
	
	

 



	
	

 



	
	

 



	
	

Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá analýzou požadavků reklamní agentury týkající se 

vytvoření informačního systému na míru. Následné zhodnocení současného stavu 

se stává společně s výsledkem analýzy požadavků důležitým podkladem pro sestavení 

návrhu řešení a samotnou realizaci informačního systému. 

Abstract 
The subject of this Master’s thesis is focused on an analysis of promotional agency’s 

requirements concerned with producing a bespoke Information System. The subsequent 

evaluation of the current situation becomes together with a result of the analysis of 

requirements a relevant foundation in formulating a scheme for the solution and for the 

realization of the Information System. 
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ÚVOD 
Jedním z klíčových pilířů dnešní doby, tedy doby označované jako informační věk, 

v oblasti rozvoje nejen společnosti, ale také podniků, jsou informace. Firmy zvyšují své 

obraty a konkurenční boj na trhu neustále sílí. Informace se tak stávají podstatným 

faktorem úspěchu a ten, kdo jich má více, dostane se k nim dříve a zejména s nimi umí 

pracovat, vyhrává. Za účelem efektivního získávání a práce s informacemi se stávají 

nezbytnými součástmi podniků informační systémy, které podporují řízení firemních 

procesů a práci s mnoha dalšími agendami a napomáhají v dalším rozvoji a růstu. 

V rámci této diplomové práce se zaměřuji na nedostatečnou podporu v řízení 

podnikových procesů a dalších oblastí stávajícím informačním systémem v reklamní 

agentuře SnugDesign. Za účelem odbourání těchto nedostatků navrhnu vhodné řešení 

a vytvořím agentuře nový informační systém, jenž zajistí podporu všech požadovaných 

oblastí na dostatečné úrovni, reflektující také budoucí rozvoj firmy. Toto řešení přinese 

společnosti úsporu nákladů nejen z automatizace procesů, ale také z upřednostnění 

vlastního řešení před dodavatelským od externího partnera. 
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CÍL A METODIKA PRÁCE 
Cílem mé práce je navržení a vytvoření nového informačního systému na míru 

společnosti SnugDesign, který nahradí stávající, nedostatečné řešení. 

V první řadě objasním teoretické základy týkající se problematiky podnikových 

informačních systémů a vysvětlím jejich spojitost s informacemi, daty a procesním 

řízením. Objasním metody a náležitosti procesního modelování a popíšu technologie, 

které jsou využity pro vytvoření webové aplikace, neboť na této platformě je nový 

systém postaven. Nebude chybět ani teoretický základ identifikace vnitřních a vnějších 

faktorů ovlivňující organizaci, a to metodou SWOT analýzy. 

K dosažení stanoveného cíle je nutno splnit nezbytně nutné kroky, jež v první radě 

zahrnují analýzu současného stavu informační podpory procesů a agend ve společnosti. 

Z této situace je třeba se poučit a hledat potřebné zlepšení. To zahrnuje důkladnou 

analýzu procesů, které v podniku probíhají. Naslouchání požadavkům společnosti 

a jejímu vedení je v neposlední řadě také součástí analýzy, a proto není možné si dovolit 

jej podcenit, zejména když se jedná o systém na míru. Pro lepší rozhled je přínosná také 

analýza trhu podnikových informačních systémů a vybraných řešení. 

Po pečlivé analýze přichází na řadu vlastní vývoj systému, jenž je v průběhu testování 

a korektur dotažen do finální podoby. 

	  



12 
 

1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
V následující kapitole si uvedeme relevantní teoretické koncepce podnikových 

informačních systémů, procesního modelování, technologií pro tvorbu webových 

aplikací a SWOT analýzy, které jsou nezbytné pro pochopení problematiky, jíž se tato 

práce zabývá. 

1.1 Podnikový informační systém a jeho základ 
Na řádcích této podkapitoly se seznámíme se základní problematikou z oblasti 

podnikových informačních systémů. Připomeneme si tak význam pojmů informace 

a data a jejich roli v informačních systémech. Dotkneme se také firemních procesů 

a jejich řízení a závěrem si klasifikujeme podnikové informační systémy pomocí 

holisticko-procesního pohledu. 

1.1.1 Informace a data jako základ podnikových informačních systémů 

Hlavním pojmem celé informatiky a také slovem, ze kterého vlastně výraz informatika 

pochází, je informace. Její první definice sahají až do 40. let minulého století, avšak ty 

v dnešní době v oblasti podnikové informatiky dávno nedostačují. Dnes je možné se na 

pojem informace dívat z několika úhlů pohledu, a to dle jejich úrovně (1). 

• Syntaktický pohled – zaměřen na vnitřní strukturu informace a souvislosti mezi 

znaky, nehledě na vztah k příjemci (1). 

• Sémantický pohled – upřednostňuje obsahový význam informace, taktéž bez 

ohledu na vztah k jejímu příjemci (1). 

• Pragmatický pohled – na rozdíl od předešlých pohledů je orientován na 

praktické využití informace – význam pro příjemce (1). 

Nejvýznamnějším pohledem mezi vrcholovými světovými podnikateli a manažery je 

pragmatický pohled, na základě kterého jsou, dle tvrzení Petera Druckera, informace 

dokonce jediným smysluplným zdrojem pro podnikání a ostatní výrobní faktory jsou 

druhořadé (1). 
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Souhrnně řečeno, funkcí podnikových informačních systémů je interpretace dat. Právě 

ty jsou nepostradatelným základem podnikového informačního systému, jelikož jsou 

nositeli informací o aktivitách podniku. Data můžeme rozdělit na tři skupiny (1). 

• Data o společenských podmínkách podnikání – reprezentují skutečnosti 

o makro a mikrookolí podniku (1). 

• Data o trhu – informují o dění na trhu, nabídce a poptávce na něm a faktech 

o konkurenci (1). 

• Interní data – umožňují managementu kontrolovat skutečnosti o podniku 

a následně dle nich reagovat na okolí (1). 

1.1.2 Procesní řízení 

Základem pro rozvoj a stabilní růst firem je mimo jiné zkvalitňování řízení procesů. 

Procesem rozumíme skupinu na sebe vzájemně působících či vzájemně souvisejících 

činností, přeměňující vstupy na výstupy, přičemž se vytváří přidaná hodnota pro 

zákazníka. Procesy je možné rozdělit na následující tři kategorie: 

• řídící procesy – zajišťují řízení a rozvoj výkonu podniku, jako je řízení kvality 

a strategické plánování, 

• hlavní procesy – jsou součástí hodnototvorného řetězce firmy, kdy vytváří 

hodnoty v podobě výrobků či služeb pro zákazníka, zachycují tedy výrobu 

včetně logistiky a řízení vztahů se zákazníky, 

• podpůrné procesy – poskytují ostatním procesům hmotné a nehmotné výstupy 

a umožňují jim tak jejich fungování, řadíme mezi ně například ekonomiku, 

informační technologie či řízení lidských zdrojů (1). 

Rozvoj a optimalizace fungování firmy je úkolem procesního řízení. To má několik 

úrovní, kterými každá změna prochází. Tyto změny je důležité provádět směrem 

odshora dolů, tedy nejprve stanovením strategických cílů a postupů k jejich dosažení, na 

základě čehož je možné definovat hlavní podnikové procesy (1). 
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Obrázek č. 1: Hodnototvorný řetězec (1) 

 

1.1.3 Podnikový informační systém 

Podnikový informační systém je nástrojem a klíčovou technologií k efektivnímu 

zpracování informací a budování znalostní báze. Vytváří jej lidé, kteří na základě 

stanovené metodiky a za pomoci dostupných technologických prostředků zpracovávají 

podniková data. Z těch je poté tvořena znalostní a informační báze, která slouží k řízení 

podnikových procesů, správě podnikové agendy a manažerskému rozhodování (1). 

Je nutné si uvědomit, že podnikový informační systém není pouze technologií, která je 

zavedena do procesů v podniku. Smysl využití informačních technologií a informačního 

systému by měl být v celkové racionalizaci řídících, správních a rozhodovacích činností 

v podniku (1). 
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Tabulka č. 1: Sengeho podmínky, podpora jejich plnění a rozvoj IS/ICT (1) 

Sengeho podmínky pro 
udrženi dlouhodobé 
konkurenceschopnosti 
učících se organizací 

Vlastnosti podnikového 
informačního systému 
napomáhající plnění 
Sengeho podmínek 

Podmínky determinující 
úspěšné nasazení a 
provoz podnikového 
informačního systému 

Je nutné aplikovat 
systémové myšlení 
v organizaci, včetně 
sledování procesu změn. 

Podnikový informační 
systém by měl poskytovat 
celostní pohled na 
fungování organizace. 

Podnikový informační 
systém by měl být 
budován na základě 
celost- ního přístupu. 

Je třeba ujasňovat a 
prohlubovat osobní vize 
členů vedení organizace 
a trpělivě hledat objektivní 
realitu. 

Hledání objektivní reality 
se neobejde bez aplikace 
moderních ICT v rámci 
podnikového informačního 
systému. 

Osobní zainteresovanost 
členů managementu je 
nezbytným předpokladem 
pro úspěšnou realizaci IT 
projektů. 

Je nutné vytvářet vize, které 
by management sdílel 
s ostatními zaměstnanci za 
podpory jejich vnitřní 
angažovanosti. 

Podnikový informační 
systém plní integrační 
funkci a podporuje 
vytváření dlouhodobé 
znalostní báze. 

Sdílení vizí vedením 
společnosti a ostatními 
zaměstnanci je nezbytnou 
podmínkou pro úspěšnou 
realizaci IT projektů. 

Je třeba dosáhnout změn 
v zaběhnutých modelech 
myšlení lidí. 

Podnikový informační 
systém plní standardizační 
funkci a „vnucuje“ lidem 
požadovaný model 
chování. 

Management musí mít 
jasnou představu 
o IS/ICT, kterou dokáže 
prosadit napříč 
organizací. 

Týmová práce musí být 
orientována na dialog mezi 
členy týmu, což vede 
k překonání bariéry vzniklé 
historickým zakořeněním 
vztahů v organizaci. 

Je třeba respektovat, že 
schopnosti lidí nejsou 
v principu nahraditelné 
aplikací moderních IS/ICT 
ani jiných technologií. 

Klíčovým momentem je 
motivace lidí, která se 
odvíjí od způsobu 
odměňování vedoucímu 
kjejich spokojenosti a od 
stanovení cílů, jichž 
pracovníci dosáhnou díky 
svému úsilí. 

