
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA PODNIKATELSKÁ
ÚSTAV INFORMATIKY

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT
INSTITUTE OF INFORMATICS

POSOUZENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU FIRMY A
NÁVRH ZMĚN

INFORMATION SYSTEM ASSESSMENT AND PROPOSAL FOR ICT MODIFICATION

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE PETR HLAVÁČ
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE doc. Ing. MILOŠ KOCH, CSc.
SUPERVISOR

BRNO 2015



Vysoké učení technické v Brně Akademický rok: 2014/2015
Fakulta podnikatelská Ústav informatiky

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Hlaváč Petr

Manažerská informatika (6209R021) 

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním a
zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských
studijních programů zadává bakalářskou práci s názvem:

Posouzení informačního systému firmy a návrh změn

v anglickém jazyce:

Information System Assessment and Proposal for ICT Modification

Pokyny pro vypracování:

Úvod
Vymezení problému a cíle práce
Teoretická východiska práce
Analýza problému a současné situace
Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení
Závěr
Seznam použité literatury
Přílohy

Podle § 60 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, je tato práce "Školním dílem". Využití této

práce se řídí právním režimem autorského zákona. Citace povoluje Fakulta podnikatelská Vysokého učení

technického v Brně.



Seznam odborné literatury:

BASL, Josef a Roman BLAŽÍČEK. Podnikové informační systémy: podnik v informační
společnosti. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. 323 s. ISBN 978-80-247-4307-3.
GÁLA, Libor, Jan POUR a Zuzana ŠEDIVÁ. Podniková informatika. 2. přeprac. a aktualiz. vyd.
Praha: Grada. 2009. 496 s. ISBN 978-80-247-2615-1. 
MOLNÁR, Zdeněk. Efektivnost informačních systémů. 2. rozš. vyd. Praha: Ikar, 2000. 178 s.
ISBN 80-247-0087-5.
SCHWALBE, Kathy. Řízení projektů v IT. Brno: Computer Press, 2007. 720 s. ISBN
978-80-251-1526-8.
SODOMKA, Petr a Hana KLČOVÁ. Informační systémy v podnikové praxi. 2. aktualiz. a rozš.
vyd. Brno: Computer Press, 2010. 501 s. ISBN 978-80-251-2878-7.

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Miloš Koch, CSc.

Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2014/2015.

L.S.

_______________________________ _______________________________
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel ústavu Děkan fakulty

V Brně, dne 28.2.2015



 

 

 

 

ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá posouzením informačního systému divize Výroby 

přístrojových transformátorů a senzorů (IT&S), společnosti ABB s.r.o. a následným 

vytvořením návrhu změn pro eliminaci současných problémů. Práce je zaměřena na 

konkrétní část informačního systému společnosti, a to na výrobní informační systém 

(MES). Hlavním cílem práce bude návrh opatření pro optimalizaci tohoto výrobního 

systému. Dílčím cílem bude rozšíření tohoto informačního systému. 

 

 

ABSTRACT 

Bachelor thesis deals with the assessment of the information system division IT&S, 

company ABB Ltd. and the subsequent creation of the draft amendments to eliminate the 

current problems. The work is focused on a specific part of the information system of the 

company, on Manufacturing Execution System (MES). The main objective of the work 

will draft measures to optimize this production system. Partial objective will be to extend 

the information system. 
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ÚVOD 

V dnešní uspěchané době je informační systém jedním z pilířů každé úspěšné firmy. Proto 

je cílem každé společnosti, aby byl informační systém kvalitní a práce s daty co 

nejefektivnější. Společnosti proto neváhají investovat značné množství finančních 

prostředků při pořízení informačního systému. 

 Tato bakalářská práce se zabývá posouzením současného stavu výrobního 

informačního systému a návrhem změn pro oddělení Výroby přístrojových 

transformátorů a senzorů (IT&S) společnosti ABB s.r.o., která se zabývá výrobou 

přístrojových transformátorů a senzorů. V současné době oddělení využívá výrobní 

informační systém, který byl dodán společností sídlící v Polsku. Při běžném provozu ale 

nastávají komplikace, které mohou způsobit finanční ztráty. Cílem práce bude návrh 

opatření pro optimalizaci tohoto informačního výrobního systému. 

 Bakalářská práce je rozdělena na tři části. V první části představím teoretické 

východiska, díky kterým se seznámíme se základními pojmy informačních systémů. 

 V druhé části představím společnost a její úspěchy, následně provedu analýzu 

práce s informačním systémem a definuji nejčastější problémy tohoto výrobního 

informačního systému. Provedu také analýzu software a hardware společnosti. V dalším 

kroku provedu důkladnou analýzu podniku pomocí SWOT analýzy. Na závěr této části 

shrnu výsledky analýz a identifikuji slabá místa výrobního informačního systému. 

 Ve třetí části představím vlastní návrhy a řešení problémů, které jsem identifikoval 

po provedení již zmíněných analýz. Definuji proces zaškolení zaměstnanců pro efektivní 

práci s výrobním informačním systémem. Doporučím řešení pro efektivnější práci se 

systémem a definuji proces implementace výrobního informačního systému do 

expedičního skladu. Na závěr představím náklady potřebné pro realizaci navrhnutých 

řešení a přínosy pro firmu, plynoucí z navrhovaných řešení. 

  



12 

 

 

VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Vymezení problému  

 Při běžném provozu jsou nejčastějším problémem nedohlášené stavy výrobků ve 

výrobním informačním systému. Pokud na stanici není výrobek ukončen, na další stanici 

nelze operaci zahlásit, často se tak stává, že výrobek jde reálně na expedici, ale zároveň 

je stále veden na jedné z výrobních stanic. 

 Po aktualizaci výrobního informačního systému je systém velmi nestabilní 

a  některé stavy výrobků nelze měnit, informace o těchto výrobcích jsou přeposílány 

dodavateli systému, který je manuálně ze systému uvolní. Komunikace s dodavatelem 

systému, sídlícím v Polsku, je velmi problematická a zdlouhavá. 

 

 

Cíle práce 

Cílem práce je analýza a návrh změn výrobního informačního systému divize Výroby 

přístrojových transformátorů a senzorů (IT&S) společnosti ABB s.r.o. Analýza a návrh 

změn bude probíhat jak po stránce uživatelské, tak i po stránce technické. Na základě 

výsledků těchto analýz navrhnu opatření pro optimalizaci výrobního informačního 

systému. Jedním z cílů je také návrh rozšíření informačního systému. Výstupem práce 

bude návrh změn, obsahující řešení současných problémů a  doporučení pro eliminaci 

rizik při běžném provozu informačního systému. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

1.1 Základní pojmy 

1.1.1 Informace 

Význam pojmu informace je velmi široký. Tento pojem můžeme chápat např. obecně ve 

smyslu sdělení nějakého jevu, zprávy či poznatku. Informace je to, co je vnímáno 

člověkem. 

Takto informaci definuje Tvrdíková: 

„Informace je název pro obsah toho, co si vyměňujeme s okolním světem, když se mu 

přizpůsobujeme a když na něj působíme svým přizpůsobováním.“ (1, s. 18). 

Pokud chceme být v podnikání úspěšní, musí být informace kvalitní, kvalitní informace 

by měla být včasná a srozumitelná. Je také důležité dbát na to, aby informace nebyla po 

cestě k příjemci nějak zmanipulována nebo úmyslně zasažena chybami, v takovémto 

případě by se mohla stát dezinformací a spíše uškodit (2). 

Pomocí informačního systému dokážeme informace získávat a zpracovávat. 

Přitom dbáme na to, aby byla informace pro příjemce užitečná a účinná. Tuto činnost 

provádí samotný informační systém a to pomocí lidí a technických prostředků. Kvalitní 

informace, by měla být na správném místě ve správném okamžiku (3). 

 

Mezi základní vlastnosti informace můžeme zařadit:  

 Stáří informace záleží na přijetí aktuálnější informace, informace tedy nestárne 

s časem 

 Absolutní hodnota informace není užitná 

 Informace je diskrétní 

 Při přijetí nové informace se mění její hodnota a stará informace nezaniká (2). 

 

1.1.2 Data 

Pojem data je v informačním systému velmi důležitý. Tento pojem používáme jako 

označení pro zvuk, čísla, obraz, text, video, fakta a různá měření. Jsou to údaje, které nám 

vypovídají o reálném světě. Data nám popisují nějaký proces či nějakou situaci a tvoří 

nám vstupy v informačním systému (2). 
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Můžeme říci, že informace získáváme právě z dat. 895465/592323 nebo vtdrop  nám 

nedávají smysl, proto také potřebujeme jejich další popis nebo kontext (5). 

 

Data můžeme rozlišit např. podle hlediska práce: 

 Strukturovaná data – tyto data jsou ukládána pomocí relačních databázových 

systémů, kde používáme hierarchii elementů. Díky tomuto uložení, můžeme 

vybírat jen potřebná data. 

 Nestrukturovaná data – jedná se pouze o „tok bitů“, mezi nestrukturovaná data 

můžeme řadit např. videozáznamy, fotografie, obrázky nebo zvukové stopy (5). 

 

Data obsahují také několik vlastností: 

 Bývají nekompletní, proto se musí data v informačním systému doplňovat nebo 

se přidávají nová data. 

 Obsahují mnoho detailů a jsou obsáhlá. 

 Neustále se mění. 

 Je možné ověřit, zda jsou správná a přesná. 

 Jsou nezávislá na uživatelích (2). 

 

1.1.3 Systém 

Systém můžeme vyjádřit jako množinu prvků a vazeb. Na určité úrovni vnímáme prvky 

jako nedělitelné. Vazby mezi prvky nám charakterizují jednosměrné nebo obousměrné 

spojení. Systém se také vyznačuje vstupními a výstupními vazbami, díky kterým můžeme 

informace do okolí předávat, nebo je z okolí získávat. Zkoumáme také komunikaci mezi 

systémem a jeho podstatným okolím (4). 

 

1.2 Vymezení pojmu informační systém 

Pokud chce být společnost v této době úspěšná a efektivní, měla by být schopná 

manipulovat s obrovskými objemy dat, vyznat se v nich a být schopna rozhodovat na 

základě těchto dat. V současnosti jsou informační systémy využívány společně 

s moderními technologiemi, které nám ušetří velké množství času, zefektivní práci, 

mohou zásadně ovlivnit způsoby komunikace a rozhodování, tak způsob práce 

s daty  a  informacemi (4). 
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Definice informačního systému podle Sodomky: 

„Podnikový informační systém vytvářejí lidé, kteří prostřednictvím dostupných 

technologických prostředků a stanovené metriky zpracovávají podniková data a vytvářejí 

z  nich informační a znalostní bázi organizace sloužící k řízení podnikových procesů, 

manažerskému rozhodování a správně podnikové agendy.“ (6, s. 61). 

V běžné praxi se vedle termínu podniková informatika používá zkratka IS/ICT 

(informační systémy a informační a komunikační technologie). IS/ICT obsahuje obrovské 

množství datových bází a technických prostředků. Následující obrázek interpretuje její 

základní vymezení (7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 1: Základní vymezení IS/ICT 

Zdroj: (7) 
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Požadavky na informační systém 

 Pružnost – Informační systém se musí rychle přizpůsobit novým požadavkům 

 Udržovatelnost – provoz systému musí být nenáročný na správu a údržbu 

 Spolehlivost – na chodu informačního systému závisí celý podnik, proto musí být 

kvalitní 

 Bezpečnost – na bezpečnost je kladen opravdu velký důraz, protože únik 

informací může v podniku způsobit velké problémy (16). 

