhované už počas školského roka, samotné 

fyzické prevedenie prác a implementácia nového informačného systému je koncipované 

do mesiacov júl a august. 

Výber dodávateľa 1. 6. 2015 - 10. 6. 2015 

Diagnostika potrieb organizácie 11. 6. 2015 - 28. 6. 2015 

Zostavenie tímu pre zavedenie IS 29. 6. 2015 - 8. 7. 2015 

Plánovanie implementácie 9. 7. 2015 - 17. 7. 2015 

Implementácia informačného systému 18. 7. 2015 - 26. 8. 2015 

Prevod dát 27. 8. 2015 - 4. 9. 2015 

Skúšobná prevádzka 5. 9. 2015 - 3. 10. 2015 

Dokončenie 3.10.2015 
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Obrázok č. 14: Plán prevedenia zmeny 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Nasledujúca tabuľka popisuje užší a podrobnejší časový harmonogram a tiež zahrňuje 

plán nutných činností pri zavádzaní nového informačného systému v týždňoch.  

 

Tabuľka č. 5: Označenie činností časovej analýzy  

Označenie Činnosť 
Doba trvania 

(týždne) 

A Výber dodávateľa 1 

B Diagnostika potrieb organizácie 2 

C 
Zostavovanie tímu pre zavedenie 

IS 
1 

D Plánovanie implementácie 2 

E 
Implementácia informačného 

systému 
4 

F Prevod dát 1 

G Školenie zamestnancov 2 

H Skúšobná prevádzka 3 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Metódou CPM bola zistená kritická cesta na trase A,B,C,D,E,G,H. Tieto činnosti je 

nutné mať pod dohľadom, aby bola zmena prevedená v plánovanom harmonograme 

a nebol predĺžený jej plán zavedenia.  
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Obrázok č. 15: Časová analýza zmeny 
Zdroj: Vlastné spracovanie 
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3.5 Orientačná cenová kalkulácia  

Najvyššou položkou v cenovej kalkulácii je základná cena vo veľkosti XXL prevedenia 

vybraného produktu RED od dodávateľskej firmy HELIOS, ktorá činí sumu 2107,- €. 

Ďalšie náklady uvádzame v postupnom členení podľa jednotlivých častí návrhu 

zavádzania zmien. 

Kalkulácia nákladov na dodatočný hardware 

V oblasti hardware bude potrebné kalkulovať s nasledovnými položkami: 

 2x  desktop DELL 704,- € (á 352,- €)   

 1x multifunkčné zariadenie HP Laser Jet Pro M1132 136,90 €   

 1x dátové úložisko NAS WD My Cloud EX4 372,50 €   

Celková cena dodatočných HW nákladov je 1 213, 40€. 

 

Kalkulácia nákladov na dodatočný software 

K základnému balíku vybraného produktu je potrebné dokúpiť jednotlivé moduly: 

 Fakturácie:107,40 €  (2900 Kč ) 

 Skladová evidencia: 329,60 € (8900 Kč) 

 Pokladní predaj 255,50 € (6900 Kč)  

Celková cena dodatočných SW nákladov je 692,50 € [24]. 

 

Kalkulácia nákladov na orgware  

Pri používaní ERP systému je potrebná kvalifikovaná pracovná sila. Spoločnosť HELIOS 

zabezpečuje spolu s implementáciou školenie personálu (základné a pokročilé), ktoré je 

zahrnuté v cene produktu. 
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Celková kalkulácia nákladov na informačný systém 

Cenový prehľad a celkovú odhadovanú cenovú kalkuláciu dokumentuje nasledovná 

tabuľka: 

Tabuľka č. 6: Orientačná cenová kalkulácia  

Zmena Položka produktu Kusy 
Cena  

v EUR 

Dodatočný hardware desktop DELL 2 704 ,00 € 

Multifunkčné zariadenie HP Laser Jet Pro M1132 1 136,90 € 

Dátové úložisko NAS WD My cloud EX 4 1 372,50 € 

Hardware celkom   1213,40 € 

Dodatočný software Modul Fakturácie 1 107,40 € 

 Modul Skladová evidencia 1 329,60 € 

 Modul Pokladničný predaj 1 255,50 € 

Software celkom   692,50 € 

 Produkt RED   2107,00 € 

Náklady na IS celkom   4012,90 € 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa [24] 

 

Celková odhadovaná hodnota nákladov na zavedenie nového riešenia informačného 

systému sa pohybuje v čiastke 4 012, 90 €. Podľa dodávateľa nebude potrebné meniť 

tento systém minimálne 3 až 5 rokov a návratnosť tejto investície bude menej ako rok od 

zavedenia systému.  
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Záver 

 

Diplomová práca sa zaoberala posúdením informačného systému a návrhom zmien pre 

konkrétnu strednú odbornú školu, ktorej sídlo sa nachádza Pod Bánošom v Banskej 

Bystrici. Toto bolo aj primárnym cieľom tejto práce, ktorý sa podarilo splniť a na základe 

hĺbkovej analýzy súčasného stavu informačného systému sa navrhli zmeny a aj zavedenie 

nového informačného systému v oblasti výroby, ktorú škola tiež uskutočňuje. 

Samotný návrh zmien v oblasti vzdelávacej časti a návrh nového informačného systému 

v časti výrobnej činnosti bol podmienený požiadavkami vedenia a zamestnancov 

organizácie. Východiskom pre návrhy boli osobné rozhovory priamo na pôde školy 

a vlastné skúsenosti z obdobia viacnásobnej krátkodobej  praxe v tejto inštitúcii. 

Pri spracovaní analýzy súčasného stavu informačného systému sa vychádzalo 

z teoretických informácií, ktoré sú podrobne rozobraté v prvej časti práce, v kapitole 

Teoretické východiská. 

Po zhodnotení analýzy súčasného stavu informačného systému a zhrnutí jej výsledkov sa 

zosúladili požiadavky a potreby, čím sa vytvorila možnosť samotných zmien a návrhu 

implementácie nového informačného systému v časti pekárenskej a cukrárenskej výroby 

podľa predstáv vedenia organizácie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Návrh, ktorý je podrobne popísaný v tretej časti práce, obsahuje zmenu doterajšej 

štruktúry systému  v časti vzdelávania doplnením ďalších modulov ale aj väčšie zmeny 

zavedením úplne nového informačného systému v oblasti  výrobnej činnosti (pekárenská 

a cukrárenská výroba s následným predajom).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Táto škola zaznamenala v posledných rokoch veľký vzostup smerom k modernizácii                      

a k novodobým trendom vzdelávania, pričom prispôsobuje svoju činnosť novým formám 

výuky aj v oblasti praktickej prípravy svojich študentov. Vo svojom regióne má veľmi 

dobré meno a vysokú konkurencieschopnosť.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Sme si istí, že spomínané vlastnosti tejto konkrétnej vzdelávacej inštitúcie  budú ešte 

umocnené, ak  uskutoční touto diplomovou prácou navrhované zmeny a investuje do 

svojho informačného systému. V súčasnej dobe má investícia tohto druhu nesmiernu 

hodnotu aj z hľadiska budovania prestíže a dobrého postavenia v rámci rebríčka 
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najmodernejších stredných škôl v Slovenskej republike. Predmetná škola, ktorá bola 

vybraná do tejto diplomovej práce, už prvé kroky smerom k modernizácii a informatizácii 

urobila a veríme, že zmeny v informačnom systéme, ktoré boli pre ňu navrhnuté, budú 

ďalšou správnou voľbou na tejto ceste. 
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