 

1.1.4 Holisticko-procesní pohled na podnikový informační systém 

Existuje mnoho dělení a druhů informačních systémů. Nejvhodnějšími atributy pro 

jejich klasifikaci je přitom jejich praktické uplatnění zároveň s požadavky na řízení 

podnikových procesů a s nabídkou dodavatelů. Tento způsob klasifikace využívá tzv. 

holisticko-procesní pohled, který rozděluje podnikový informační systém na následující 

dílčí celky: 

• ERP – jádro zajišťující řízení interních podnikových procesů, 
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• CRM – část podporující procesy pro řízení vztahů se zákazníky, 

• SCM – podpora řízení dodavatelského řetězce, 

• MIS – systém pro sběr dat z předešlých částí a externích zdrojů, umožňující 

manažerské rozhodování (1). 

 

 

Obrázek č. 2: Holisticko-procesní pohled na podnikové informační systémy (1) 

 

1.2 Procesní modelování 
Trendem dnešní doby v moderním řízení informačních technologií je procesní přístup 

k řízení organizace. Procesní řízení je zaměřeno na vzájemnou spolupráci organizačních 

jednotek a na předávání výstupů mezi nimi. Jak jsme si již uvedli výše, nezbytnou 

součástí podnikových informačních systémů je právě řízení procesů. A aby bylo možné 

procesy podniku přesně zachytit do informačního systému, je nezbytná jejich podrobná 

analýza. Při provádění takové analýzy nám pomáhají speciální metody, které si 

popíšeme níže.  
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Slovní popis procesu 

Jedná se o způsob zachycení procesů prostřednictvím textu, který si můžeme představit 

ve formě interních předpisů či nařízení podniku nebo jako návody či vyhlášky, jak 

vykonávat určité aktivity, v jaké posloupnosti, za čí zodpovědnosti, informovanosti 

a dalších parametrů, včetně způsobu hodnocení, měření a podobně (2). 

Grafický popis procesu 

V kombinaci s ostatními způsoby zápisu se používá také grafický popis, který může být 

prezentován různými podobami. Nejužívanější podobou pro grafickou reprezentaci 

procesu je tzv. EPC diagram, jehož označení vychází z pojmu Event Drive Process. 

Zápis EPC diagramu probíhá pomocí značek uvedených na následujícím obrázku (2). 

 

 

Obrázek č. 3: Značky EPC diagramu (Upraveno dle 2) 
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Tabulkový popis procesu 

Pro tento způsob popisu se nejčastěji využívá tzv. RACI matice, jež v prostředí tabulky 

zachycuje role, neboli organizační jednotky, a jejich předem definovaný vztah 

k jednotlivým aktivitám, který je reprezentován písmeny s následujícím významem: 

• R (responsible) – fyzická odpovědnost procesní role za splnění dané aktivity 

(k jedné aktivitě může mít tento vztah jedna a více procesních rolí), 

• A (accountable) – odpovědnost za vykonání aktivity tak, jak byla nadefinována 

(pro jednu aktivitu může mít tento vztah pouze jedna procesní role), 

• C (consulted) – konzultační či spolupracující role, která nemá zodpovědnost za 

vykonání aktivity, 

• I (informed) – role, která je informována o výsledku či výstupu aktivity (2). 

Pro komplexní popis procesu se vždy využívá kombinace alespoň dvou výše uvedených 

metod, neboť žádná z nich sama o sobě neposkytuje dostatečné množství informací, 

které jsou pro podrobnou analýzu procesu nezbytné (2). 

1.3 Technologie pro tvorbu webových aplikací 
Pro programování webových aplikací, tedy i informačních systémů, které fungují na 

webové platformě, se využívají programovací jazyky určené pro toto prostředí. 

Samozřejmě existuje větší množství programovacích jazyků a kombinací, z nichž lze 

pro vývoj webové aplikace vybrat právě tu vhodnou na základě daného záměru. Na 

následujících řádcích si popíšeme právě ty technologie, které jsem použil pro vývoj 

informačního systému společnosti SnugDesign. 

1.3.1 HTML 

HyperText Markup Language, tak zní celý název zkratky HTML, značkovacího jazyka, 

který slouží pro vytváření struktury webových stránek a aplikací. Text a prvky 

zobrazované na výstupu obrazovky se v programovém kódu uzavírají mezi jednotlivé 

značky, tzv. tagy, jež mají určité vlastnosti, tzv. atributy. Tyto značky jednak určují 

význam obsahu v nich uzavřených, jednak částečně tento obsah formátují. Názvy tagů 

a jejich atributy jsou zapisovány mezi úhlové závorky < a > (3). 
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HTML tagy je možné členit dvěma způsoby. Prvním způsobem dělíme tagy na: 

• párové – tagy z této skupiny jsou složeny z otevírací a ukončovací značky. Mezi 

těmito značkami se nachází potřebný text či další prvky. Otevírací značka kromě 

názvu obsahuje také atributy tagu. Naopak Uzavírací značka obsahuje pouze její 

název, kterému předchází lomítko. Příkladem může být tag pro označení 

odstavce, který má podobu <p> a </p>,  

• nepárové – na rozdíl od párových, tagy nepárové neobalují žádný obsah. Jsou 

tedy reprezentovány pouze jednou značkou, která má vždy určitý význam. 

Například tag <hr> vyjadřuje vodorovnou čáru (3). 

Pomocí dalšího způsobu dělíme tagy na základě jejich významu, a to na: 

• strukturální – určují strukturu stránky a dávají dokumentům formu, např. tag 

<p>, značící odstavec, či tag <h1> pro nadpis první úrovně, 

• sémantické – vyjadřují povahu obsaženého textu, jako například tag <title> 

používaný pro titulek stránky, 

• stylistické – ovlivňují vzhled obsaženého prvku, např. tedy tag <b> pro tučný 

text (3). 

Při psaní HTML dokumentů se musíme řídit specifikací HTML jazyka a jeho pravidly. 

Mezi ně patří také určení základní struktury každého HTML dokumentu, která se skládá 

z: 

• doctype – uvozuje celý dokument jako HTML a udává verzi použitého jazyka, 

• kořenový element – označuje počátek HTML dokumentu, využívá se tag 

<html>, 

• hlavička dokumentu – tag <head>, který obaluje tzv. metadata, tedy řadu 

rozličných informací o HTML dokumentu, 

• tělo dokumentu – hlavní část dokumentu, která obsahuje samotný zobrazovaný 

obsah, obklopený značkami <body> (3). 
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HTML5 

Nejnovější generací značkovacího jazyka HTML je verze 5, jež specifikuje zcela nové 

značky a zdrojový kód. Nová specifikace jazyka přináší vylepšení do mnoha oblastí 

využití, mezi které patří i webové aplikace (4). 

Pátá verze HTML se již v průběhu svého vývoje setkávala s velkou oblíbeností jak u 

vývojářů, tak u uživatelů, kterým přinášela zcela nové možnosti v používání webových 

aplikací. I přes omezenější podporu nových značek webovými prohlížeči se začaly nové 

prvky hojně využívat ještě před vydáním finální specifikace a v dnešní době, kdy je 

podoba HTML5 téměř už dva roky konečná a oficiální a zcela podporována prohlížeči, 

je již každá kvalitní webová aplikace postavena právě na nové specifikaci a využívá 

moderní možnosti, které jí HTML5 přináší (4).  

Mezi tyto možnosti, novinky a vylepšení patří například: 

• popisnější zdrojový kód – přidány nové elementy pro strukturování, 

• přímá podpora přehrávání multimédií v prohlížeči – odstraněna závislost na 

zásuvných modulech, 

• úložiště na straně klienta – možnost využívání uložení dat na straně klienta, 

• lepší formuláře – ovládací prvky dříve implementovány pomocí JavaScriptu 

jsou nyní přímo součástí HTML, 

• vylepšená přístupnost – vytvořeny nové specifické elementy pro snadnější 

orientaci ve zdrojovém kódu (4). 

Nová specifikace HTML však elementy pouze nepřináší, ale také některé starší zavrhuje 

či nahrazuje za podobné. Ač hojně využívaný, odebrán byl například prvek pro rámce, 

který s sebou nesl příliš problémů (4). 

1.3.2 CSS 

Zkratka CSS označuje spojení Cascading Style Sheets, česky známé jako kaskádové 

styly. Jedná se o jazyk upravující grafickou podobu HTML dokumentů. Cílem 



21 
 

používání kaskádových stylů je oddělení definice grafické úpravy dokumentu od 

definice struktury a obsahu HTML dokumentu (5). 

Kaskádové styly je možné implementovat do HTML dokumentu pomocí několika 

způsobů (5). 

• Přímý inline zápis – do atributu style HTML značky se deklarují požadované 

vlastnosti. Tímto způsobem je možné ovlivnit pouze daný element, do nějž se 

vlastnosti definují (5). 

• Stylopis – zápis kaskádových stylů probíhá do speciálního elementu style 

v hlavičce HTML dokumentu. Takto definované styly ovlivňují všechny 

odpovídající elementy v dokumentu (5). 

• Externí soubor – aplikace stylů je v tomto případě stejná, jako v předešlé 

metodě, styly jsou však definovány v separátním CSS souboru, který je načítán 

do hlavičky HTML dokumentu (5).  

V případě metody stylopisu nebo externího souboru probíhá zápis kaskádových stylů 

pomocí určitých pravidel, které jsou složeny ze: 

• selektoru – jednoznačná identifikace konkrétního elementu nebo více elementů 

najednou, 

• bloku deklarací – výčet vlastností a jejich hodnot, které obdrží elementy určené 

selektorem (5). 

Při použití inline zápisu se deklarace kaskádových stylů zapisuje přímo do atributu style 

daného elementu, není tedy nutná žádná identifikace selektorem. Pro svou pohodlnost 

a obecnost zápisu je nejvyužívanější metodou zápisu kaskádových stylů deklarace do 

externího souboru (5). 

Selektorů, používaných pro identifikaci elementů při definici kaskádových stylů, je 

hned několik druhů. 

• Identifikátor – určuje HTML element, který má nastaven atribut id na 

požadovanou hodnotu. Hodnota atributu id musí být jedinečná (5). 
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• Třída – určuje HTML element, který má nastaven atribut class na požadovanou 

hodnotu. Jednu hodnotu atributu class je možné používat pro více elementů (5). 

• Element – označuje konkrétní HTML element dle jeho názvu (5). 

• Potomek – poukazuje pouze na elementy, které jsou obsaženy v určeném 

nadřazeném elementu. Například deklarace pro div p se vztahuje pouze na 

elementy p obsažené v elementech div (5). 

• Hromadná deklarace – umožňuje jednu deklaraci použít najednou pro více 

selektorů oddělených čárkou (5). 

CSS3 

Nejen 5. generace HTML v poslední době zapříčinila velký pokrok ve webových 

platformách. Také kaskádové styly zaznamenaly vývoj na novou verzi a to CSS3. 

Rozvoj obou jazyků spolu úzce souvisí, jelikož dohromady přináší nové možnosti 

a technologický pokrok v programování webových aplikací (4). 