 

1.2.1 Struktura informačního systému 

Informační systém se skládá z těchto 4 základních částí: 

 

1) Software 

Software nám umožňuje provádět specifické úkoly. Tento termín se používá 

k popisu počítačových programů a v obecném slova smyslu se jedná o sadu 

instrukcí nebo programů. Mezi jeho součásti řadíme pojmy jako soubor instrukcí 

a aplikace. 

 

2) Hardware 

Patří sem fyzické komponenty, které tvoří informační systém a vše ostatní s tím 

spojené. Hardware spolupracuje se softwarem.  Mezi hardware patří jednotlivé 

části počítače, jako je procesor, pevný disk, základová deska, disková mechanika, 

grafická karta, zvuková karta, servery a prvky počítačové sítě (4). 

 

3) Orgware 

Definuje organizační uspořádání v informačním systému. Jedná se o souhrn metod 

a předpisů nutných k dosažení cílů. Do této části řadíme také definice pro 

využívání a provozování informačních technologií. 

 

4) Peopleware 

Tato část obsahuje účinné prostředky pro adaptování fungování člověka 

v počítačovém prostředí, jako efektivní část informačního systému. Pokud je tato 

část zanedbána, potom práce s informačním systémem nebude efektivní.  
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Pokud chceme zajistit efektivní vývoj informačního systému, musíme dbát na to, 

abychom nezanedbali ani jednu část (1). 

 

1.2.2 Klasifikace informačních systémů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Rozdělení informačních systémů 

Zdroj : (7) 

 

MIS (Management Information system) 

Manažerské informační systémy jsou nadřazeny ERP, SCM a CMR, ze kterých získávají 

požadované informace, které jsou následně využity pro podporu managementu při 

rozhodování. Tyto systémy často obsahují datový sklad a poskytují informace, u kterých 

je důležité, aby byly správně přiřazeny k činnostem, s nimiž souvisí a lze s jejich pomocí 

dané činnosti vykonat a změřit. Nemůžeme tedy konstatovat, že nám MIS slouží jen jako 

zdroje informací, ale poskytují nám také služby (6). 

 

 Groupware – podpora týmové spolupráce 

 Document Manager – práce s dokumenty 

 Balanced Scorecard – podpora strategického řízení 

 Enterprise Content Management – práce s nestrukturovanými informacemi 

 

  

MIS 

ERP CRM SCM 
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CRM (Customer Relationship Management) 

Tyto systémy se zaměřují na řízení vztahu se zákazníky, orientují se na potřeby ze strany 

zákazníků a vytváří zájem o externí procesy. Mezi již zmíněné procesy můžeme zařadit 

marketing, servisní služby, obchod a řízení kontaktů. Cílem těchto systémů je řízení 

ziskovosti a uspokojovat potřeby zákazníků. V souvislosti s CRM systémy jsou velmi 

často používány pojmy jako CRM procesy a CRM koncepce (6). 

 

Procesy v CRM: 

 Řízení kontaktů – probíhá zde komunikace mezi zákazníkem a organizací 

 Řízení obchodu – řízení obchodních činností, obsahuje objednávkový cyklus 

 Řízení marketingu - řízení marketingových kampaní, jejich plánování a realizace 

 Servisní služby – obsahuje záruční a pozáruční servis 

 

CRM koncepce: 

 Globální CRM 

 Globální, lokálně uzpůsobená CRM 

 Lokální CRM (6) 

 

ERP (Enterprise Resource Planning) 

ERP můžeme definovat jako softwarové řešení, které se používá pro hlavní podnikové 

procesy. Mezi tyto procesy můžeme zařadit nákup a výdej materiálu, expedici, finanční 

účetnictví, výrobu, prodej, nákladové účetnictví a řízení lidských zdrojů. ERP tyto 

procesy přímo ovlivňuje tím, že je automatizuje a podporuje. ERP také pokrývá interní 

procesy, mezi které můžeme zařadit výrobu, logistiku, ekonomiku a personalistiku. Tento 

systém je definován jako softwarové řešení, které se používá pro hlavní podnikové 

procesy. ERP je v současné době nejpoužívanější model podnikového informačního 

systému, který používá většina společností na světě (8). 
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Rozdělení interních procesů v ERP: 

 Logistika 

 Personalistika 

 Výroba 

 Ekonomika 

 

Mezi vlastnosti systému patří vytváření dat, automatizace podnikových procesů, 

zpřístupňování a sdílení dat v reálném čase. Z pohledu technologií je vyžadována 

výkonnost, spolehlivost a bezpečnost. Pro jejich zajištění je potřeba provoz ERP na 

architektuře klient/server (6). 

Pro zajištění spolehlivosti a výkonnosti musíme dbát na vhodný výběr a efektivní 

využití hardwarových a softwarových komponentů. Bezpečnost je velmi důležitá a proto 

je zásadní dodržet bezpečnostní požadavky, jako je zabezpečená komunikace mezi 

serverem a klientskou aplikací, definování přístupových práv, zpětná vazba mezi tvůrci 

systému a jeho uživateli a možnost ohlášení nalezených chyb (6). 

 

Klasifikace ERP systémů: 

 All-in-one – systém pokrývající interní procesy 

 Best-of-Breed – zaměření na specifické procesy  

 Lite ERP – odlehčená verze ERP systému (6). 

 

SCM (Supply Chain management) 

Tento systém lze definovat, jako řízení dodavatelských řetězců, jedná se o soubor nástrojů 

a procesů, které nám slouží k optimalizaci řízení a  dosažení maximální efektivity provozu 

v celém dodavatelském řetězci s ohledem na zákazníka. Jedná se o konkrétní příklad 

vzájemného propojení odběratelů s dodavateli na bázi informačních a komunikačních 

technologií. Prostřednictvím této výměny informací mohou uživatelé sdílet informace, 

spolupracovat a koordinovat celkový postup pro maximalizaci akceschopnosti celého 

řetězce. 

Současná řešení SCM se zaměřují na zákaznickou spokojenost a nabízejí 

informování zákazníka o stavu jeho objednávky, řešení neočekávaných situací v průběhu 

řešení objednávky a snížení pravděpodobnosti výskytu opoždění dodávky. Pro partnery 
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v rámci řetězce jsou tato řešení velmi zajímavá díky zkrácení času vyřízení zákaznického 

požadavku, možnosti automatizace nákupních činností, zlepšení řízení v rámci celého 

procesu a zvýšení důvěry mezi partnery (8). 

SCM také podporuje plánovací činnosti jako plánování požadavků v řetězci 

s ohledem na celkové možnosti nákupu a výroby, podporu určení optimální formy 

dodavatelského řetězce v konkrétním případě a napojení materiálových požadavků na 

možnost nákupu prostřednictvím elektronického tržiště s cílem obdržet nabídku od více 

dodavatelů. 

 

SCOR definuje pro SCM následující komponenty: 

 Plán 

 Nákup 

 Výroba 

 Expedice 

 Reklamace 

 

1.2.3 Výrobní informační systém 

Jedná se o důležitou aplikační skupinu, která realizuje přímo řízení výrobního systému. 

Tato skupina je nazývána MES (Manufacturing Execution System). MES reprezentuje 

návaznost informačního systému na výrobní systém. V této vrstvě mezi ERP 

a  technologickým procesem mohou být nasazeny různé číslicově řízené zařízení a stroje. 

Tento informační systém zabezpečuje detailní sběr dat a jejich zpracování. Data jsou 

následně využita pro účely operativního plánování a vyhodnocení výroby. Výrobní 

informační systém není až tak univerzální jako celopodniková řešení, protože je více 

ovlivněn typem výroby a z toho plyne jeho vetší specializace (8). 

 

Systémy MES podporují následující oblasti: 

 

 Sběr, kompletace a archivace dat 

 Dispečerské řízení výroby 

 Procesní řízení 

 Sledování produkce 
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 Řízení kvality 

 Analýza a hodnocení výkonnosti 

 Řízení a přidělování zdrojů 

 Řízení pracovních sil 

 Řízení dokumentů 

 Operativní plánování a rozvrhování výroby 

 

1.3 Databáze 

Tento pojem je velmi rozmanitý a můžeme ho definovat jako soubor nástrojů, díky 

kterým je zajištěno spolehlivé a efektivní ukládání dat a následná manipulace s nimi. Tyto 

databáze jsou navrženy tak, aby byly schopny ukládat velké objemy dat. Pod tímto 

pojmem si můžeme představit lékařské záznamy v papírové podobě nebo data umístěná 

na databázovém serveru (9). 

 

1.3.1 Datové modely 

Při tvorbě informačních systémů si nevystačíme jen s jednou strukturou věty, proto 

musíme pro každý typ datového objektu navrhnout samostatnou datovou strukturu věty. 

 

Typy datových modelů: 

 Lineární datový model – v tomto datovém modelu neexistuje žádná vazba mezi 

tabulkami a můžeme jej implementovat na libovolném médiu. Příkladem je 

kartotéka pacientů. 

 Relační datový model – v současnosti nejpoužívanější datový model. Je tvořen 

několika lineárními modely, které se spojí dohromady pomocí relačního klíče. 

Toto spojení vzniká v okamžiku, kdy potřebujeme mít k dispozici data ze všech 

spojených tabulek.  

 Objektový datový model – tento datový model je nejnovější a je postaven na 

základním objektu (odpovídá pojmu věta). Objekt obsahuje kromě atributů také 

definované metody, které určují chování objektu (13). 
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1.3.2 Databázová tabulka 

Databázová tabulka se skládá ze sloupců a řádků, představuje nám údaje z relačních 

databází. Struktura tabulky je jednoduchá a dvojrozměrná. 

 Sloupec – reprezentuje množinu dat jediného datového typu. Sloupec bývá často 

označován také jako atribut. 

 Řádek (entita) – Každý řádek by měl být identifikován pomocí jednoznačného 

identifikátoru v podobě jednoho ze sloupců, obsahující unikátní hodnoty a je 

označen jako primární klíč (9). 

 

 

1.3.3 Klíče relace 

Každý záznam v tabulce by měl být jedinečný, toho docílíme tak, že si určíme atribut 

(sloupec) nebo kombinaci těchto atributů, které nám zaručí jedinečnost (12). 

 

Druhy klíčů 

 Kandidátní klíč – tento klíč označuje atribut, kde jeho hodnota určuje pouze daný 

záznam. Z těchto kandidátních klíčů se následně vybírá jeden primární, který musí 

splňovat podmínky minimality a jednoznačnosti. 

 Primární klíč – primární klíč je definován nad všemi tabulkami, se kterými 

chceme pracovat. 

 Cizí klíč – je atribut nebo kombinace atributům, které jsou obsaženy v tabulce 

a  odpovídají kandidátnímu klíči z cizí, nebo téže tabulky (12). 

 

1.3.4 Kardinalita vztahů  

Kardinalita popisuje 3 vztahy, které nám uvádí, kolik n-tic relací sobě navzájem 

odpovídá. 