Podobně jako nová verze HTML, také CSS3 bylo implementováno dříve, než byla její 

specifikace v loňském roce přivedena do finální a oficiální podoby. I v tomto případě se 

tedy s touto novou technologií setkáme u drtivé většiny moderních webových aplikací, 

do nichž přináší zcela nové možnosti. Mezi ty největší patří například: 

• lepší uživatelské rozhraní, 

• pokročilé selektory, 

• vizuální efekty (4). 

1.3.3 PHP 

Při svém vzniku zkratka PHP označovala spojení Personal Home Page Tools, tedy 

pouhou sadu skriptů. V dnešní době však PHP vyjadřuje výraz Hypertex Preprocessor, 

jelikož se jedná již o plnohodnotný skriptovací jazyk. PHP kód se začleňuje přímo do 

HTML kódu stránky, avšak jeho zpracování, na rozdíl od HTML, probíhá již na 

serveru. Na základě této vlastnosti je PHP jazykem využívaným pro vývoj dynamických 

webových stránek, aplikací či informačních systémů (6). 
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Existuje mnoho alternativních skriptovacích jazyků k PHP, jako jsou ASP, Perl, Ruby 

on Rails, ColdFusion a další, nicméně PHP stále patří mezi nejoblíbenější svého druhu, 

a to nejen díky faktu, že je multiplatformní a šířen jako Open Source, ale také díky své 

flexibilitě, jednoduchosti a podpoře komunity (6). 

Na počátku existence webových technologií byly projekty pouhými statickými 

prezentacemi. Postupem času začala být statická povaha projektů nedostačující, 

zejména díky náročnosti vývoje složitějších řešení a absenci jakýchkoliv interaktivních, 

dynamických a funkčních prvků. Tyto nedostatky se staly popudem k vývoji nových 

technologií, které by zajistily jednak vetší interaktivitu pro uživatele (klientské 

technologie) a také poskytly větší možnosti pro rozvoj složitějších funkcí (serverové 

technologie) (7). 

Technologie klientské jsou zpracovávány na straně webového prohlížeče uživatele. 

Jejich kód je doručen do prohlížeče společně s HTML kódem a je spouštěn až na 

základě stanoveného podnětu (například po najetí kurzorem na obrázek). Předpokladem 

pro správný chod těchto funkcionalit je podpora použitého programovacího jazyka 

webovým prohlížečem. Jedním z nejrozšířenějších jazyků pro programování 

klientských skriptů je JavaScript, který je v dnešní době již globálně podporován všemi 

prohlížeči. Příkladem použití jazyka JavaScript může být například vyvolání varovné 

hlášky v prohlížeči po kliknutí na určité tlačítko (7). 

 

 

Obrázek č. 4: Způsob zpracování klientského skriptu (8) 
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Opakem klientských technologií jsou technologie serverové, minimálně co do způsobu 

jejich zpracovávání. To u serverových skriptů probíhá přímo na serveru, nikoliv tedy u 

klienta. Server na klienta, tedy do prohlížeče, uživateli odesílá již na míru připravenou 

stránku, kterou sestavil na své straně dle jeho požadavků. Prohlížeč tedy již přímo 

zobrazí to, co mu server zaslal. Příkladem tohoto procesu může být odeslání formuláře 

uživatelem na server, který provede stanovené úkony a zpracuje jej a poté zasílá 

odpověď zpět na klienta, do prohlížeče (7). 

 

 

Obrázek č. 5: Způsob zpracování serverového skriptu (9) 

 

Jak je vidět, mezi serverovými a klientskými technologiemi je podstatný rozdíl. Jazyk 

PHP spadá do serverových technologií a jeho skripty se tedy začleňují do HTML kódu. 

Celý sloučený kód je na serveru zpracován a výsledek je již tak, jak se poté v prohlížeči 

zobrazí, odeslán na klienta (7). 

Jak jsme si již uvedli výše, PHP skripty se začleňují přímo do kódu HTML. Je tedy 

nezbytné kód PHP skriptů od HTML kódu odlišit. Pro tento účel se používají speciální 

značky, které PHP kód identifikují a je možné si vybrat hned z několika variant jednu, 

která bude ve zdrojovém kódu využívána. Mezi nejoblíbenější přitom patří zápis <?php 

pro začátek PHP kódu a ?> pro jeho konec. Stejně, jako je více možností pro označení 

PHP skriptů, je také více možností, jak samotný PHP kód kombinovat s HTML kódem. 

První možností je PHP kód začlenit do HTML kódu pouze na potřebných místech a to 

vždy separátním uvozením začátku skriptu a jeho ukončením. Druhou metodou je celý 
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HTML kód uzavřít do PHP skriptu, který je pouze jednou uvozen na začátku 

dokumentu a na konci dokumentu ukončen (10). 

PHP je skriptovacím serverovým jazykem, což znamená, že jeho spuštění a běh probíhá 

pouze na webovém serveru. Na rozdíl od HTML dokumentu, který nám, když jej 

otevřeme ve webovém prohlížeči přímo z disku počítače, zobrazí jeho finální podobu, 

se u PHP skriptu po otevření bez webového serveru zobrazí pouze jeho zdrojový kód 

a nikoliv požadovaný výstup. Ke zpracování PHP skriptů a dosažení výsledného 

zobrazení je tedy nezbytné jeho spuštění pod webovým serverem, který můžeme mít 

nainstalovaný i přímo lokálně na počítači. Skripty je pak možné spouštět ve webovém 

prohlížeči na adrese začínající například řetězcem http://localhost nebo je lze umístit na 

webový server připojený do sítě Internet a přistupujeme k nim skrze standardní www 

adresu. Jedním z nejznámějších a nejpoužívanějších webových serverů využívaných pro 

webové aplikace vyvíjené v PHP je Apache, jehož provoz je možný nejen na serveru, 

ale také přímo v lokálním počítači (10). 

1.3.4 MySQL 

Žádná webová aplikace se neobejde bez ukládání dat. Nejefektivnějším řešením pro 

ukládání dat je jejich umístění do databáze. Nejoblíbenější databází využívanou pro 

webové aplikace je MySQL, která se navíc velmi často implementuje v kombinaci 

právě s webovým serverem Apache a jazykem PHP. Právě tato trojice technologií je 

hojně využívanou kombinací pro webové aplikace (11). 

 

 

Obrázek č. 6: Průběh zpracování skriptu přes Apache, PHP a MySQL (12) 
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Zkratkou MySQL pocházející ze spojení My Structure Query Language je označován 

databázový jazyk postavený na jazyku SQL a rozšířený o další možnosti a funkce. 

MySQL je mimo označení databázového jazyka také označení pro stejnojmennou 

relační databázi. Ta je distribuována pod dvěma druhy licence, z nichž ta více 

využívaná je Open Source, tedy zdarma i pro komerční užití. Tato skutečnost, ale i 

multiplatformní charakter, díky kterému je možné databázi provozovat na platformách 

GNU/Linux, MS Windows, OS X a dalších, dělá databázi MySQL jedním 

z nejrozšířenějších řešení (11). 

V oblasti databází se nachází i konkurenční řešení, která mohou zcela jistě čelit MySQL 

databázi, jako například PostgreSQL či Firebird, avšak MySQL si stále drží svoji 

vysokou pozici na žebříčku popularity, a to například z důvodu vhodnosti použití jak 

pro menší, tak středně velké projekty či díky své kompatibilitě s mnoha 

programovacími jazyky. Kromě jazyka PHP totiž s MySQL pracují i jazyky Perl, C, 

Java, Python a další (11). 

Data se v relačních databázích, kterou je i MySQL, ukládají do tabulek. Těch je hned 

několik druhů a členíme je do dvou základních skupin dle jejich podpory transakcí (13). 

Tabulky přizpůsobené pro transakce (TST) 

Přizpůsobení tabulek pro transakce poskytuje možnost obnovy ztracených dat nebo 

v případě výskytu chyby odvolání právě probíhající transakce (13). 

• MyISAM – podporuje všechny parametry, datové typy i funkce MySQL (13). 

• MERGE – umožňuje pracovat s několika stejnými MyISAM tabulkami jako 

s jedinou entitou (13). 

• MEMORY – neposkytuje mnoho běžných funkcí a vysokou rychlostí pracuje 

s dočasnými tabulkami (13). 

Nejvíce používaným typem tabulek z této skupiny je MyISAM (13). 
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Tabulky nepřizpůsobené pro transakce (NTST) 

Na rozdíl od tabulek z předchozí skupiny, následující tabulky neumožňují vracet změny. 

Na druhou stranu však tyto tabulky předčí ty z předešlé skupiny svou rychlostí 

a menšími nároky na paměť při zpracovávání požadavků (13). 

• InnoDB – nabízí rozšířené funkce pro použití ve velkých a frekventovaných 

aplikacích, pro které je tento typ tabulek určen (13). 

• BDB – vhodné pro rozsáhlé aplikace (13). 

Z okruhu tabulek nepřizpůsobených pro transakce je nejvyužívanějším typem 

InnoDB (13). 

Pro práci s databází v PHP skriptech slouží sada funkcí nabízených tímto 

programovacím jazykem. Volání funkcí probíhá z míst, kde se nachází také HTML kód, 

a ten je tedy výstupem z databáze naplněn o požadovaná data. Základními funkcemi 

jazyka PHP pro práci s MySQL databází jsou kupříkladu:  

• mysqli_connect – připojení k MySQL serveru, 

• mysqli_select_db – zvolení a nastavení pracovní databáze, 

• mysqli_query – odeslání MySQL dotazu na server, 

• mysqli_fetch_rows – vrací řádek dat jako numerické nebo asociativní pole, 

• mysqli_fetch_array – vrací řádek dat pouze jako asociativní pole, 

• mysqli_error – zobrazuje chybovou zprávu posledního dotazu (13). 

Získaná data z databáze jsou dále po řádcích zpracovávány již pomocí PHP, nejčastěji 

cyklem while či foreach (13). 

1.4 SWOT analýza 
V oblasti zhodnocení podniku je jednou z nejčastěji využívaných analytických metod 

SWOT analýza. Tato metoda je založena na analýze a hodnocení jednotlivých oblastí 

podniku či jeho částí a získaná data vyhodnocuje a poté integruje do jednotného 

výstupu (14). 
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Tato analytická metoda hodnotí podnik ze dvou hledisek. Prvním hlediskem je vnitřní 

prostředí organizace, v rámci kterého se SWOT analýza zaměřuje na silné a slabé 

stránky podniku. Při druhém pohledu je bráno v potaz vnější prostředí, kdy hrají roli 

příležitosti a hrozby firmy. Získané výsledky SWOT analýzy nám umožňují navrhnout 

další strategii rozvoje podniku, jeho cíle a směr (14). 

Před vytvořením každé SWOT analýzy je nejprve nutné stanovit účel, kterému bude 

sloužit. Těchto účelů je mnoho, nejčastěji se však SWOT analýza využívá jako podklad 

pro:  

• definování strategických cílů, 

• vytvoření alternativ strategií, 

• stanovení vize, 

• identifikaci kritických oblastí (14). 

 

 

Obrázek č. 7: Ilustrace SWOT analýzy (15) 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 
V následující kapitole si podrobně představíme společnost SnugDesign. V rámci této 

společnosti práci zpracovávám a analyzuji tedy její procesy, postupy a fungování. Na 

základě toho budu moci vytvořit návrhy pro vhodná vylepšení fungování podniku.  

2.1 Představení společnosti 
• firma: SnugDesign s.r.o. 

• právní forma: Společnost s ručením omezeným 

• IČ: 293 70 558 

• DIČ: CZ29370558 

• datum vzniku: 21. 9. 2012 

• počet zaměstnanců: 6 

• sídlo: Tábor 526/46d, 602 00 Brno 

• kancelář: Kopečná 938/3, 602 00 Brno 

2.1.1 Předmět podnikání 

Společnost SnugDesign se zaměřuje na zefektivňování a zlepšování podnikání malých 

a středních podniků, a to jak zevnitř, tak zvnějšku.  

Ve fungování společností z vnitřního pohledu pomáhá agentura navrhováním a vývojem 

podpůrných informačních systémů na míru, které mají za cíl zefektivnit 

a zautomatizovat procesy probíhající v podniku. 

Tvorbou firemních webových prezentací, korporátních identit a propagačních materiálů 

společnost zajišťuje prezentaci firem z vnějšího pohledu, jejíž součástí je také 

marketingová činnost k podpoře prodejů a proniknutí značky klienta do podvědomí 

veřejnosti. 
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Toto komplexní pokrytí potřeb klientů a individuální přístup ke každému projektu je 

konkurenční výhodou společnosti SnugDesign a jedním z nástrojů k udržení se v silném 

konkurenčním prostředí, které v segmentu těchto služeb vládne.  

2.1.2 Sortiment služeb 

Společnost SnugDesign nabízí širokou škálu služeb s cílem poskytnout klientům 

kompletní servis. Pro lepší orientaci je nabídka členěna na tři základní kategorie. 

Klíčová oblast nabízených služeb agenturou zahrnuje vývoj webových aplikací, stránek 

a informačních systémů. Aby společnost zajistila kompletní servis, poskytuje také 

komplementární služby z této oblasti, jimiž jsou například webhosting, správa domén 

a další. V rámci komunikace společnosti je možné tuto oblast služeb zaznamenat pod 

spojením „Webová řešení“. Společnost SnugDesign za dobu svého fungování vyvinula 

několik úspěšných produktů, jež se stali součástí její stálé nabídky: 

• SnugMail – nástroj pro automatizované odesílání e-mailových kampaní, 

• SnugCash – pokladní systém pro pohostinství, 

• SnugAdmin – redakční systém webových stránek. 

Služby řazené do další kategorie, nazývané „Grafický design“, ve velké míře doplňují 

webová řešení. Jedná se zejména o User Experience Design, návrhy User Interface 

a grafické návrhy aplikací či webdesign. Nabídku těchto služeb podstatně rozšiřují čistě 

grafické práce, jako jsou návrhy korporátních identit či propagačních materiálů pro 

online i offline prostor. Dalšími službami z této kategorie jsou například: 

• grafický návrh a tisk vizitek, letáků, brožur, pozvánek a dalších tiskovin, 

• tvorba log, logotypů a logomanuálů, 

• návrh a realizace polepů, 

• návrh a výroba reklamních předmětů. 

Třetím segmentem nabízených služeb jsou „Marketingová řešení“, jež zaštiťují návrh, 

realizaci i správu marketingových kampaní a to zejména pro online prostor. Společnost 
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se také zaměřuje na tvorbu nízkonákladových marketingových kampaní s velkým 

efektem a konverzí. Drží se moderních trendů a využívá i nekonvenčních forem 

marketingu, jako je například guerilla marketing. 

2.2 Organizační struktura společnosti 
V následující podkapitole si popíšeme jednotlivá oddělení společnosti a seznámíme se 

s jejími společníky a jednateli. 

2.2.1 Jednotlivá oddělení 

Služby nabízené společností SnugDesign se člení do třech hlavních pilířů dle jejich 

zaměření – web, grafika a marketing. S těmito pilíři přímo koresponduje i část struktury 

společnosti, ve které se tyto pilíře odráží jako výkonná oddělení. Zbylá oddělení jsou 

podpůrnými odděleními v chodu podniku. 

IT oddělení 

Klíčovým oddělením společnosti je IT oddělení, do nějž spadá veškerý programátorský 

vývoj a přidružené služby. Tyto činnosti zastávají většinový podíl v činnostech 

společnosti. 

Oddělení zaměstnává jednoho zaměstnance na hlavní pracovní poměr a dva pracovníky 

mimo pracovní poměr, tedy formou dohody o provedení práce a dohody o provedení 

pracovní činnosti. 

Vedení tohoto oddělení má na starosti jednatel společnosti, Jiří Šmigura. 

Grafické oddělení 

Veškeré služby spojené grafickými pracemi jsou vykonávány pod záštitou grafického 

oddělení. Jedná se o druhé výkonné oddělení, jež svými službami doplňuje IT oddělení, 

ale také ve velké míře poskytuje separátní služby. 

Na hlavní pracovní poměr v tomto oddělení společnost zaměstnává taktéž jednoho 

zaměstnance. Dále společnost spolupracuje s externími grafickými designéry se 

živnostenským oprávněním. 
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Grafické oddělení vede druhý jednatel společnosti, Miroslav Novák. 

Marketingové oddělení 

Třetím  segmentem společnosti je marketingové oddělení, sdružující poskytované 

služby v oblasti online a offline marketingu. Z hlediska velikosti se jedná o nejmenší 

výkonné oddělení společnosti.  

Toto oddělení je obsazeno pouze dvěma osobami, a to přímo jednateli společnosti. 

Obchodní oddělení 

Jedním z podpůrných oddělení společnosti je obchodní oddělení, vedené jednatelem 

Miroslavem Novákem. Toto oddělení zajišťuje akvizici nových klientů, jednání se 

zákazníky, prodej produktů, propagaci a PR.  

Správní oddělení 

Posledním oddělením společnosti je správní oddělení, které zaštiťuje činnosti zajišťující 

chod celého podniku. Spadají sem tedy úkony jako je administrativa, účetnictví, 

statistiky a controlling. 

Toto oddělení je vedeno jednatelem Jiřím Šmigurou a zaměstnává jednoho zaměstnance 

na hlavní pracovní poměr. 

 

 

Obrázek č. 8: Organizační struktura společnosti SnugDesign s.r.o. (Vlastní zpracování) 
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2.2.2 Společníci 

Jak lze zpozorovat z následující tabulky, společnost SnugDesign má tři společníky, 

z nichž dva mají stejný podíl a třetí vlastní minoritní část podniku. 

 

Tabulka č. 2: Společníci firmy SnugDesign (Vlastní zpracování) 

Jméno společníka Obchodní podíl Vklad 
Jiří Šmigura 9/20 90 000 Kč 
Miroslav Novák 9/20 90 000 Kč 
Richard Ševčík 1/10 20 000 Kč 

 

2.2.3 Statutární orgán 

Společnost s ručením omezeným, to je forma společnosti SnugDesign, a statutárními 

orgány jsou tedy jednatelé. Těmi jsou od vzniku společnosti přímo dva ze tří 

společníků, jak je vidět v níže uvedené tabulce. 

 

Tabulka č. 3: Jednatelé firmy SnugDesign (Vlastní zpracování) 

Jméno jednatele Datum narození Den vzniku funkce 
Jiří Šmigura 8. listopadu 1991 21. září 2012 
Miroslav Novák 21. listopadu 1991 21. září 2012 

 

2.3 Současný stav společnosti 
Před krátkou dobou společnost SnugDesign zcela změnila režim svého fungování. Do 

této chvíle neměla žádné kancelářské prostory a veškerá práce zaměstnanců probíhala 

externě. I z tohoto důvodu byl tedy pracovní poměr všech zaměstnanců řešen formou 

dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti či společnost spolupracovala se 

živnostníky, od nichž byla provedená práce fakturována. Při tomto režimu spolupráce 

byli zaměstnanci odměňování fixně za každý projekt dle předešlé domluvy. 
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V rámci změny režimu fungování společnost otevřela kancelář a zaměstnala své první 

zaměstnance na hlavní pracovní poměr. V této chvíli společnost nadále rozšiřuje své 

kapacity a nabírá nové zaměstnance, aby dokázala uspokojit zvyšující se poptávku po 

službách, ať už od zákazníků stávajících či nových, kteří přicházejí zejména 

z doporučení. S rozšiřováním týmu pracovníků a zvyšujícím se množstvím zakázek 

vznikají také nové potřeby a nároky na řízení zakázek a dalších interních procesů 

a lidských zdrojů. 

Pro podporu veškerých procesů a agend společnost stále využívá informační systém, 

který vyvinula svépomocí na počátku svého fungování. Po změně režimu fungování 

však společnost naráží na nedostatky původního systému, který není schopen naplnit 

všechny nové požadavky, které vznikly se změnou režimu fungování. Před změnou 

režimu společnost nemusela například kontrolovat docházku zaměstnanců, výpočet 

mzdy, efektivitu práce na projektech a čas na nich strávený a další skutečnosti, které se 

se změnou režimu fungování staly nezbytnými k řešení. 

2.4 SWOT analýza společnosti 
Získané informace o společnosti a ujasnění fungování mi umožnilo seskupit silné 

a slabé stránky, kterými společnost disponuje a také identifikovat její příležitosti 

a případné hrozby, kterým by mohla čelit. 

Silné stránky 

Při analýze společnosti jsem identifikoval čtyři hlavní silné stránky, kterými disponuje. 

Včetně popsaného důvodu, proč je daná vlastnost považována za silnou stránku a míry 

její důležitosti stanovené metodou alokace 100 bodů, je uvádím v následující tabulce. 
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Tabulka č. 4: Identifikace silných stránek a jejich hodnocení (Vlastní zpracování) 

Silná stránka Důvod Důležitost 

komplexní služby 
širokého 
sortimentu 

Společnost SnugDesign svými službami dokáže 
pokrýt veškeré požadavky na systémovou 
automatizaci procesů a propagaci společností a být 
tak silným partnerem především začínajících 
podniků. 

40 

zakázky 
realizované na 
míru 

Přístup společnosti ke každému projektu je 
individuální a vytvářené řešení je připravované na 
míru daného zákazníka, aby plnilo veškeré jeho 
potřeby a naopak nerušilo zbytečnými, pro daného 
klienta nepotřebnými, prvky. 