 1:1 – vyjadřuje, že jedné n-tici relace odpovídá jedna n-tice jiné relace. 

 1:N – vždy jedné n-tici relace odpovídá více n-tic jiné relace. 

 M:N – několika n-ticím relace odpovídá více n-tic relace jiné (13). 
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1.3.5 Integritní omezení 

Modelování dat z reálného světa přináší určitá omezení teoretického modelu. Pro zajištění 

konzistence a správnosti dat v databázi používáme tyto 3 úrovně integrity: 

 Entitní integrita – každá relace má definován primární klíč, který jednoznačně 

identifikuje každý z řádků relace. 

 Doménová integrita – každý z atributů relace musí být z množiny přípustných 

hodnot. 

 Referenční integrita – definuje, že cizí klíč nám společně s primárním klíčem 

v jiné tabulce umožní vytvářet relace (13). 

 

1.3.6 Normalizace 

Jedná se o postupnou dekompozici relace do vhodnějšího tvaru, tak aby byla zachována 

bezztrátovost při zpětném spojení, byla odstraněna redundance a zachovány závislosti. 

 

 1. normální forma – všechny atributy relace jsou definovány nad skalárními obory 

hodnot 

 2. normální forma – relace je ve druhé normální formě, jestliže je v první normální 

formě. Všechny její atributy jsou navíc závislé na kandidátním (primárním) klíči. 

 3. normální forma – relace musí být ve druhé normální formě a všechny neklíčové 

atributy jsou vzájemně nezávislé. Záznam nesmí obsahovat tranzitivní závislost. 

 Boyce-Coddova normální forma – jedná se o variaci třetí normální formy, platí, 

že pokud je relace v této normální formě, je také ve třetí normální formě. 

Relace se nachází v Boyce-Coddově normální formě, pokud není žádná 

funkční závislost mezi kandidátními klíči, relace má 2 nebo více kandidátních 

klíčů, nejméně 2 z kandidátních klíčů jsou složené a kandidátní klíče se musí 

v některých atributech překrývat. 

 4. normální forma – relace je ve čtvrté normální formě pokud jsou všechny 

vícehodnotové závislosti zároveň funkčními závislostmi z kandidátních klíčů 

a  relace je v Boyce-Coddově normální formě 

 5. normální forma – tato normální forma je velmi specifická a používaná jen ve 

výjimečných případech. Jedná se o případ spojené závislosti, která vyjadřuje 

cyklické omezení (13). 
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1.4 Jazyk SQL 

Systém řízení báze dat nabízí prostřednictvím jazyka pro definici dat přístup ke schématu 

dat, nabízí možnost jeho změny a prostřednictvím jazyka pro manipulaci s daty 

prostředky pro přístup k uloženým datům. 

Existuje mnoho databázových systémů od různých výrobců a proto se jako 

výhodné jevilo standardizovat tyto jazyky. Bylo vhodné usnadnit práci programátorům 

a  uživatelům, kteří vyžadovali přístup k datům v databázi. Výsledkem snahy 

standardizovat tyto jazyky bylo ustanovení standartu označeného jako SQL (Structured 

Query Language) (14). 

 

Byly definovány tyto skupiny příkazů: 

 Příkazy pro manipulaci s daty (DML) – získávají data z databáze a jejich změny 

 Příkazy pro definici struktury databáze (DDL) – definuje schéma databáze 

 Příkazy pro řízení dat (DCL) – definuje přístupová práva k databázi 

 Ostatní příkazy – slouží k formulaci pravidel a definuje uživatele 

 

Základní příkazy pro manipulaci s daty: 

 INSERT – vložení dat 

 SELECT – výběr dat 

 UPDATE – změna dat 

 DELETE – smazání dat (14) 

  

1.5 Reportovací služby 

Uživatelům informačního systému je potřeba umožnit jistý, buď omezený přístup k datům 

z databáze. Výstup v podobě výpisu výsledku v textové podobě nemusí být vždy 

dostačující, proto se využívají nástroje pro tvorbu databázových reportů, které umožňují 

výsledky obohacovat o grafy, mapy, ukazatele apod. 

Jedná se o nástroje pro získávání znalosti z dat a patří mezi bussines intelligence. 

Nejčastěji se reporty tvoří pomocí nástroje SQL Server Reporting Services, který je 

doplňkem MS SQL Serveru. K dispozici máme dva nástroje: Report Builder a Report 

Designer. Report Builder je určen pro běžné uživatele, zatímco Report Designer je 

klasický vývojářský nástroj (15). 
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Částí Report Designeru je také panel Report Data obsahující následující složky: 

 Parametry – parametry sloužící k filtraci dat reportu 

 Datové zdroje – obsahuje připojení k jednotlivým databázím 

 Datové sady – seznam datových sad (15) 

  

1.6 Procesy v informačním systému 

Proces je soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které 

přeměňují vstupy na výstupy. Procesní přístup není spojen jen s výrobními procesy, ale 

týká se celého podniku včetně administrativních a nevýrobních činností spojených 

s integrací podniku na jeho okolí. 

Proces je realizován pomocí činností, které mohou probíhat současně nebo na sebe 

navazovat. Cílem procesu je transformace vstupů na výstupy tak, aby byly pro zákazníka 

užitečné. U procesu lze identifikovat hranice a přiřadit měřitelné parametry sledující 

účelnost a účinnost procesu. 

 

Rozlišujeme čtyři základní pohledy na modelování podnikových procesů: 

 Strategický pohled – zahrnuje hodnoty firmy a její strategické cíle. 

 Procesní pohled – popisuje spolupráci procesů za účelem dosažení strategických 

cílů, které jsou definovány ve vizi organizace. 

 Strukturní pohled – zahrnuje zdroje organizace. 

 Chování organizace – zahrnuje interakci jednotlivých prvků organizace (8). 

 

Dělení podnikových procesů: 

 Hlavní – tyto procesy zabezpečují hlavní podnikové aktivity a mají rozhodující 

podíl na výkonnosti a kvalitě celého podniku, slouží k naplňování strategických 

plánů podniku. 

 Podpůrné – probíhají uvnitř podniku a podporují hlavní procesy. Tyto procesy 

jsou nezbytné pro realizaci hlavních procesů. 

 Řídící – tyto procesy jsou nezbytné k řízení činností tak, aby byla zachována 

logika procesů ve společnosti. Těmito procesy firma definuje své administrativní 

akty a organizaci (11). 
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Při nasazení podnikových IS je velmi důležité rozdělení procesů podle jejich 

automatizovatelnosti, mohou to být například činnosti spojené s příjmem a výdejem 

materiálu, příjmem faktur nebo plánováním podnikových zdrojů. Mezi další procesy patří 

prodej produktu nebo zpracování nabídky. Řada procesů je pro různé typy podniků stejná 

(8). 

 

1.7 Funkce IS v podniku 

Funkce každého informačního systému je závislá na konkrétních požadavcích 

společnosti, využívající tento informační systém. Tyto funkce můžeme rozdělit na externí 

a interní záležitosti. Mezi externí můžeme zařadit správu internetových stránek, mezi 

interní záležitosti patří např. docházka zaměstnanců (10). 

Funkce představují statický pohled na celkový obsah podnikové informatiky a 

představují také obsahovou stránku schopností nebo činností informatiky. Funkcemi 

můžeme rozumět založení nové zakázky, založení záznamu nového klienta, zpracování 

přehledu klientů a zakázek, vytvoření objednávky a faktury apod. 

Tyto funkce můžeme členit podle nejrůznějších hledisek, nejpoužívanější je 

členění podle obsahu. Jednou z dalších možností je členění z hlediska operací s daty. 

Funkce informačního systému lze strukturovat podle podnikových potřeb. Rozdělení 

funkcí do následujících tří skupin je účelné, protože každá z těchto skupin má účel 

v podnikovém řízení a svoji vlastní logiku.  

 

 Transakční funkce – jsou využívány pro vytváření a aktualizace datových bází. 

Příkladem takové funkce může být zaúčtování dokladu do účetní databáze, 

vystavení objednávky na materiál, založení nového zákazníka do databáze 

 Analytické funkce – zpracování různých analýz, přehledů nebo podnikových 

plánů. Příkladem může být vývoj prodejů podle druhů zboží za několik měsíců 

nebo přehled tržeb za zboží. 

 Speciální, správní a provozní funkce – zajišťují zálohování a archivaci dat. 

Příkladem může být správa číselníků dodavatelů a zákazníků (7). 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 

2.1 Představení společnosti 

Obchodní firma: ABB s.r.o 

Adresa:  Štetkova 1638/18 

140 00 Praha 4 

Česká republika 

 

 Identifikační číslo: 49682563   

    CZ49682563 

 

 Datum zápisu:  20. července 1993 

 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu 

C, vložka 79391, se sídlem Štětkova 1638/18 PSČ 140 00 Praha 4, Česká republika. 

 

Právní forma společnosti je společnost s ručením omezeným. Výše základního kapitálu 

je 400.000.000,- Kč (17). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Logo společnosti 

Zdroj: (18) 

                    

2.1.1 Předmět podnikání: 

 Výroba a rozvod tepelné energie 

 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako 

oxidující, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek 

a  chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 
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 Komplexní dodávky, výroba, výstavba a modernizace: Staveb; zařízení pro 

přenos, rozvod a kontrolu elektrické energie; elektrických silnoproudých zařízení; 

měřící a regulační techniky a systému řízení; produktů a služeb v oblasti 

automatizace; elektroinstalačních materiálů; nízkonapěťových zařízení 

a  servisních činností. Živnost je provozována průmyslovým způsobem (17). 

  

2.2 Úspěchy společnosti 

 ABB Brno se stalo dodavatelem pro obří datové centrum společnosti Facebook 

 Institut elektroinženýrů a inženýrů elektroniky (IEEE) zařadil technologii 

přenosových soustav ABB FACTS mezi 11 nejdůležitějších technologií 

posledního desetiletí 

 ABB Brno dodalo technologii pro první větrný tunel pro veřejnost v Evropě 

 Pět robotů ABB vystupovalo se skupinou Bon Jovi na turné Circle Tour 

 ABB u zrodu e-mobility v české republice 

 

2.2.1 Úspěchy divize PPMV v Brně 

Mezi úspěchy divize PPMV v Brně můžeme zařadit výrobu a dodání transformátorů TJP 

do první jaderné elektrárny Dukovany, výrobu napěťových transformátorů TJC pro 

největší stadion v Africe, výrobu transformátorů TPU pro nejvyšší budovu světa a dodání 

TPU a TJP transformátorů pro datové centrum společnosti Facebook. 

 

2.3 Organizace společnosti 

Společnost ABB s.r.o. je dceřinou společností společnosti ABB Asea Brown Boveri Ltd, 

Affolternstrasse 44, 8050 Curych, která vlastní 100% podíl ve společnosti. Tato 

společnost patří do konsolidačního celku ABB Ltd. 