30 

odpovídající ceny 
stanovené 
individuální 
analýzou 

Ceny každého projektu jsou stanovované na základě 
podrobné analýzy daného projektu a neřídí se tak 
jednotným ceníkem, který může být pro některé 
zákazníky nevýhodný a nespravedlivý. 

20 

osobní přístup Se všemi klienty společnost jedná s osobním 
přístupem a dbá na spokojenost každého zákazníka. 10 

 

Jak je vidět v uvedené tabulce, největší vliv na podnik v rámci silných stránek mají 

komplexní služby širokého sortimentu. Ostatní silné stránky mají postupně menší 

důležitost. 

Slabé stránky 

Podobně jako silné stránky jsem identifikoval také slabé stránky podniku, které jsou 

zachyceny opět včetně důvodu a důležitosti v níže uvedené tabulce. 

 

Tabulka č. 5: Identifikace slabých stránek a jejich hodnocení (Vlastní zpracování) 

Slabá stránka Důvod Důležitost 
nedostatečná 
informační 
podpora procesů 

Současný informační systém nenabízí podporu pro 
všechny probíhající procesy ve firmě. 50 

nízká automatizace 
procesů 

V důsledku absence nástrojů k podpoře některých 
procesů společnosti v informačním systému není 
možné dotyčné procesy automatizovat pro větší 
efektivitu práce a řízení projektů. 

50 
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V případě slabých stránek společnost disponuje dvěma hlavními, které mají stejnou 

důležitost a tedy podobný vliv na podnik. 

Příležitosti 

Součástí SWOT analýzy je také analýza příležitostí. Identifikace těchto vlastností 

probíhá opět podobně, jako v předešlých dvou případech. Její výsledky jsou tedy 

v obdobné formě zachyceny v následující tabulce. 

 

Tabulka č. 6: Identifikace příležitostí (Vlastní zpracování) 

Číslo Příležitost Důvod 

1 
vysoká poptávka po 
vývoji webových 
aplikací 

Současná ekonomická situace v České republice je 
velmi příznivá a objevuje se tedy velké množství jak 
nově vznikajících projektů, tak rozvojů stávajících 
společností. 

2 vyšší ziskovost na 
B2B trhu 

Díky dobré ekonomické situaci jsou také rozpočty firem 
pro rozvoj vysoké, společnosti jsou tedy ochotny do 
rozvoje investovat i nadstandardní částky. 

 

V případě příležitostí, a později také hrozeb, je hodnocení těchto vlastností již rozdílné, 

než u silných či slabých stránek. Prvním krokem v tomto případě je stanovení bodové 

stupnice, která vyjadřuje pět základních úrovní přínosů příležitostí pro podnik. 

 

Tabulka č. 7: Ohodnocení atraktivity dopadu příležitosti (Upraveno dle 3) 

Atraktivita dopadu příležitostí Počet bodů 
zanedbatelná 1 
málo významná 2 
významná 3 
velmi významná 4 
zásadně významná 5 
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V druhém kroku hodnocení příležitostí nastává vyjádření pravděpodobnosti vzniku 

příležitosti. Pro vyjádření pravděpodobnosti jsem použil semikvantitativní metodu se 

slovním vyjádřením a převedením na bodovou stupnici, která odpovídá intervalům 

pravděpodobností vzniku příležitosti.  

Tabulka č. 8: Ohodnocení pravděpodobnosti vzniku příležitosti nebo hrozby (Upraveno dle 3) 

Pravděpodobnost výskytu 
příležitosti nebo hrozby Slovní vyjádření Počet bodů 

1 až 20 % téměř nemožná 1 
21 až 40 % výjimečně možná 2 
41 až 60 % běžně možná 3 
61 až 80 % vysoce pravděpodobná 4 
81 až 100 % hraničí s jistotou 5 
 

Poté již následuje samotné vyjádření předpokládané úrovně přínosu dané příležitosti, 

které probíhá výpočtem z atraktivity dopadu a pravděpodobnosti vzniku příležitosti, a to 

konkrétně jejich součinem. 

 

Tabulka č. 9: Hodnocení příležitostí stanovením úrovně přínosu (Vlastní zpracování) 

Číslo 
příležitosti 

Atraktivita 
dopadu 

Pravděpodobnost 
příležitosti 

Úroveň 
přínosu 

1 5 5 25 
2 4 3 12 

 

Z provedeného ohodnocení přínosů příležitostí vyplývá, že největší přínos pro 

společnost, a tedy největší strategický význam, má vysoká poptávka po vývoji 

webových aplikací. 

Hrozby 

Posledním faktorem SWOT analýzy jsou hrozby, jejichž identifikace i hodnocení 

probíhá stejným postupem, jako v případě příležitostí.  
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Tabulka č. 10: Identifikace hrozeb (Vlastní zpracování) 

Číslo Hrozba Důvod 

1 silná a široká 
konkurence 

V oboru vývoje softwaru a reklamních společností působí 
velké množství podniků zabývající stejnou problematikou 
jako společnost SnugDesign. Vzhledem k dobré 
ekonomické situaci navíc vstupují na trh i nové společnosti.  

2 zavedené značky 
a produkty 

V oblasti webových aplikací existuje velké množství 
hotových řešení klienty požadovaných problematik.  

3 

rozšiřující se 
nabídka 
bezplatných 
řešení 

Mnoho hotových řešeních nabízených klientům v konečné 
podobě je bezplatných a při menším rozpočtu se zákazníci 
přiklání k těmto alternativám, byť nesplňují jejich 
požadavky a potřeby na 100 %.  

4 rychlý vývoj 
technologií 

Rychlý rozvoj informačních technologií si vyžaduje stálé 
vzdělávání zaměstnanců a vylepšování praktik a postupů, 
jinak hrozí zaostání za konkurencí, což je v oboru 
informačních technologií tvrdě trestáno. 

 

Po identifikaci hrozeb a jejich zdůvodnění opět stanovíme bodovou stupnici, jež 

vyjadřuje pět základních úrovní závažnosti dopadu hrozeb na podnik. 

 

Tabulka č. 11: Ohodnocení závažnosti dopadu hrozby (Upraveno dle 3) 

Závažnost dopadu hrozby Počet bodů 
zanedbatelná 1 
málo významná 2 
významná 3 
velmi významná 4 
nepřijatelná 5 
 

Závěrem je opět provedeno vyjádření předpokládané úrovně rizika dané hrozby, jež se 

stanovuje totožně jako v případě příležitostí. Pro ohodnocení vzniku hrozby se využívá 

stejná tabulka, jako pro příležitosti výše, tedy tabulka číslo 8. 
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Tabulka č. 12: Hodnocení hrozeb stanovením úrovně rizika (Vlastní zpracování) 

Číslo hrozby Závažnost dopadu Pravděpodobnost rizika Úroveň rizika 
1 4 5 20 
2 2 5 10 
3 2 4 8 
4 1 4 4 

 

Výstupem analýzy hrozeb je zjištění, že nejvýznamnější hrozbou podniku je silná 

a široká konkurence, následovaná zavedenými značkami a produkty a zbylými 

hrozbami. 

2.5 Shrnutí analýzy 
V tuto chvíli je společnost SnugDesign v růstu, zaznamenává zvýšený počet nových 

zakázek a rozšiřuje se po personální stránce. V této souvislosti zlepšuje řízení svých 

podnikových procesů. Doposud na podporu vnitropodnikových procesů sloužil 

informační systém společnosti, který byl vlastními silami společnosti vyvinut na 

počátku fungování. Tento systém však již nyní nesplňuje všechny požadavky a potřeby, 

které v průběhu fungování společnosti nově vznikly. Hlavními nedostatky jsou nízká 

podpora v automatizaci procesů a jejich podpora na nedostatečně detailní úrovni. Pro 

další rozvoj společnosti se přitom stává automatizace klíčovým článkem. 

Tyto nedostatky potvrzuje také provedená SWOT analýza společnosti, která jasně 

uvádí, že aktuální stav podpory procesů pomocí IT je nedostatečný a s tím také souvisí 

nízká automatizace procesů. Přitom, jak nám napovídají příležitosti ze SWOT analýzy, 

aktuální trh umožňuje rozvoj, proto je potřeba tyto slabé stránky eliminovat a potenciál 

trhu využít. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
Analýza současného stavu společnosti odhalila nedostatky v podpoře procesů, řízení 

zakázek a evidence informací stávajícím informačním systémem. Vzhledem k tomu, že 

je společnost v růstu a plánuje své rozšiřování, stává se tento nedostatek překážkou, bez 

jejíhož vyřešení nebude možné nadále efektivně interní procesy řídit. 

Nezbytná je tedy úprava stávajícího systému, či pořízení nebo vývoj nového řešení, 

které bude dostatečně podporovat hlavní procesy, konkrétně tedy řízení zakázek na 

dostatečně podrobné úrovni, personální řízení a evidenci zákazníků a v neposlední řadě 

řízení finanční agendy. 

Aby bylo možné provést rozhodnutí, jakým způsobem náhradu stávajícího 

informačního systému realizovat, je potřeba analyzovat procesy, které ve společnosti 

probíhají a stanovit potřeby, které má nové řešení pokrývat. V následující kapitole si 

právě tento rozbor sumarizujeme, a poté již budeme schopni vybrat způsob řešení 

a podrobně si jej představit. 

3.1 Firemní procesy 
Na následujících řádcích si představíme procesy probíhající ve společnosti SnugDesign 

a podrobně si rozvedeme ty hlavní z nich. 

• Řízení poptávky – zpracování poptávky, analýza, vytvoření časového rámce 

a cenové nabídky, vystavení objednávky nebo smlouvy o dílo v případě přijetí 

nabídky. 

• Příprava zakázky – přidělení pod jednotlivá oddělení a konkrétní pracovníky, 

stanovení odměn, vytvoření časového harmonogramu prací. 

• Řízení zakázky – kontrola prací a termínů, konzultace se zákazníkem. 

• Dokončení zakázky – kontrola zakázky se zákazníkem, předání. 

• Fakturace – fakturace zakázky, kontrola všech dokladů. 

• Servis – následné záruční i pozáruční opravy, nové úpravy, nadstavby a nová 

rozšíření. 
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• Řízení ekonomiky a financí – evidence účetních a mzdových dokladů, kontroly 

splatností. 

• Reporting – statistiky zakázek a ekonomických výstupů pro podporu 

rozhodování. 

3.1.1 Hlavní procesy 

Mezi klíčové procesy společnosti patří procesy probíhající od poptávky zakázky, přes 

její přípravu až po samotné řízení zakázky. Nyní si každý z těchto procesů popíšeme 

slovně, vyjádříme jej pomocí EPC diagramu a doplníme RACI maticí a to vše na 

modelové zakázce vývoj webové stránky. 

Řízení poptávky 

Proces řízení poptávky je vůbec prvním procesem, který probíhá na cestě k uspokojení 

zákazníka vyřešením jeho potřeb. 

Při poptávce zákazníka o webové stránky nejprve na straně společnosti proběhne 

zpracování této poptávky a důkladná analýza potřeb klienta. Ta poté nese 

nepostradatelné informace k samotnému provedení zakázky, ale také k jejímu ocenění 

a stanovení zevrubného časového výhledu dokončení. Tyto informace poté tvoří 

nabídku pro zákazníka na provedení díla, který se rozhodne o jejím přijetí, či nepřijetí. 

V okamžiku, kdy zákazník nabídku přijme, připraví vedoucí společnosti objednávku či 

smlouvu o dílo, po jejímž podpisu je zakázka přijata ke zpracování. 
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Obrázek č. 9: EPC diagram procesu Řízení poptávky (Vlastní zpracování) 
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Obrázek č. 10: RACI matice procesu Řízení poptávky (Vlastní zpracování) 

 

Příprava zakázky 

Pokud je zakázka přijata ke zpracování, nejprve proběne příprava, než se přistoupí 

k vlastní realizaci. 

Příprava zakázky spočívá ve volbě zaměstnanců, kteří budou na zakázce pracovat. Před 

samotným výběrem vedoucí stanoví odměny za jednotlivé práce a hraniční termíny 

dokončení a na základě těchto kritérií nabízí tuto práci programátorovi a grafikovi 

(v případě, že klient nedodává grafické návrhy webu sám). Po uvážení časového rámce 

a odměny zaměstnanci zakázku za těchto podmínek přijímají. V opačném případě se 

nabídne práce jinému programátorovi, respektive grafikovi. Po přijetí práce pracovníky 

dochází k sestavení přesných harmonogramů práce, podle nichž se realizace celé 

zakázky řídí a tímto je příprava zakázky dokončena. 
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Obrázek č. 11: EPC diagram procesu Příprava zakázky (Vlastní zpracování) 
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Obrázek č. 12: RACI matice procesu Příprava zakázky (Vlastní zpracování) 

 

Řízení zakázky 

Po dokončení příprav zakázky dochází k procesu řízení, čili k samotným pracím na 

zakázce. 

Při tvorbě webových stránek se vždy začíná přípravou grafického návrhu. Ten může být 

obdržen již od klienta a je pouze zpracován do formy pro programátora, nebo je součástí 

zakázky, a tak společnost vytváří návrh vlastní. V takovém případě dochází po 

vytvoření vlastního grafického návrhu ke kontrole zákazníkem, který jej v případě 

spokojenosti odsouhlasí, nebo v opačném případě zažádá o úpravy vedoucí k naplnění 

jeho představ. Po provedení takových korektur opět probíhá kontrola na straně 

zákazníka a případné další úpravy, dokud není grafický návrh zcela v pořádku 

a připraven k předání k programování. Jakmile je web kompletně naprogramován, 

přistupuje se k jeho testování. Teprve poté je web předán zákazníkovi ke kontrole 

a dochází k případným návrhům úprav – podobně jako u grafického návrhu. Jakmile 

zákazník odsouhlasí, že je celý web v pořádku, může být dokončen a spuštěn. 
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Obrázek č. 13: EPC diagram procesu Řízení zakázky (Vlastní zpracování) 

 

 

Obrázek č. 14: RACI matice procesu Řízení zakázky (Vlastní zpracování) 

 

3.1.2 Procesy potřebné k podpoře v informačním systému 

Procesy, jejichž řízení bude podporováno informačním systémem, začínají u samotné 

zakázky. Jedná se zejména o: 

• řízení poptávky, 

• příprava zakázky, 

• řízení zakázky, 

• dokončení zakázky, 

• fakturace, 
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• reporting zakázek. 

Systém musí také vést evidenci zákazníků a zaměstnanců společnosti a podporovat tak 

procesy s touto agendou spjaté: 

• řízení zákazníků, 

• evidence zaměstnanců a jejich řešených projektů, 

• řízení interakce zaměstnanců s IS. 

Aby systém sloužil také jako podpůrný nástroj v rozhodování pro vedení společnosti, je 

nutné zahrnout i podporu procesů: 

• řízení ekonomiky a financí, 

• rozpočtový reporting. 

3.2 Požadavky na systém 
Pro správnou volbu nového informačního systému společnosti je nezbytné stanovit si 

veškeré požadavky. Na základě těchto podkladů je potom možné rozhodovat nad 

konkrétním hotovým řešením či vývojem vlastního systému. 

Jelikož je cílem společnosti nahradit stávající již nedostatečný informační systém za 

nový, je nutné konkretizovat potřeby, které by měl nový systém uspokojovat, a to 

s dostatečným výhledem do budoucnosti, aby měl systém co nejdelší životnost 

a splňoval i nově vzniklé potřeby s minimálními zásahy do systému. Z tohoto důvodu 

jsou požadavky rozděleny na dvě kategorie. 

3.2.1 Obecné požadavky 

Tyto požadavky reprezentují celkový pohled na systém z odstupu, tudíž zajistí 

minimální budoucí úpravy konceptu systému při vzniku nových požadavků. 

• Jednoduchost – uživatelské rozhraní systému by mělo být jednoduché 

a přehledné. 
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• Flexibilita – je nutné, aby bylo možné systém lehce upravovat dle nově 

vzniklých potřeb.  

• Modulárnost – systém by měl být složen ze samostatných modulů, které bude 

možné rozšiřovat, upravovat a doplňovat dalšími moduly. 

• Přístupnost – rozhraní systému musí být online pro snadný přístup odkudkoliv. 

• Bezpečnost – komunikace se systémem by měla probíhat šifrovaně a uchování 

dat musí být bezpečné. 

3.2.2 Konkrétní požadavky 

Následující požadavky již konkretizují aktuální potřeby společnosti, které by měl 

systém splňovat. 

Hlavním záměrem společnosti ve věci inovace informačního systému je zjednodušení 

v řízení a automatizace všech procesů, u kterých je to možné a jejich evidence 

v elektronické podobě, dostupná odkudkoliv a sdílená mezi pracovníky společnosti dle 

jednotlivých kompetencí. 

Agenda zakázek 

Evidence procesů v informačním systému by měla začínat u samotných zakázek, jejichž 

kompletní průběh zhotovení by měl informační systém evidovat. A to ve smyslu 

rozdělení zakázky na jednotlivé části přidělené k výkonu pracovníkům, kteří budou 

moci tímto prostřednictvím kontrolovat průběh svých prací v interakci s vedoucím 

daného oddělení. Tato evidence by měla poté zajistit podklady pro reporting 

a ekonomický přehled, kdy vedoucí budou moci kontrolovat výnosy z jednotlivých 

zakázek. To zahrnuje tedy i agendu nákladů k jednotlivým zakázkám, ať už mzdovým 

či ostatním. 

Evidence zákazníků 

Systém by měl fungovat také jako podpůrný nástroj pro veškerou administrativu, 

a proto by zde neměl chybět také přehled všech zákazníků včetně kontaktních údajů 

a náhled na práce vykonané pro daného klienta. 
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Finanční správa 

Důležitým požadavkem na sytém je také možnost náhledu na finanční a ekonomickou 

stránku společnosti, čili jak si vede v jednotlivých obdobích, jaké jsou zisky a další 

ukazatele, které jsou nezbytným podkladem pro strategické rozhodování. Z toho důvodu 

by měl systém evidovat veškeré účetní doklady.  

3.3 Analýza trhu podnikových informačních systémů 
Na trhu je mnoho dostupných informačních systémů určených pro menší podniky. Tyto 

systémy se od sebe liší zejména nabídkou funkcí, cenami a samozřejmě také 

uživatelským rozhraním. V této kapitole si krátce představíme vybrané informační 

systémy, které by svým rozsahem mohly být vhodnými alternativami nového 

informačního systému společnosti SnugDesign a stručně si je mezi sebou srovnáme. 

Mezi nejvhodnější kandidáty patří systém Helios Orange, Money S4, ABRA G3 a K2. 

Všechny tyto systémy poskytují potřebné funkce pro řízení účetní i personální agendy, 

evidenci zákazníků a další požadované funkce. Uvedené systémy zahrnují také řízení 

firemních procesů v rámci zakázek, avšak na obecnější úrovni, která není schopna 

zaštítit specifičnost těchto procesů v rámci společnosti SnugDesign. Například ABRA 

G3 sice nabízí úpravy na zakázku, které by kladené potřeby uspokojili, avšak tyto 

úpravy jsou zpoplatněny nad rámec základní licence. 

Dalším společným jmenovatelem uvedených systémů je charakter jejich fungování. 

Provoz probíhá na serveru v lokální sítí společnosti bez online přístupu z Internetu. 

Toho lze však v některých případech dosáhnout pomocí opět zpoplatněného rozšíření 

nad rámec základní licence. 

Licencování a cenová politika všech uvedených systémů je také velmi podobná. Základ 

ceny tvoří vždy jádro systému, ke kterému jsou objednány moduly, které si zákazník dle 

svých potřeb vybírá. Cena je stanovena také počtem licencí, neboli počtem uživatelů, 

kteří budou se systémem v týž okamžikpracovat. Díky této cenové politice se může 

cena za informační systém, v případě využívání všemi pracovníky, vyšplhat velmi 

vysoko.  
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Následující tabulka zobrazuje příklad cen systémů Money S4 a ABRA G3 při 

jednorázovém nákupu v počtu šesti uživatelů a konfiguraci, které jsou požadovány 

společností SnugDesign. 

 

Tabulka č. 13: Cenová kalkulace systémů Money S4 a ABRA G3 (Vlastní zpracování) 

Položka Money S4 ABRA G3 
Jádro systému 29 990 Kč 5 000 Kč 
Licence pro 6 uživatelů 41 940 Kč 25 000 Kč 
Doplňkové moduly 41 940 Kč 135 000 Kč 
CELKEM 113 870 Kč 165 000 Kč 
 

Jak je zřejmé z tabulky, cena uvedených informačních systémů se odvíjí od počtu 

uživatelů. S rozšiřováním podniku by tedy cena za provoz informačního systému rostla 

úměrně s přibývajícím počtem zaměstnanců, což může být nežádoucím jevem. Žádný ze 

systémů zároveň svým řízením procesů nezachycuje zcela identicky procesy, které 

probíhají ve společnosti SnugDesign. Pouze s dalšími výdaji by bylo možné provést 

úpravy na zakázku, které by tento nedostatek vyřešili. 

Vhodnější volbou na základě těchto poznatků je vydání se cestou vývoje vlastního 

informačního systému, který bude přesně uzpůsoben stanoveným požadavkům a výdaje 

spojené s vývojem budou jednorázové a konečné, bez jakéhokoliv navyšování 

s přibývajícími zaměstnanci. 