Společnost je rozdělena na 5 divizí: Systémy pro energetiku, Procesní 

automatizace, Výrobky pro energetiku, Automatizace výroby a pohony, Výrobky nízkého 

napětí. Divize jsou umístěny v lokalitách: Ostrava, Most, Plzeň, Praha, Brno, Trutnov, 

Teplice a  Jablonec nad Nisou (19). 
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2.3.1  Organizační schéma 

Organizační schéma Brněnské divize pro výrobu transformátorů je následující: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Organigram 

Zdroj: (Vlastní) 
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2.4 Obchodní situace firmy 

2.4.1 Obchodní situace firmy 

Společnost ABB s.r.o. dodává transformátory do rozvaděčů a pohybuje se na trzích po 

celém světě, snaží se ovšem vyhnout konfliktním zemím. Objednávky z těchto zemí má 

na starosti pověřený manažer. Každý trh je trochu odlišný a proto má společnost oblast 

své působnosti rozdělenou na určité úseky, za které zodpovídá manažer pro daný úsek. 

 

2.4.2 Konkurence 

Konkurence je opravdu obrovská, důvodem je to, že společnost působí skoro po celém 

světě. Mezi největší konkurenty společnosti můžeme uvést společnosti CGS, ELEQ, 

KONCAR, ALCE, ARTECHE a RITS.    

 

2.4.3 Příležitosti firmy 

Díky investiční politice jsou možnosti a příležitosti firmy obrovské. Brněnská pobočka 

nedávno otevřela novou výrobní halu. Společnost také naslouchá svým klientům a snaží 

se splnit jejich očekávání, aktivně také vyhledává mezery na trhu. Firma neustále 

modernizuje vybavení a snaží se investovat nemalé finanční prostředky do svého rozvoje. 

 

2.5 Analýza hardware, software 

2.5.1 Informační systém 

Společnost v současné době využívá podnikový informační systém SAP, souběžně 

s  výrobním informačním systémem ECS. Pro komunikaci zaměstnanci používají firemní 

emaily a komunikační program LYNC. Všichni zaměstnanci také mají přístup k místnímu 

intranetu, kde jsou vystavovány aktuality a obecné informace. 

Informační ERP systém SAP zde slouží jako primární informační systém, stejně 

jako ve většině divizí společnosti ABB s.r.o. Společnost tento systém využívá zejména 

pro řízení financí, obchod, logistiku, personální evidence, marketingové kampaně, 

kalkulace a  plánování materiálových potřeb. 
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V minulosti společnost využívala pro sledování výroby informační systém ,,COMINFO‘‘ 

který využívala po 10 let. Tento systém byl ovšem málo flexibilní a umožňoval pouze 

základní operace: 

 Do systému bylo možno zahlásit jen milníkové operace 

 Sledování produktů bylo založeno na RFID kódech 

 Oprava nebo pořízení nového terminálu byla navíc velmi drahá (5000 USD) 

Tento typ informační systému byl po nějaké době zastaralý, proto byl v roce 2012 

implementován nový výrobní informační systém ABB cpmPlus Enterprise Connectivity 

(ECS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Logický pohled na MES 

Zdroj: (Vlastní) 

 

Tento systém dokáže velmi jednoduše zjistit celý „rodokmen“ výrobku, zjistit jaké byly 

použity materiály, kdo se na výrobě podílel a kde se výrobek nachází. Tento systém 

dokáže také zobrazit potřebnou technickou dokumentaci, takže je pracovník okamžitě 

seznámen se specifickými detaily každého výrobního kusu. V současné době tento systém 

využívá přibližně 450 zaměstnanců (380 na pracovištích, 70 v kancelářích). Proto je 
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potřeba, aby byl informační systém k pracovníkům ve výrobě uživatelsky přívětivý 

a  eliminovalo se tak riziko chyb při vkládání dat do tohoto systému. 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Poměr využití MES 

Zdroj: (Vlastní) 

V současné době je zpracováno více jak 10 000 operací denně a v systému je sledováno 

100% produkce. MES zahrnuje 70 virtuálních terminálů a 5 tiskáren štítků. 

MES také přinesl: 

 Díky provázání MES s dalšími systémy, napomáhá řešit činnosti, které musel 

vykonávat člověk, jako je řízení kvality, uvolňování a kontrola zakázek 

 Automatická zpětná hlášení přímo propojená se SAP, na které lze okamžitě 

reagovat 

 Online reporty- na jedno kliknutí zjistíme, jak jsou pracoviště vytížená, nebo jak 

se plní předem definovaný plán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6: Pracovní stanice 

Zdroj: (24) 
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Obr. 7: Náhled obrazovky MES 

Zdroj: (Vlastní) 

 

2.5.2 Analýza hardware 

Mezi dodavatele hardware pro Brněnskou divizi výroby transformátorů patří společnost 

ELVAC, která zodpovídá za dodání pracovních stanic. Pracovní stanice obsahuje, 

monitor, počítač, čtečku. Scannery dodává DATASCAN a tiskárny společnost KZK. 

Pracovní stanice umístěné v kancelářích se mění po 4 letech užívání. 

 

2.5.3 Analýza software 

Společnost využívá jak na svých pracovních stanicích, tak na terminálech výrobních linek 

operační systém Windows. 

Pracovní terminály obsahují Windows Embedded a VMware client. Pracovníci se 

tedy přihlašují přes virtuální plochy, které obsahují ECS client (pro připojení do 

informačního systému), Foxid reader (pro zobrazení technické dokumentace), Internet 

Explorer (pro zobrazení interního portálu) a další interní aplikace. 

Při zřízení nového uživatelského účtu pracovníka v kanceláři, jsou na účet 

instalovány programy jako Office, Outlook, Lotus, Sap. Tyto programy jsou povoleny a 

jsou nezbytné pro plnění zadaných požadavků manažerů.  

Některé programy jsou zakázané a za žádných okolností nesmí být instalovány. Použití 

těchto programů by mohlo v některých příkladech ohrozit zabezpečení společnosti. Mezi 
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tyto programy můžeme zařadit např. ICQ, Skype, Miranda, Winamp, FLV, Picasa, 

Pinacle, Firefox, Opera.  

V případě že by uživatel potřeboval nainstalovat nějaký program, tedy v případě, 

že není zakázaný, musí zadat požadavek do systému HPSM. Systém HPSM slouží k 

zadávání požadavků pro IT oddělení, IT oddělení následně rozhodne a povolí, případně 

zamítne požadavek. 

 

2.5.4 Zabezpečení 

Zabezpečení je řešeno na několika úrovních. Vzhledem k tomu, že konfigurace MES 

neodpovídá stanovám společnosti ABB (omezení systému na základní úroveň, ušetření 

finančních prostředků při implementaci systému), byl provoz systému povolen Security 

managerem jen pod podmínkou, že MES bude mít vlastní samostatnou podsíť (VLAN). 

Díky tomuto kroku je na některých pracovních terminálech stále systém Windows XP. 

Všichni uživatelé se k virtuální ploše přihlašují pomocí jednoho uživatele, následné 

přihlášení do ECS klienta probíhá pod vlastním účtem, pomocí naskenování přiděleného 

čárového kódu.  

Pokud se budeme bavit v rámci fyzické bezpečnosti, je společnost zabezpečena 

kamerovým systémem. Navíc je zde také povinnost zaměstnance identifikovat se pomocí 

čipové karty, pokud se tak nestane, je mu přístup odepřen. Každý zaměstnanec má 

definovaná práva pro přístup do určitých sekcí. 

V případě IT bezpečnosti se musí každý zaměstnanec vždy přihlásit do systému 

pomocí svého uživatelského jména a hesla. Uživatelské jméno a heslo zaměstnanec získá 

po osobní návštěvě IT oddělení. Zabezpečení je řešeno šifrováním pevného disku a také 

šifrováním dat. Ochranu stanic zabezpečuje antivirový program McAfee.   

 

2.5.5 Zálohování a archivace dat 

Data z lokálního disku nejsou zálohována. Pro uložení dat je vyhrazeno několik disků, 

tyto disky jsou rozděleny na společná data, osobní, sdílené aplikace, dočasná výměna dat, 

uživatelská administrace, projekty.  

V případě výrobního informačního systému probíhá záloha každých 30 minut a to 

z důvodu, že jsou tato data velmi důležitá a jejich ztráta by znamenala nemalé finanční 

ztráty. 
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Zálohování dat probíhá jedenkrát denně v nočních hodinách a obsahem zálohy jsou 

veškeré primární systémy. Záloha těchto dat je archivována v kanceláři IT oddělení. 

Provádí se také týdenní záloha dat, tato data jsou archivována po dobu jednoho měsíce. 

Týdenní záloha dat ovšem již není archivována v IT kanceláři, ale je uložena v trezoru. 

Měsíční záloha dat se provádí jedenkrát za měsíc, data jsou archivována po dobu jednoho 

roku. Tato záloha je archivována v trezoru. 

 

2.6 Analýza práce s informačním systémem 

2.6.1 Práce s informačním systémem 

Pro analýzu práce s informačním systémem, jsem si vytvořil dotazníky. Aby bylo 

následné hodnocení přesnější, vytvořil jsem jednoduché dotazníky pro pracovníky ve 

výrobě a druhou formu dotazníků pro mistry výroby, využívající informační systém 

v kancelářích. 

Pro získání potřebných dat, jsem se vydal do výrobní části podniku a oslovoval 

jsem jednotlivé pracoviště, s ohledem na to, abych dotyčné pracoviště nezpomaloval a 

nekazil tak plán výroby. Tímto osobním setkáním jsem získal možnost diskuze 

s pracovníky a  možnost vyslechnout konkrétní připomínky uživatelů informačního 

systému. 

Dotazník pro pracovníky ve výrobě obsahoval 2 konkrétní otázky: 

 Jste se současným informačním systémem (MES) spokojen/á? 

 Jak se Vám s informačním systémem pracuje a co byste změnili? 

Z odpovědí na tyto otázky jsem zjistil následující informace: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Graf 2: Graf spokojenosti 

Zdroj: (Vlastní) 
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46% pracovníků je se současným informačním systémem spokojeno a 54% nespokojeno. 

Pokud byl pracovník se systémem nespokojen, zjistil jsem konkrétní důvody, často se 

vyskytovaly různé požadavky, které se daly vyřešit např. korekcí zobrazených dat. 

Nejčastějším důvodem ovšem byla nestabilita systému, dlouhé načítání dat ze systému 

a  velmi často se systém zasekne. 

 

Dotazník pro mistry ve výrobě obsahoval 4 otázky: 

 Jste se současným informačním systémem (MES) spokojen/á? 

 Jak se Vám s informačním systémem pracuje a co byste změnili? 

 Kdo by měl být zodpovědný za nezahlášená sériová čísla v systému? 

 Používáte reporty? 

Z výsledků těchto dotazníků bylo zjištěno, že mistři používají reporty a jsou s nimi 

spokojeni. Častým důvodem nespokojenosti byla, tak jako v předchozím šetření, 

nestabilita systému a pomalý chod systému. Za nezahlášená čísla by měl být zodpovědný 

pracovník, který danou operaci na předchozím pracovišti nedohlásil do konce. 

Byla také zjištěna informace, že nejvíce lidských chyb je vytvořeno novými 

pracovníky, školení těchto pracovníků probíhá jednou za 3 měsíce. 

 

2.6.2 Nejčastější problémy při běžném provozu 

Při běžném provozu je nejčastějším problémem zmetkovitost. Z kvalitního produktu se 

při výrobě stává zmetek většinou kvůli špatně použitému materiálu nebo špatné 

technologii výroby produktu. Dalším problémem ve výrobě je také lidská chyba 

pracovníků. 

Velkým problémem jsou také nedohlášené produkty v informačním systému. Tyto 

produkty následně zahlcují systém a řešení těchto problému spočívá v komunikaci 

s  pobočkou ABB v Polsku, komunikace je ovšem velmi problematická. 

Častým problémem jsou také nefungující servery, které jsou navíc velmi citlivé na 

aktualizace, a problémy na síti.  
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2.6.3 SWOT analýza 

 

Tabulka 1: SWOT analýza 

Zdroj: (Vlastní) 

Silné stránky Slabé stránky 

 

 Eliminace papírové formy 

 Pokrytí 100% výrobních procesů 

 Zvýšení efektivnosti výroby 

 Reporty 

 

 

 Náklady na provoz  

 Špatná komunikace s dodavatelem 

 Po update nestabilní 

 Časté výpadky systému 

 

Příležitosti Hrozby 

 

 Rozšíření systému do dalších částí 

podniku 

 Přidání žádaných reportů 

 Stabilizace systému 

 

 

 Celkový výpadek systému 

 Přerušení kontaktu s dodavatelem 

 

 

Silné stránky: 

Mezi silné stránky implementace tohoto informačního systému zcela jistě patří eliminace 

papírové formy na většině stanicích. Tento informační systém je také schopen pokrýt 

100% výrobních procesů, od první stanice Navijárna až po stanici Zkušebna. Systém také 

zrychlil dobu setrvání výrobku na jednotlivých stanicích, pracovníci se již nemusejí 

zdržovat vedením papírové formy aktuálního stavu výrobků, ale daný výrobek jednoduše 

naskenují. Nedílnou součástí tohoto systému je také sledování doby výrobku na stanici, 

kontrola jednotlivých zaměstnanců a to díky reportům. 

Slabé stránky: 

Provoz tohoto systému je finančně velmi náročný, problémy se musí přeposílat dodavateli 

systému, sídlícímu v Polsku. Tato komunikace je sama o sobě velmi komplikovaná, 

a řešení jednoho problému trvá někdy i několik dní. Po update systému je potřeba 

restartovat celý systém, drobná změna jednoho modulu ovlivní celý systém. Celý systém 

je celkově velmi nestabilní a často se stává, že je pomalý a hlášení o stavu výrobku se 

v systému zasekávají a hromadí. 

 



38 

 

 

Příležitosti: 

Rozšíření systému do dalších částí společnosti, ve kterých je doposud zavedena papírová 

forma. V poslední době se také hromadí počet žádostí na úpravu reportů, které jsou 

využívány mistry ve výrobě. 

Hrozby: 

Mezi největší hrozby systému patří úplné zastavení chodu systému, pokud by se tak stalo, 

výroba by přešla zpět na papírovou formu a vyrobené kusy by se musely zpětně do 

systému zahlásit. Komunikace s dodavatelem je velmi problematická a zdlouhavá. 

 

2.6.4 HOS8 

Před samotnou analýzou stavu výrobního informačního systému pomocí této metody bylo 

potřeba definovat otázky, týkající se jednotlivých oblastí informačního systému. Tyto 

otázky jsou rozděleny do definovaných oblastí informačního systému (peopleware, 

orgware, software, hardware, customers, suppliers, management IS, dataware). Dalším 

krokem bylo sjednání konzultace s odpovědným manažerem informačního systému, při 

které jsem získal požadované odpovědi. Získaným informacím jsem následně přiřadil 

odpovídající bodové hodnocení. 

V programu Microsoft Excel jsem následně vytvořil tabulku, do které jsem 

zaznamenal zjištěné hodnoty a vytvořil odpovídající graf. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8: Graf metody HOS 8 

Zdroj: (Vlastní) 
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Strategie expanze: 

Volbu expanze je důležité dostatečně zvážit. Pokud chceme zlepšit stav oblastí, musíme 

investovat velké finanční zdroje. Musí se také dbát na udržení stavu oblastí u HW, MA 

a DW. 

 

Strategie stability: 

Pro tuto konkrétní situaci bych doporučil strategii stability. Doporučuji zaměření na 

udržení současného vyváženého stavu. 

 

Strategie omezení: 

Tuto strategii lze promítnout do oblastí HW, MA a DW, ve kterých existuje prostor pro 

snížení výdajů. 

 

2.7 Expediční sklad 

2.7.1 Aktuální situace 

Informační systém je nyní ve stavu, kdy se zaznamenává poslední pozice výrobku na 

stanici Zkušebna, výrobek ale putuje dále do skladu a poté na expedici, proto by bylo 

vhodné tento informační systém rozšířit i na tyto stanice. Při implementaci informačního 

systému se tyto stanice vynechaly díky nedostatečnému rozpočtu. Sklad a expedice jsou 

jediné stanice, kde je zachována plná papírová forma souběžně s daty které poskytuje 

primární informační systém SAP. 

Po přijetí výrobku na sklad se pomocí čtečky naskenuje číslo výrobku a pracovník 

si vyhledá kompletační list, který dodá mistr skladu, poté umístí výrobek na paletu, kde 

také načte číslo pomocí čtečky. Paletu tímto způsobem naplní. Když je paleta plná, putuje 

společně s kompletačním listem do expedice, v expedici se vytiskne dodací list, vybere 

se vyhovující obal (bedna), jelikož jsou transformátory těžké (až 70 kg), rozdělí se do 

několika beden. V expedici se ručně zadává kód obalu, pokud je objednávka kompletní a 

počet kusů souhlasí, je objednávka odeslána přepravci. V poslední době je vznesen 

požadavek ze strany klientů na to, aby také čísla výrobků na obalu souhlasila s čísly 

výrobků umístěných v obalu. 
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2.7.2 Proces v expedičním skladu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9: EPC diagram expedičního skladu 

Zdroj: (Vlastní) 
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2.8 Shrnutí analýzy a identifikace slabých míst 

Analyzovaný výrobní informační systém disponuje moderními a vyspělými nástroji jak 

v oblasti SW tak HW. Pomocí předchozích analýz jsem zjistil problémy při chodu 

systému, celkový systém je velmi pomalý, předpokládám, že hlavní příčinou tohoto stavu 

je fakt, že při implementaci byl implementován stejný systém, který se zaváděl i do 

ostatních výrobních divizí. Problémem tedy je, že byl zaveden stejný systém jako jinde, 

což je s ohledem na 6 až 7 krát větší produkci oproti jiným výrobním divizím 

nedostačující.  

V současné situaci je systém na tak špatné úrovni, že vznikají problémy prakticky 

každý den. V budoucnu je tento stav neudržitelný. Management si v tuto chvíli pokládá 

otázku proč dále platit za informační systém, na kterém se vyskytují problémy, a je 

pomalý?  

Velkým problémem je komunikace s dodavatelem sídlícím v Polsku, na zahlášené 

problémy reaguje se zpožděním a není ochoten si přiznat žádnou zodpovědnost za 

problémy, které vznikají denně. Zajímavostí je, že společnost za provoz systému platí 

tomuto dodavateli nemalé finanční prostředky. 

Dalším problémem je zaškolení nových zaměstnanců pro práci s informačním 

systémem, školení probíhá jednou za 3 měsíce, což je nedostačující. Nový zaměstnanci 

dělají při hlášení stavu výrobků chyby. 

Po každém update je systém nestabilní a vždy trvá několik dní, než je uveden do 

přijatelného stavu, malá změna v jednom modulu ovlivní celý systém. V současné situaci 

je systém bezpochyby přetížen, proto je důležité najít optimální řešení tohoto problému. 

Z analýz také vyplývá, že by bylo vhodné rozšířit tento informační systém i na expediční 

sklad. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY A ŘEŠENÍ 

3.1 Komunikace ve firmě 

3.1.1 Školení zaměstnanců 

Školení nových zaměstnanců probíhá jednou za 3 měsíce, což je nedostačující. Nový 

zaměstnanci jsou nabíráni dvakrát měsíčně a pracují ve třech směnách. Tito zaměstnanci 

nejčastěji dělají chyby a neznají základní postupy při pádu systému. 

V minulosti probíhalo školení zaměstnanců pravidelně, bylo vedeno 

zodpovědným administrátorem informačního systému a obsahovalo základní povědomí 

o informačním systému, práce s ním a řešení problémových situací. K tomuto systému 

školení by se mohla firma vrátit za předpokladu, že zaměstnanec svým podpisem potvrdí, 

že je proškolen.  

Tato forma školení zaměstnanců je také možná v okamžiku, ve kterém bude 

informační systém ve stabilnějším stavu a školení by probíhalo bezprostředně po školení 

BOZP. Jako alternativu navrhuji převést zodpovědnost za školení na mistry, kteří by měli 

zaměstnance proškolit při přijetí na pracoviště, i zde je nezbytný podpis. 

 

3.1.2 Hlášení stavu výrobků 

Díky dotazníkovému šetření jsem odhalil několik drobných nedostatků, které komplikují 

rutinní práci při výrobě. Jedním z těchto problémů je špatné rozložení technických údajů, 

potřebných při výrobě každého transformátoru, v technické dokumentaci.  

Technická dokumentace je přiložena v PDF verzi ke každému výrobku a 

pracovník si ji může ve výrobním informačním systému otevřít na kterémkoliv pracovišti. 

Tato dokumentace obsahuje technická data, potřebná pro konstrukci a také poznámky pro 

jednotlivá pracoviště. Tyto poznámky jsou velmi důležité a dokáží ovlivnit konstrukci 

jednotlivých výrobků.  Poznámky jsou umístěny v patičce každé technické dokumentace. 

Při zobrazení na pracovním terminálu se zobrazí pouze první půlka dokumentu, pro 

nalezení poznámek musí pracovník rolovat na konec stránky, což je při používání 

dotykových displejů obtížné. 

  Proto je potřeba, aby byly tyto technické poznámky umístěny v první polovině 

stránky, nejlépe pod technickou specifikací výrobku. Pro realizaci tohoto řešení, musíme 

zadat požadavek na konstruktéry, kteří technickou dokumentaci vytváří. V tomto 
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požadavku by měli být specifikovány požadavky na úpravu formy technické 

dokumentace a přínosy, které tato úprava přinese. 

Dalším nedostatkem je zobrazení potřebných údajů na jednotlivých pracovištích. 

Na pracovišti, které se zabývá přípravou kabelů nelze po zobrazení údajů o výrobku zjistit 

potřebnou délku kabelů. Potřebná délka kabelů lze zjistit po rolování do pravé strany, což 

je velmi problematické při použití standartních dotykových monitorů na pracovištích ve 

výrobě. Řešení spočívá v přesunutí atributu Informace o kabelu, nejlépe na třetí pozici 

zleva a následnou úpravu jeho velikosti. V minulosti by tuto úpravu provedli 

administrátoři výrobního informačního systému, bohužel byly pravomoci administrátorů 

informačního systému omezeny. Řešení tedy spočívá v zadání požadavku na úpravu 

velikosti tohoto atributu dodavateli systému. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10: Návrh technické dokumentace 

Zdroj: (Vlastní) 
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3.1.3 Komunikace  

Velký problém je také v komunikaci, pokud nastane nějaká nestandartní situace, je 

administrátor výrobního informačního systému zahrnut hlášeními o nefunkčnosti 

systému jak telefonicky, tak na komunikačním emailu. Často se tedy stává, že je 

administrátor zahlcen redundantními informacemi. Pokud chceme zajistit efektivní řešení 

těchto nestandartních situací, musíme definovat způsob nahlašování problémů 

s výrobním informačním systémem. Navrhuji začlenit do procesu nahlášení problému 

nadřízeného pracovníka, tedy mistra pro dané oddělení.  