3.4 Volba řešení 
Z charakteru požadavků kladených společností na nový informační systém, na základě 

analýzy trhu podnikových informačních systémů a vzhledem k tomu, že se vývojem 

informačních systémů společnost SnugDesign sama zabývá, je nejlepší volbou 

zachování aktuálního konceptu, tedy řešení vyvinutého svépomocí na míru. Takové 

řešení splní veškeré potřeby, a to zejména ty více specifické právě pro společnost 

SnugDesign, a zajistí tak podporu procesů v plné míře. V případě využití hotového 

řešení by byla nezbytná rozsáhlá implementace uživatelských úprav na podporu těchto 
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specifických procesů, což by s sebou neslo vysoké náklady. Právě tyto náklady v součtu 

s pořizovací cenou hotového řešení výrazně přesahují celkové výdaje za vlastní řešení. 

Také ekonomická stránka při volbě konceptu řešení tedy hraje velkou roli a v tomto 

případě je příznivější pro vývoj vlastního řešení na míru. 

Primárně z těchto důvodů tedy volí společnost SnugDesignu vývoj vlastního nového 

informačního systému na míru, avšak otevřeného dalším úpravám a nadstavbám. 

3.5 Technologické provedení a nároky 
Nový informační systém by měl stejně jako ten stávající fungovat online a být přístupný 

přes webové rozhraní. Systém bude tedy vytvořen jako webová aplikace. Nejvhodnější 

volba technologie pro toto použití je kombinace skriptovacího jazyka PHP, MySQL 

databáze a webového serveru Apache. Tato trojice technologií je velmi populární 

kombinací právě pro vývoj webových aplikací a zároveň jde o nejvhodnější řešení pro 

splnění požadavků na nový informační systém společnosti.   

Nároky na hardware zajišťující běh systému nejsou nijak vysoké. Tuto funkci 

dostatečně splní běžně dostupný webhosting s podporou jazyka PHP a MySQL 

databáze, případně pak HTTPS protokolu pro šifrovanou komunikaci se systémem. 

Tuto funkci může zajistit virtuální server, který má společnost aktuálně v pronájmu jako 

službu u hostingové společnosti. Tím se eliminují náklady na pořizování vlastního 

serveru a potřebných systémů, včetně následné správy a údržby.  

Přístup k systému zajistí jakékoliv zařízení s připojením k internetu. Z toho důvodu není 

opět nutné pořizovat žádný speciální hardware a pracovníci využijí stávající počítače, 

které ve společnosti využívají, či mobilní zařízení, jelikož systém by měl být snadno 

ovladatelný i z těchto druhů zařízení. 

3.6 Databáze 
Klíčovým aspektem každé webové aplikace je řešení uložení dat. To je v drtivé většině 

aplikací tohoto druhu reprezentováno databází a právě v informačních systémech tomu 

není jinak. V informačním systému společnosti SnugDesign bude využita databáze typu 

MySQL, jak je již uvedeno výše. V této kapitole si popíšeme její logický návrh. 
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3.6.1 Logický návrh 

Na základě kladených požadavků na funkčnost systému jsou stanoveny oblasti, jejichž 

procesy má nový systém zaštiťovat. S těmito procesy přímo souvisí data, která má 

databáze uchovávat a se kterými bude systém pracovat. Pro větší přehlednost je možné 

tato data rozdělit na tři základní okruhy, dle jednotlivých oblastí, které systém 

zpracovává. 

Hlavní zpracovávanou oblastí v informačním systému je agenda zakázek, a to od jejího 

nejobecnějšího pohledu až po rozpad na nejpodrobnější prvky. Uchovávají se tak 

základní informace o zakázce, jako je datum jejího náběru, zákazník, kterému náleží 

a další údaje, které jsou zachyceny v hlavní tabulce tohoto okruhu. Zakázka se poté 

rozpadá na dílčí části, a to až po čtvrtou úroveň. Druhá úroveň tohoto rozpadu 

zaznamenává jednotlivé části zakázek, u nichž se evidují například prodejní ceny 

a plánované datum dokončení. Další úroveň již rozděluje části zakázky na jednotlivé 

výkony přidělené zaměstnancům či externím dodavatelům. V tomto případě je nezbytné 

zaznamenávat náklady za daný výkon a potřebné termíny, což plní odpovídající tabulka. 

Pro zcela podrobné sledování efektivity práce zaměstnanců na jednotlivých výkonech 

slouží poslední úroveň rozpadu zakázky, která eviduje procesy a čas strávený 

zaměstnancem na jeho výkonu. 

 

Tabulka č. 14: Tabulky okruhu zakázky (Vlastní zpracování) 

Název tabulky Stručný popis 
zakazky základní informace o zakázce 
casti_zakazek členění zakázky na jednotlivé části 

vykony rozdělení částí zakázek na výkony přidělené konkrétnímu 
zaměstnanci či dodavateli 

procesy detailní dělení výkonu zaměstnance 
procesy_straveny_cas sledování stráveného času zaměstnance na určitých procesech 
 

Pro evidenci účetních záznamů, mezd a toků peněz slouží další sada tabulek, jež tak 

společně s funkcemi systémů plní další kladené požadavky na systém. Součástí této 
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sady je tedy například tabulka uchovávající záznamy o výnosech, neboli vystavených 

fakturách, ke kterým jsou uloženy základní informace o faktuře, jako jsou data 

vystavení a splatnosti, číslo dokladu, údaje o odběrateli a další. Položkami faktur jsou 

poté přímo části zakázek, které jsou pomocí vazební tabulky přidruženy k danému 

dokladu. Opakem výnosů jsou samozřejmě náklady, pro které je v databázi vyhrazena 

opět samostatná tabulka. Náklady jsou reprezentovány fakturami přijatými a v databázi 

se k nim ukládá vedle podobných údajů, jako u faktur přijatých, navíc také jejich druh, 

který je rozlišuje pro interní použití. Pomocí tohoto atributu je poté možné určit, zda je 

daný doklad provozním nákladem společnosti SnugDesign nebo nákladem určité 

zakázky. V druhém jmenovaném případě je navíc určitelný charakter tohoto nákladu, 

kdy je buď navázán na konkrétní část zakázky, nebo na výkon určité osoby, čímž se 

pokrývá potřeba evidovat mzdové náklady externích dodavatelů pracujících jako 

OSVČ. Vazba mezi položkami vystavené faktury a těmito výkony je opět 

reprezentována separátní vazební tabulkou. Pro zaštítění výkonu práce pracovníků, 

jejichž spolupráce se společností probíhá formou dohod o provedení práce, databáze 

obsahuje další tabulky. Evidují se tak základní informace o dohodě, jako jsou například 

hodinová sazba, počet odpracovaných hodin, data platnosti a další. Pomocí vazební 

tabulky je dohoda o provedení práce opět propojena s konkrétními výkony daného 

pracovníka. 

 

Tabulka č. 15: Tabulky okruhu účetnictví (Vlastní zpracování) 

Název tabulky Stručný popis 
vynosy evidence vydaných faktur 
casti_zakazek_na_vynosech položky vydané faktury 
naklady agenda přijatých faktur 
vykony_na_nakladech přidružení výkonů na vydanou fakturu 
dpp dohody o provedení práce 
dpp_ny_vykonech přidružení výkonů na dohodu o provedení práce  
zpusoby_platby číselník způsobů platby pro interní účely systému 
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Třetí oblastí funkčnosti, a tedy i databázových tabulek, jsou lidské zdroje. V rámci této 

oblasti se uchovávají data o zaměstnancích či externích spolupracovnících. K těmto 

osobám je tedy možné uchovávat informace, jako jsou například základní iniciály, 

kontaktní údaje, adresy a také spravovat uživatelské přístupy těchto osob do systému. 

Další tabulka umožňuje uchovávat data o docházce zaměstnanců a sledovat, zda příchod 

či odchod zapsali v, nebo mimo kancelář společnosti. 

 

Tabulka č. 16: Tabulky okruhu lidské zdroje (Vlastní zpracování) 

Název tabulky Stručný popis 
osoby agenda zaměstnanců, externích spolupracovníků 
dochazka evidence docházky zaměstnanců 

 

Poslední agendou udržovanou v databázi jsou zákazníci. Tato agenda je reprezentována 

jedinou entitou, která uchovává o zákaznících informace, jako jsou například fakturační 

údaje, kontaktní údaje, kontaktní osoby a další. 

 

Tabulka č. 17: Ostatní tabulky (Vlastní zpracování) 

Název tabulky Stručný popis 
zakaznici agenda zákazníků 

 

Kompletní datový slovník databáze a ER diagram jsou součástí přílohy této práce. 

3.7 Bezpečnost 
Velmi důležitým aspektem informačního systému je jeho bezpečnost. Tu je nepřípustné 

v dnešní době jakkoliv podceňovat a nejen tedy z důvodu, že jsou na ni kladeny nároky 

samotnými požadavky na systém, je nezbytné tuto problematiku reflektovat a zahrnout 

do samotného řešení.  
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Základní otázkou v bezpečnosti webových aplikací je přenos dat. Ten by měl být 

zabezpečený a šifrovaný a měl by tedy probíhat přes protokol HTTPS, který tyto 

vlastnosti poskytuje. Bohužel však šifrovaný přenos dat je v otázce zabezpečení pouhou 

špičkou ledovce a sám o sobě, bez řádných opatření a ošetření přímo aplikační vrstvy 

systému, nezabrání neoprávněným průnikům do aplikace. Z toho důvodu je nutné 

myslet na bezpečnost aplikace již při jejím vývoji a implementovat do ní potřebné 

bezpečnostní prvky a použít vhodné techniky, které zamezí co největší míře útoků 

a potencionálních narušení.  

Na následujících řádcích si představíme nejvýznamnější bezpečnostní hrozby webových 

aplikací a uvedeme si, jaká opatření jsou proti nim v informačním systému společnosti 

SnugDesign zavedena. 

SQL Injection 

Jak už napovídá samotný název tohoto útoku, jedná se o napadení SQL dotazů, kdy 

útočník začlení do SQL kódu nebezpečný řetězec, kterým pozmění samotný dotaz na 

databázi a v případě úspěchu tak může ovládnout databázi a dále s ní nakládat dle 

vlastního uvážení. Slabým místem, ve kterém může být tento útok proveden, je 

například odesílaní dat do databáze skrze webový formulář (16). 

V informačním systému je pro zabránění tohoto druhu útoku využívána PHP funkce 

mysqli_real_escape_string(), která zajistí ošetření vstupních dat do databáze tak, aby 

zabránila průniku nebezpečného kódu. 