Pokud se zjistí problém na jedné nebo na více pracovních stanicích na daném 

oddělení, všechny tyto problémy se nahlásí mistrovi pro daný úsek, ten provede souhrn 

všech problémů a kontaktuje administrátora informačního systému. Po přijetí této 

informace začne administrátor informačního systému danou situaci řešit. 

Velkým problémem je také zahlcení systému nedohlášenými stavy výrobků. Tyto 

nedohlášené operace zahlcují systém a nelze dále se zakázkou pracovat, protože je 

zaseknutá v systému. Do konečné stanice je poté musí uvolnit administrátoři výrobního 

informačního systému, které tento proces velmi zpomaluje a musí se primárně věnovat 

uvolnění těchto zakázek, namísto práce na rozpracovaných projektech.  

Tato práce administrátory velmi časově vytěžuje. Řešení spočívá 

v naprogramování jednoduché procedury, která by tyto výrobky uvolnila, popř. 

doporučuji přijmout do týmu administrátorů nového kolegu, který by měl v kompetenci 

právě řešení těchto situací. 

Mezi další problém můžeme zařadit neefektivní řešení projektů v kancelářích. 

V současné době je zaveden velmi neefektivní systém, kdy pracovník si vezme složku 

s projektem, a vypracuje svoji část projektu. Po vypracování své části práce musí fyzicky 

předat složku na následující oddělení. Na následujícím pracovišti pracovník složku 

převezme a splní svoji část práce, po dokončení opět přenáší složku na další pracoviště. 

Tento způsob zpracování je velmi zastaralý a velice neefektivní.  

Proto doporučuji integraci takzvaného Paperless projektu. Toto softwarové řešení 

spočívá ve sdílení kancelářských dokumentů, při přihlášení si uživatel vybere dokument, 

se kterým chce pracovat, po práci dokument uloží a umožní tak práci s dokumentem 

ostatním uživatelům. Zpětně jde zjistit který uživatel a kdy s dokumentem manipuloval. 
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Tímto způsobem se eliminuje předchozí forma zpracovávání jednotlivých dokumentů 

a zvýší se efektivita práce. 

3.2 Řešení aktuálních problémů 

3.2.1 Problémy s dodavatelem 

Mezi největší slabiny současného informačního systému zcela jistě můžu zařadit 

komunikaci s dodavatelem a jeho podporu tohoto systému. Při implementaci systému 

byly společnosti nabídnuty tři základní stupně podpory informačního systému: zlatý 

stupeň, stříbrný stupeň a bronzový stupeň. Každý z těchto stupňů je zpoplatněn určitou 

částkou za určité období. Ceny těchto stupňů se odvíjí od reakční doby dodavatele 

systému a také počtem předem definovaných hodin pro rozvoj systému. Společnost 

nechtěla platit vysokou částku za provoz informačního systému, a proto si po zavedení 

systému zvolila bronzový stupeň podpory.  

Společnost pravidelně a v pravidelných intervalech platí požadovanou částku, 

bohužel je ale samotná komunikace s dodavatelem problematická a dodavatel neplní 

smluvní podmínky. Od zavedení systému v roce 2012 se nedá říci, že by systém fungoval 

v takovém stavu, který je pro výrobu transformátoru a senzorů na Brněnské pobočce 

požadován. Pokud vzniknou problémy při běhu systému ve výrobě, nastaví se jim velmi 

vysoká priorita a jsou bezprostředně řešeny administrátory informačního systému. 

Administrátoři informačního výrobního systému ovšem mají velmi malé kompetence a 

dokáží odstranit pouze jednoduché problémy. 

V případě že se objeví problém, který není v kompetenci MES administrátorů, 

musí se reportovat dodavateli informačního systému. Po přijetí této informace by měl 

administrátor na straně dodavatele tento problém bez odkladu začít řešit. To se ovšem 

okamžitě neděje a výroba se v krajním případě i zastaví. V tomto případě se jedná o velký 

problém, protože společnost přichází o nemalé finanční prostředky. Dodavatel systému 

také nedokáže přiznat odpovědnost za způsobený problém, a proto se jednoduchý 

problém řeší i několik dní.  

Záhadou také zůstává, proč byly po implementaci systému administrátorům 

uděleny některé kompetence, které jim byly bez udání důvodu odebrány. V současnosti 

je jediným účinným prostředkem MES administrátorů restartování služeb a jejich 

postupné spouštění. Jako logickým řešením je přejít ze současného bronzového stupně na 

stupeň zlatý. Tento stupeň by pro společnost ovšem znamenal několikanásobně větší 
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finanční zatížení. Po zkušenostech se současnou úrovní podpory informačního systému, 

již ale vedení společnosti nevěří ve zlepšení podpory tohoto systému. Panuje zde obava, 

že by zůstala úroveň podpory i po přechodu na vyšší stupeň, stále stejná. Je zde také 

možnost, že dodavatel poskytuje záměrně horší podporu informačního systému z toho 

důvodu, aby donutil firmu přistoupit na vyšší stupeň podpory, který je ovšem finančně 

velmi náročný. 

 

3.2.2 Pád systému 

Dalším bodem mé bakalářské práce bude navrhnout postupy pro co nejrychlejší 

a nejefektivnější řešení při pádu systému. V první řadě se musí zlepšit komunikace mezi 

administrátory informačního systému, IT oddělením a dodavatelem systému. 

Jediné řešení, které mohou administrátoři informačního systému v současné 

situaci uskutečnit, je nahlásit problém dodavateli systému, následný restart služeb a jejich 

postupné spouštění. Jako zásadní zde vidím také systém prevence pro eliminaci pádu 

tohoto výrobního informačního systému. Je velmi důležité, aby byli všichni uživatelé 

tohoto systému dostatečně proškoleni a věděli jak se chovat v případě problémů. Pokud 

systém spadne, měli by jako alternativu použít papírovou formu zápisu informací.  

Mezi zásadní problémy tohoto systému patří jeho rychlost a dlouhá doba 

provádění zadaných příkazů, jak bylo také potvrzeno dotazníkovým šetřením. V tomto 

směru je velmi důležitá kvalitní spolupráce s IT oddělením. V současné době je IT 

oddělení o problémech informačního systému informováno, bohužel nahlášeným 

problémům automaticky přiděluje nižší prioritu a dané problémy řeší se zpožděním.  

Proto je velmi důležité, aby IT oddělení nebralo tyto požadavky na lehkou váhu a 

řešilo je přednostně. Také je důležité, aby IT oddělení monitorovalo komunikaci po síti, 

především mezi pracovními stanicemi a serverem. Pokud systém spadne a bude zadán 

požadavek do systému, pracovníci IT oddělení projdou LOG soubor komunikace a zjistí, 

zda nebyl problém v komunikaci po síti.  
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3.2.3 Alternativní řešení  

Společnost není spokojena s kvalitou a nízkou úrovní podpory informačního systému ze 

strany dodavatele. Proto je velmi důležité nalézt optimální řešení výše zmíněného 

problému. Řešení spočívá ve výběru jedné z následujících možností: 

 

 Rozvoj současného stavu výrobního informačního systému 

 Výběr plnohodnotné alternativy informačního systému 

 Vytvoření zcela nového informačního systému vlastním týmem zaměstnanců 

 

 

Vytvoření nového informačního systému 

Vytvoření zcela nového výrobního informačního systému vlastním týmem zaměstnanců 

je zcela specifickou záležitostí. Možnost vytvoření nové platformy informačního systému 

mají pouze společnosti disponující silnou stránkou IT oddělení a vysoce kvalifikovanými 

a zkušenými administrátory informačního systému. Společnost ABB s.r.o. disponuje 

zkušenými administrátory současného informačního systému, bohužel úroveň podpory 

IT oddělení je velmi nízká. 

 

Výhody: Přístup ke zdrojovému kódu a celému systému 

  Úprava systému na míru 

  Okamžité řešení problémů 

 

Nevýhody: Časová náročnost celého projektu 

  Realizační tým nebude moci plnit doposud delegovanou práci 

  Potřeba zainteresovat více lidí 
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Rozvoj stávajícího informačního systému 

Rozšíření stávajícího výrobního informačního systému je možné pouze za splnění 

předpokladu plné funkčnosti tohoto systému. V případě splnění těchto požadavků může 

být systém rozšířen i na pracoviště, která byla při implementaci tohoto sytému vynechána. 

V konkrétních případech hovoříme o pracovištích Sklad a Expedice. 

 

Výhody: Zahrnutí kompletního procesu výroby až po expedici jednotlivých kusů 

  Zvýšení efektivnosti systému 

Nevýhody:  Finanční investice  

  Spolupráce s dodavatelem, se kterým není společnost spokojena 

 

 

Výběr plnohodnotné alternativy 

Za předpokladu, že bude situace se současným dodavatelem systému stále stejná a řešení 

problému probíhat stále horší formou, je vhodné zvážit, zda není výhodnější investovat 

finanční kapitál na pořízení nového informačního systému. Trendem současné doby je 

právě toto řešení, protože je nejjednodušší a veškerá životaschopnost a implementace 

systému závisí na dodavateli. Je také velmi důležité, vybrat kvalitního dodavatele 

systému. 

 

Výhody: Zavedení systému bez omezení stávající výroby 

  Podpora dodavatele 

 

Nevýhody: Časově náročná implementace systému 

  Zcela nový projekt  
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Výběr nového informačního systému 

Za předpokladu, že se společnost rozhodne pořídit nový výrobní informační systém, měla 

by mít jasně definovanou motivaci, proč je právě toto rozhodnutí nejvhodnější. Tuto 

motivaci by měla být schopná také veřejně prezentovat a obhájit. Vedení společnosti by 

mělo být přesvědčeno, že po implementaci systému naplní očekáváné přínosy pro 

společnost. Při výběru nového systému je potřebné myslet na bezpečnost 

a bezproblémový chod systému, který je pro společnost kritický. U těchto systémů se 

předpokládá životnost systému minimálně 10 let. Výběr systému by neměl být delší než 

20 týdnů, pokud by byl proces delší, mohli by se navýšit celkové náklady a nedůvěra vůči 

týmu, který je za celý proces výběru informačního systému zodpovědný. Velmi důležitou 

součástí tohoto procesu je také definování milníků projektu.  Delší proces výběru může 

znamenat jak pro zákazníka, tak pro dodavatele zvýšení nákladů. Společnost ABB s.r.o. 

je nadnárodní společností a proto by do procesu výběru výrobního informačního systému 

mělo být zainteresováno vedení společnosti, bez podpory vedení má celkový projekt 

mizivou šanci na úspěch.  

Společnost by do procesu výběru měla také začlenit: 

 Zástupce IT 

 Zástupce výroby (mistry) 

 Zástupce výrobní logistiky 

 Zástupce rozvrhování a plánování výroby 

 

Proces výběru informačního systému by měl být co nejkratší. Realizační tým by měl 

splňovat tyto požadavky: 

 Základní informovanost o dané problematice 

 Motivaci pro realizaci 

 Podpora vedení společnosti 

 

Hlavními body procesu výběru informačního systému jsou: 

 Vytvoření zadání 

 Předvýběr 

 Hledání vítěze 
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Kompetentní tým musí také stanovit jednotlivá kritéria pro výběr informačního systému, 

jako je celková cena, doba implementace, kvalita řešení a servis a podpora. Tyto kritéria 

poté ohodnotím body 1 - 10 a vynásobím váhou kritéria. 

 

Tabulka 2: Kritéria výběru 

Zdroj: (Vlastní) 

 

Z výše uvedených kritérií je zřejmé, že kromě celkové ceny klade společnost velké 

požadavky na kvalitu a funkčnost systému. V následující části jsou uvedeny doporučené 

systémy, které splňují představy společnosti o úrovni kvality systému. 

 

MES EMANS  

MES EMANS pokrývá řízení strojů a nástrojů, zaznamenává výrobní data a je úzce 

integrován s IT a automatizačními systémy, může být také integrován s podnikovým ERP 

(např. SAP). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11: Logo systému EMANS 

Zdroj: (20) 

 

Aktuálně systém pracuje ve verzi 3.7.2015 a dodavatel tohoto řešení pochází ze 

Slovenska. Systém podporuje více jazyků, nevýhodou tohoto systému je velké omezení 

zákaznických úprav systému např. změny názvu jednotlivých atributů či textů. Průměrná 

doba implementace systému je 6 měsíců. 

Definovaná kritéria Váha 

Celková cena 50 % 

Doba implementace 10 % 

Kvalita řešení 30 % 

Podpora a servis 10 % 
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MES PHARIS 

MES PHARIS je plnohodnotný výrobní systém pro přípravu a řízení výroby. Tento 

systém pokrývá naprostou většinu potřeb společnosti, od vystavení výrobního příkazu až 

po propuštění produktu. Zajišťuje sběr dat, řízení výroby v reálném čase a ukládání těchto 

průvodních informací. Poskytuje také sledování vytíženosti strojů a hodnocení efektivity 

výrobních zařízení. 

 

 

 

 

 

Obr. 12: Logo systému Pharis 

Zdroj: (21) 

 

Dodavatel tohoto systému sídlí v České republice. Pro tento systém je zajištěna velmi 

kvalitní servisní podpora. Uživatel systému může tvořit vlastní reporty a upravovat vzhled 

jednotlivých obrazovek systému. Průměrná doba implementace systému je 6 měsíců. 

 

DCIx MES 

DCIx MES dokáže monitorovat aktuální stav zakázek a také stav jednotlivých výrobků 

na jednotlivých strojích. Pracovníci zde využívají dotykové terminály, které jsou 

přizpůsobeny maximální jednoduchosti pro zadávání informací a výrobní stroje předávají 

informace o aktuálním stavu přímo do systému. Výstupem je poté přehled o aktuálním 

stavu výroby a přehledné reporty pro vyhodnocení výrobního procesu (23). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13: Logo systému DCIx 

Zdroj: (22) 
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Dodavatelem tohoto systému je společnost AIMTEC a.s. sídlící v České republice. Tento 

systém je velmi oblíben. Podpora a servis informačního systému se nachází na velmi 

vysoké úrovni. Průměrná doba implementace systému je 6 měsíců. 

 

Tabulka 3: Hodnocení systému 

Zdroj: (Vlastní) 

 

 
 

V konečném hodnocení systému získal nejvíce bodů systém Pharis, tento systém 

doporučuji v případě, že se společnost rozhodne pro alternativní systém. V případě vlastní 

realizace existuje možnost, že systém nebude nikdy dokončen (neustálé úpravy). ABB 

s.r.o. je nadnárodní společnost a proto se musí řídit danými pravidly o pořízení 

informačního systému, využívaný informační systém musí být vytvořen nejlépe divizí 

společnosti ABB, z tohoto důvodu je možnost výběru alternativního systému 

eliminována.  

Společnosti proto doporučuji zaměření na eliminaci nalezených problémů 

současného stavu informačního systému a následné rozšíření tohoto informačního 

systému i do expedičního skladu. 

 

3.3 Rozšíření informačního systému 

3.3.1 Expediční sklad 

Při implementaci výrobního informačního systému byla z důvodu omezeného rozpočtu 

vynechána pracoviště sklad a expedice. Veškeré procesy jsou zde vedeny papírovou 

formou za podpory systému SAP. Pro zajištění efektivnější práce je potřeba rozšířit 

výrobní informační systém i na výše zmíněná pracoviště. Pro mnohem efektivnější řešení 

jsem návrh konzultoval s vedoucími manažery skladu a expedice. Je také potřeba 

definovat důležité milníky celého projektu. 

Kritérium EMANS PHARIS DCIx 

Cena řešení 4,0 4,5 4,0 

Implementace 0,5 0,5 0,5 

Kvalita 1,5 2,7 2,4 

Podpora 0,3 0,8 0,7 

Celkem 6,3 8,5 7,8 
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3.3.2 Návrh 

Pro rozšíření současného stavu informačního systému je velmi důležité pečlivě 

naplánovat jednotlivé kroky a stanovit milníky v tomto projektu. 

Výrobní informační systém bude stahovat ze systému SAP dodací listy, které obsahují 

následující informace: 

 Prodejní objednávku 

 Položky prodejní objednávky 

 Čísla materiálu 

 Počet kusů materiálu 

 Druh přepravy 

Během meetingu s vedoucími pracovníky jsem odhalil problém ve výběru balení pro 

určitou objednávku. V současné době je tento proces definován tak, že zkušený 

zaměstnanec rozhoduje, jaké balení bude použito. Problém by byl vyřešen, pokud by na 

obalu byl čárový kód, obsahující čísla materiálu zabalené jednotky. Tento čárový kód by 

poté pracovník nahrál do systému pomocí čtečky. 

Po přihlášení do systému a spuštění MES si pracovník vybere příslušné pracoviště. 

Po přihlášení na toto pracoviště, MES zobrazí dodací listy stažené ze systému SAP, jeden 

řádek pro jeden dodací list. Pracovník poté vybere konkrétní dodací list a stiskne tlačítko 

„Balící jednotka“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14: Návrh úvodní obrazovky inf. systému 

Zdroj: (Vlastní) 



54 

 

 

Po tomto kroku se v MES zobrazí nové okno. V hlavičce budou obsaženy informace 

o dodacím listu, baleném materiálu, sériové čísla výrobků a počet kusů, které mají být 

zabaleny. Pracovník poté zahájí balení pomocí naskenování čárového kódu, který je 

na obalu umístěn. MES poté automaticky přiřadí balení k příslušnému dodacímu listu. 

 

 

Obr. 15: Informace o dodacím listu 

Zdroj: (Vlastní) 

 

V okamžiku načtení čárového kódu, MES přepne na obrazovku, kde může pracovník 

skenovat sériová čísla jednotlivých výrobků, zabalených do balení. Pokud je balení plné, 

pracovník stiskne tlačítko „Konec“. Systém ověří, zda naskenované sériové čísla patří do 

stejné objednávky jako dodací list. V případě že se sériové číslo neshoduje, je označeno 

červeně a nemůže pokračovat, dokud není načteno správné sériové číslo.  

Pro podporu takzvaných předbalení, které slouží jako zásoby, je potřeba vytvoření 

tlačítka „Předbalení“. Toto tlačítko by mělo sloužit k vytvoření balení, které není spojeno 

s žádným dodacím listem. Pokud pracovník vybere dodací list a chce k němu přiřadit 

předbalení, vybere tlačítko „Předbalení“. Aplikace v tomto okamžiku zobrazí seznam 

předbalení a pracovník přiřadí požadované předbalení dodacímu listu. V okamžiku 

kompletního balení systém informuje pracovníka a vrátí se na seznam dodacích listů. 

U každého balení musí navíc být obsaženy informace o balení, tyto informace zkontroluje 
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vedoucí pracovník, jedná se o korekci rozměrů a hmotnosti jednotlivých balení. V tomto 

okamžiku vedoucí pracovník zabalení potvrdí. 

 

 

Obr. 16: Jednotlivé kusy v balení 

Zdroj: (Vlastní) 

 

Po dokončení práce s balením a následnými korekcemi požadovaných informací, MES 

pošle do systému SAP informace o čísle obalu, čísla materiálu a sériová čísla zabalených 

transformátorů. Po tomto kroku je dodací list kompletní a nyní se v seznamu dodacích 

listů již nezobrazuje. 

 

Výhody:  

 Redukce manuálního zapisování sériových čísel zabalených transformátorů do 

dodacího listu 

 Redukce chyb při zapisování sériových čísel 

 Zvýšení efektivnosti 
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3.4 Ekonomické zhodnocení  

Ekonomické zhodnocení je důležitou částí celého projektu. V této části bakalářské práce 

se zaměřím na kalkulaci potřebných nákladů pro realizaci navrženého řešení. Nedílnou 

součástí je také definice přínosů, které realizace navrhovaných změn přinese. 

 

3.4.1 Náklady 

V následující kapitole definuji náklady, potřebné pro realizaci navržených změn. Vedení 

společnosti je s těmito náklady seznámena a očekává v tomto směru velké investice. Tyto 

investice, ale mohou znamenat přínosy pro společnost. V nákladech jsou zahrnuty 

kalkulace operací pro realizaci doporučené varianty budoucího stavu informačního 

systému.  Vypočítané náklady se mohou zvýšit během realizace implementace rozšíření, 

s tímto navýšením musí společnost počítat.  

 

Tabulka 4: Ekonomické zhodnocení 

Zdroj: (Vlastní) 

Popis Cena 

Terminály, monitory, čtečky 55 000,- Kč 

Držáky a instalace 28 000,- Kč 

Rozvod sítí 32 000,- Kč 

Vytvoření a implementace rozšíření ECS 260 000,- Kč 

Celkem 375 000,- Kč 

 

 

3.4.2 Přínosy 

Očekávané přínosy po realizaci navržených změn: 

 Efektivnější komunikace s dodavatelem (zlepšení komunikace a definice 

odpovědnosti) 

 Podpora firemních procesů (spolupráce s dodavatelem a IT oddělením na chodu 

systému a řešení problémů) 

 Efektivnější komunikace s IT oddělením (zlepšení komunikace a definice 

odpovědnosti) 

 Efektivnější práce s výrobním informačním systémem (eliminace papírové formy 

na všech stanicích) 
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 Eliminace chyb při zadávání dat do systému (proškolení zaměstnanci) 

 Zahrnutí procesů expedičního skladu do systému (všechny procesy v oddělení 

výroby transformátorů zahrnuty v ECS systému) 

 Tvorba nových reportů (přehlednější a nové reporty) 

 Zvýšení motivace zaměstnanců (s fungujícím systémem se lépe pracuje) 

 

Realizace navržených změn může znamenat snížení finančních nákladů až o desetitisíce 

korun ročně. Dalším pozitivním dopadem realizovaných změn může být úspora času 

setrvání výrobku na jednotlivých stanicích až o 15%, to zajistí vyšší výkonost a úsporu 

času při výrobě jednoho kusu transformátoru. 

 Odhad této úspory na jeden den je 40 minut. Pokud budeme uvažovat 20 

pracovních dnů, hovoříme o celkové úspoře 160 hodin za rok. Odhadem by společnost 

získala finanční úsporu až několik desítek tisíc korun.  
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ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo posouzení výrobního informačního systému ECS 

společnosti ABB s.r.o. a následný návrh změn.  Společnost nebyla se současným stavem 

systému spokojena a bylo potřeba analyzovat současný stav systému a najít vhodné řešení 

pro optimalizaci současného stavu. 

V teoretické části mé bakalářské práce popisuji základní pojmy informačních 

systémů. Při analýze současného stavu informačního systému jsem zjistil základní 

problémy při práci s tímto systémem. Díky dotazníkovému šetření a komunikaci se 

zaměstnanci, denně používajícími tento systém jsem se detailně seznámil jak s názory 

pracovníků, tak s názory vedení. Informační systém jsem analyzoval pomocí SWOT 

analýzy a pomocí metody HOS 8. Identifikoval jsem také nejčastější problémy při práci 

s informačním systémem. Více než 50% pracovníků je se současným stavem systému 

nespokojeno, problémem může být i motivace těchto pracovníků, proč pracovat se 

systémem, který je od implementace neschopný pracovat na požadované úrovni. Při 

analýze byl také kladen důraz na analýzu současné situace v expedičním skladu, ve 

kterém je v budoucnu plánován zavést současný informační systém. 

Díky výsledkům těchto analýz jsem mohl navrhnout několik variant pro řešení 

současného stavu informačního systému. Drobné nedostatky, které bránily efektivní práci 

s informačním systémem, se mi podařilo vyřešit již během psaní této bakalářské práce. 

V následující části jsem vypracoval několik variant řešení současných problému 

s informačním systémem. Během porovnávání navržených variant jsem zástupce 

společnosti seznámil s kladnými i zápornými aspekty jednotlivých variant. Společně jsme 

poté definovali nejvhodnější variantu řešení současných problémů, která by mohla být za 

splnění určitých předpokladů realizována.  

V další části jsem navrhl možný vzhled a funkcionalitu rozšíření informačního 

systému zahrnující expediční sklad. Důležitá také bylo definovat potřebné náklady a 

očekávané přínosy po realizaci navržených řešení. Realizace navržených řešení by měla 

ovlivnit nejen spokojenost zaměstnanců s tímto systémem, ale také zajistit 

bezproblémový chod systému a tím i zvýšit efektivitu práce. 
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Příloha 1 

Oblast Hardware: 

 

1) Je možné současné HW vybavení označit za moderní a sledující současné trendy? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

2) Přispívá HW pozitivně k rychlosti a použitelnosti informačního systému? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

3) Nákup nového HW je posuzován s ohledem na ergonomii pro jeho uživatele? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

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

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

5) Jsou klíčové prvky HW dostatečně fyzicky chráněny před krádeží, požárem a povodní? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

6) Je nové HW vybavení pořizováno po zvážení jeho kompatibility s existujícím HW vybavením? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

7) Současné HW neumožňuje účinnou výměnu dat s odběrateli či dodavateli? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

8) Je rychle dostupné záložní vybavení v případě výpadku klíčových HW prvků systému? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

9) Souhlasíte s výrokem, že současné HW vybaven bude do dvou let těžko použitelné? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

10) Jsou poruchy HW vybavení na denním pořádku? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     



 

 

Oblast Software: 

 

1) Poskytuje zkoumaný software všechny funkce nezbytné pro práci uživatelů? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

2) Je grafické členění plochy pro zadávání, editaci vstupních údajů přehledné a přispívá tak ke 

snadnosti práce se systémem? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

3) Jsou chybová, varovná hlášení či jiné nestandartní oznámení srozumitelná? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

4) Rychlost zpracování úkolů jako tisky, dotazy, vyhledávání se jeví jako dostatečně rychlé? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

5) Platí, že koncoví uživatelé nesmějí poskytovat podněty pro případné úpravy SW, nové 

nastavení nebo pořízení nových verzí software? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

6) Je nápověda k softwaru srozumitelná a přehledná? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

7) Má zkoumaný informační systém jednotné ovládání obrazovek, menu, sestav a nápovědy? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

8) Jsou při pořízení nových verzí SW využívány jejich nové vlastnosti? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

9) Je pravda, že snadnost používání softwaru koncovými uživateli nehraje roli při jeho pořízení ? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

10) Existují pravidelné nebo nahodilé kontroly sloužící ke zjištění abnormalit ve využívání 

systému, jeho nesprávného užívání či zneužívání? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     



 

 

Oblast Dataware: 

 

1) Mají pracovníci jasně vymezenou odpovědnost za data, která spravují? Tedy platí zásada, že 

určitá data smí měnit jen určitý pracovník? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

2) Mají pracovníci určeno, kdy musí data zavést do IS a kdy je musí aktualizovat? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

3) Platí, že uživatelům chybí z informačního systému data pro jejich rozhodování? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

4) Získávají koncoví uživatelé nadbytečná nebo nepřesná data? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

5) Musí pracovníci správy IS pravidelně provádět zálohování dat a dozírá management na 

dodržování pravidel zálohování? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

6) Uznává management význam koncových uživatelů pro integritu a správnost zpracování dat? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

7) Existují podrobné plány pro obnovu klíčových dat v informačním systému? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

8) Jsou média se zálohami dostatečně katalogizována a chráněna před zneužitím, krádeží či 

živelnou pohromou? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

9) Je bezpečnost dat zvažována a řízena i pro hrozby z Internetu? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

10) Mají pracovníci určeno, s jakými daty smí pracovat a s jakým oprávněním? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     



 

 

Oblast Orgware: 

 

1) Existují postupy či směrnice pro zotavení IS z nestandartních a havarijních situací a jsou 

dokumenty dostatečně známé uživatelům? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

2) Existují doporučené postupy a procedury běžného provozu pro koncové uživatele a jsou 

udržovány v aktuálním stavu? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

3) Existují pravidla pro bezpečnost IS? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

4) Je pravda že management nedozírá na dodržování pravidel bezpečnosti a provozu IS? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

5) Má každý pracovník jasně určeno, s jakými úlohami má pracovat a kdy? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

6) Provádějí rozsáhlé instalace, změny nastavení, připojení nové techniky pověřené osoby, nikoli 

uživatelé? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

7) Jsou ošetřeny odchody zaměstnanců a ukončení platnosti jejich přístupových práv? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

8) Existují pravidla nebo politika bezpečnosti IS? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

9) Umožňuje informační systém efektivní výměnu informací mezi uživateli IS? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

10) Platí, že pravidla pro provoz a bezpečnost IS jsou nejasná a nelogická? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     



 

 

Oblast Suppliers: 

 

1) Jsou jasně stanoveny základní požadavky kladené na dodavatele, které jsou nezbytné pro plnění 

definovaných cílů zkoumaného informačního systému? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

2) Existují metriky hodnocení výše zmíněných požadavků? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

3) Je forma vstupů do zkoumaného IS od dodavatelů volena tak, aby umožňovala jejich využití 

zkoumaným IS? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

4) Jsou v pravidlech provozu definovány kontroly informací od dodavatelů? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

5) Jsou požadavky na dodavatele ke vztahu ke vstupům formulovány tak, aby byla jasně určena 

požadovaná podrobnost informací? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

6) Jsou požadavky na dodavatele ke vztahu ke vstupům formulovány také s jejich určením 

požadované včasnosti jejich dodání? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

7) Zvažuje firma přizpůsobení dle návrhu dodavatelů za účelem efektivní výměny informací? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

8) Je forma výstupů řízena s ohledem na efektivní komunikaci s dodavatelem? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

9) Jsou výstupy z IS řízeny s ohledem na včasnost jejich předání? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

10) Přispívá IS ke snadnosti a efektivnosti komunikace s dodavatelem? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     



 

 

Oblast Customers: 

 

1) Jsou jasně stanoveny základní cíle IS směrem k jeho zákazníkům? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

2) Existují metriky hodnocení výše zmíněných cílů a jsou dostatečně vyhodnocovány? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

3) Je pravidelně zkoumáno, jaké přínosy od informačního systému jeho zákazníci očekávají? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

4) Je pravda, že názory zákazníků IS na zlepšení nejsou pro podnik důležité? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

5) Jsou data o zákaznících IS a jejich požadavcích ukládána v IS? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

6) Přispívá současné softwarové a hardwarové vybavení k dostatečně rychlým odezvám na 

požadavky zákazníků? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

7) Je forma výstupů z IS volena tak, aby umožňovala jejich snadné využití zákazníkem 

informačního systému? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

8) Ošetřují pravidla provozu nakládání s citlivými či obchodně cennými daty o zákaznících IS? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

9) Je řízena integrace zkoumaného informačního systému firmy spolu s dalšími IS podniku, které 

poskytují výstupy pro dané zákazníky? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

10) Mohou zákazníci získávat ze zkoumané IS výstupy pomocí různých komunikačních kanálů, 

které si zvolí? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     



 

 

Oblast Peopleware: 

 

1) Je každý pracovník zaškolen na úkoly, které má s IS provádět? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

2) Jsou dostupná školení nových pracovníků o používaných informačních systémech, pravidlech 

provozu a bezpečnosti IS? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

3) Je pravda, že stávající zaměstnance není třeba školit na nové funkce IS? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

4) Existuje zastupitelnost klíčových uživatelů, kteří jsou klíčoví pro chod systému a jeho kíčové 

výstupy? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

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

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

6) Je si management vědom vlivu firemní kultury na způsob práce s informačním systémem? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

7) Jsou dostupná místa uvnitř firmy nebo u externího dodavatele, kam se mohou uživatelé obracet 

se žádostí o pomoc či konzultaci IS? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

8) Řeší informační centra z předchozího bodu podněty uživatelů obvykle v dostatečné míře? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

9) Je pravda že informační centra „hasí“ problémy a nemají důvod se snažit o zlepšení chodu IS? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

10) Podporuje vedení firmy učení koncových uživatelů a jejich školení za účelem zvýšení 

efektivnosti fungování IS? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     



 

 

Oblast Management IS: 

 

1) Trvají manažeři na dodržování pravidel stanovených pro informační systém? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

2) Provádí řízení rozvoje a provozu informačních systémů osoba, která této oblasti rozumí? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

3) Je rozvoj IS formulován také ve střednědobé či dlouhodobé perspektivě formou informační 

strategie vzhledem k cílům firmy? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

4) Je v plánech rozvoje informačních systémů zahrnut případný růst firmy? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

5) Platí, že plány rozvoje IS neexistují nebo v nich nejsou stanoveny možnosti kontroly? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

6) Je při plánech rozvoje informačního systému, pořizování IS provedeno obhájení dané investice 

z ekonomického hlediska? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

7) Považuje management informačních systémů koncové uživatele za faktor s vysokou důležitostí 

pro úspěšný chod informačních systémů? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

8) Usiluje management IS soustavně o zlepšení efektivnosti chodu zkoumaného informačního 

systému? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

9) Vnímá obecný management informační systém firmy jako potenciál případného růstu firmy? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     

10) Podporuje obecný management firmy rozvoj informačních systémů? 

Ano Spíše Ano Částečně Spíše ne Ne 

     
 