Cross site scripting 

Pomocí XSS, neboli skriptováním mezi servery, jak je tento útok označován, mohou 

útočníci pomocí škodlivého kódu zadaného do textového pole neošetřeného proti 

HTML značkám, napadnout klientské počítače. To jim umožní spouštět vlastní skripty 

na cílové stanici a odcizit tak choulostivé údaje klidně všech uživatelů napadeného 

serveru (16). 

Tato hrozba je ošetřena použitím PHP funkce htmlspecialchars() u každého výstupu, 

jenž odebírá ze zobrazovaného řetězce veškeré nechtěné HTML značky. 



57 
 

Ukládání hesel 

Hesla k jednotlivým uživatelským účtům jsou ukládány do databáze. Ač je databáze 

zabezpečeným úložištěm, napadení útočníkem je stálou hrozbou a z bezpečnostního 

hlediska je tedy nutné hesla uživatelů udržet utajena. Ani samotný administrátor 

aplikace by neměl mít k těmto údajům přístup, a proto není možné ukládat hesla do 

databáze v otevřené formě. 

Pro zamezení odhalení jsou hesla do databáze ukládána pouze v zahashované podobě, 

použitím funkce hash(). Pro snížení pravděpodobnosti prolomení tohoto řetězce je 

přidán do hashování další náhodný řetězec, tzv. sůl, která posílí výsledný hash. Při 

přihlašování uživatele se zadané heslo opět zahashuje a porovnává se s řetězcem 

uloženým v databázi a v případě shody je uživatel úspěšně autentizován. 

Zálohování databáze 

Pro případ jakéhokoliv narušení databáze, ať už výpadkem či napadením útočníka, je 

nezbytné mít k dispozici její zálohovanou, co nejaktuálnější verzi. Nejen 

z bezpečnostních důvodů se tedy žádná webová aplikace neobejde bez řádného 

zálohování databáze, proto je potřeba myslet i na toto neméně důležité opatření. 

V dnešní době je u solidních poskytovatelů již standardem automatické zálohování 

i běžných webhostingů. Pro složitější aplikace, uložené na separátních serverech, je 

však většinou potřeba zálohování řešit individuálně vlastní konfigurací, která musí být 

důkladně promyšlena a nezanedbána. 

3.8 Popis systému 
Tato kapitola je věnována již samotnému uživatelskému rozhraní systému, jeho 

možnostem a funkcím, které si na následujících řádcích popíšeme. Grafický design 

aplikace vychází z jednotné korporátní identity společnosti SnugDesign, tudíž 

koresponduje i s jinými aplikacemi společnosti, jako je například aplikace SnugMail pro 

e-mail marketing. Také v názvech svých produktů se společnost drží jednotného znění, 

a tak informační systém získává název SnugIS. 

Systém disponuje dvěma uživatelskými skupinami, neboli hodnostmi, lišícími se mírou 

oprávnění k viditelnosti a manipulaci s jednotlivými agendami či jejich položkami: 
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• manažer – hodnost určená pro vedoucí a manažery, má veškerá oprávnění 

a uživatelé patřící do této skupiny vidí veškeré záznamy, 

• zaměstnanec – uživatelé spadající do této skupiny mají zviditelněny pouze 

některé atributy záznamů a záznamy, které se týkají pouze daného uživatele. 

Mají také omezená práva k manipulaci se záznamy. Skupina je určena 

podřízeným. 

Systém má velmi jednoduchou strukturu pro intuitivní orientaci a snadné ovládání. 

Rozhraní po přihlášení uživatele lze rozdělit na tři základní části, kde první částí je 

hlavička. Její obsah tvoří mimo jiné možnost odhlášení uživatele ze systému a hlavně 

panel pro obsluhu zápisu docházky přihlášeného zaměstnance. Tuto funkcionalitu si 

blíže popíšeme v kapitole věnované modulu osob. Hlavička je následována navigačním 

panelem, který umožňuje pohyb mezi různými částmi systému a moduly. Mezi 

navigačním panelem a patičkou, která graficky uzavírá rozhraní systému, se nachází 

hlavní obsahová část. V té se zobrazují veškeré informace, které jsou prezentovány 

zejména výpisovými tabulkami s možností manipulace se záznamy pomocí funkcí 

reprezentovaných odpovídajícími ikonami, dále vstupními formuláři pro editaci nebo 

přidávání záznamů či souborovými manažery pro práci se soubory souvisejícími 

s danou položkou. Součástí obsahové části je funkční panel, který k zobrazené položce 

či agendě nabízí další funkce pro práci s ní. Pomocí nich je tedy možné mezi záznamy 

vyhledávat, ovlivňovat počet vypisovaných záznamů, či s nimi jinak manipulovat na 

základě charakteru dané položky. 

Strukturálně je systém rozdělený na pět hlavních kategorií, neboli modulů, které svým 

rozdělením vychází z oblastí požadavků kladených na systém, věnují se tak vždy jedné 

problematice. Každý modul se pak dělí na dílčí podkategorie, které dělí hlavní 

problematiku dané oblasti na dílčí celky. 

3.8.1 Zakázky 

Přesto, že je modul Zakázky složen pouze z jedné, stejnojmenné sekce, jedná se o 

klíčový modul celého systému, neboť zpracovává veškeré procesy související se 

zakázkami společnosti.  
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Všechny zakázky 

Na rozdíl od ostatních agend, které mají plochou strukturu s jedním zanořením, zakázky 

disponují hned čtyřmi zanořeními, a to díky náročnosti procesu řízení zakázek a objemu 

informací, které je nutné k zakázce evidovat.  

 

 

Obrázek č. 15: Výpis zakázek (Vlastní zpracování) 

 

První úrovní této agendy jsou ryze základní informace o zakázce. Ty jsou nám dostupné 

ve výpisové tabulce a pomocí funkčních ikon můžeme  každou zakázku smazat, označit 

jako uzavřenou či předanou nebo vstoupit do editace dané zakázky. Pomocí té, stejně 

jako při přidávání zakázky, zaznamenáváme informace jako jsou název, datum náběru 

či datum předání a volíme klienta, jemuž daná zakázka náleží. Nepostradatelnou 

možností je zaevidování specifikace k zakázce, jejíž obsah může být velmi rozmanitý. 

Pro tento účel se tedy nabízí zadání specifikace pomocí WYSYWIG editoru, který 

umožňuje text různorodě formátovat, přidávat tabulky, obrázky a mnoho dalšího. Pro 
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ještě pohodlnější práci s informacemi formulářová pole obsahují interaktivní funkce 

HTML5, a tak se nám například při zadávání data nabízí kalendář pro jeho jednoduchý 

výběr myší, nebo našeptávání u položek, jejichž obsah se často opakuje. Detail zakázky 

dále umožňuje manipulovat se soubory, které jsou k ní přiloženy a zobrazuje vydané či 

přijaté faktury spojené s danou zakázkou. 
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Obrázek č. 16: Detail zakázky (Vlastní zpracování) 
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Každá zakázka obsahuje tzv. části, jež danou zakázku rozdělují na dílčí celky a tvoří tak 

druhou zmíněnou úroveň zakázky. Části zakázky jsou tedy určité logické celky, kterým 

se již nastavuje prodejní cena zákazníkovi a tyto celky prakticky tvoří položky faktury 

vystavované klientovi za provedené služby. Mimo prodejní cenu, jak bez DPH, tak 

s DPH, která je vypočítávána automaticky, zadáváme například také datum náběru 

a deadline či specifikaci přímo k dané části zakázky. Jak je zmíněno výše, část zakázky 

tvoří položku faktury, v případě jejího přiřazení je tedy faktura zobrazena v detailu části 

zakázky spolu s přijatými fakturami přiřazenými k dané části zakázky. 

 

 

Obrázek č. 17: Detail části zakázky (Vlastní zpracování) 

 

Třetí úrovní rozdělení zakázky jsou tzv. výkony, které opět rozdělují sobě nadřazenou 

položku, tedy část zakázky, na dílčí celky. Toto členění umožňuje zejména rozdělit 

práci na části zakázky mezi více zaměstnanců, na výkony, a u těch evidovat 

jednorázové odměny v případě externí spolupráce s pracovníkem či čas strávený na 

výkonu. Obě varianty poskytují podrobný přehled o nákladech souvisejících s danou 

částí zakázky. Mimo tyto údaje k danému výkonu dále evidujeme opět časové údaje, 

jako je datum zadání a deadline, zadání pro zaměstnance pomocí WYSYWIG editoru či 

soubory v souborovém manažeru. O vytvoření výkonu může být v případě volby 

přiřazený zaměstnanec notifikován e-mailem.  
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Obrázek č. 18: Detail výkonu (Vlastní zpracování) 

 

Poslední úroveň rozdělení tvoří tzv. procesy. Ty slouží již k detailnímu sledování práce 

zaměstnance na daném výkonu. Pro tyto účely se tedy evidují časové údaje o zadání 

nadřízeným, přijetí zadání zaměstnancem, dokončení zaměstnancem a přijetí dokončení 

nadřízeným. Ke každému tomuto předávacímu procesu se nabízí možnost nastavení 

notifikací na e-mail zaměstnance či nadřízeného. Ke každému procesu je evidován 

strávený čas, který se automaticky měří po přihlášení docházky zaměstnancem, který 

zároveň volí, na jaké zakázce a jejím procesu právě pracuje. 

V celé agendě zakázek mají uživatelé s hodností Zaměstnanec omezení na viditelnost 

pouze zakázek, jejich částí, výkonů a procesů,  na kterých se podílí. Uživatelé z této 

skupiny navíc oproti uživatelům s hodností Manažer nevidí u záznamů veškeré 

informace, ke kterým by neměli, jakožto zaměstnanci, mít přístup.  
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Obrázek č. 19: Detail procesu (Vlastní zpracování) 

 

3.8.2 Zákazníci 

Modulem spravujícím agendu klientů společnosti SnugDesign jsou Zákazníci. Také 

v tomto případě obsahuje modul pouze jednu podkategorii, která řeší veškeré potřeby 

související s problematikou evidence zákazníků. 

Všichni zákazníci 

Tato jediná, výchozí sekce modulu Zákazníci nám umožňuje evidovat veškeré údaje 

k zákazníkům společnosti, vycházející z požadavků na systém. Nalezneme zde zadání 

identifikačního čísla společnosti zákazníka a kontaktních údajů, jako jsou telefon, e-

mail a adresa zákazníka. V neposlední řadě můžeme v detailu zákazníka zhlédnout 

veškeré zakázky, které se pro něj realizovaly a jsou zaznamenány v systému. 

Tento modul je dostupný pouze uživatelům s hodností Manažer. 
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Obrázek č. 20: Detail zákazníka (Vlastní zpracování) 

 

3.8.3 Osoby 

Veškerou problematikou v oblasti lidských zdrojů se v systému zabývá modul nazývaný 

Osoby. Ten je rozdělen na dvě kategorie, z nichž jedna slouží jako agenda informací o 

zaměstnancích a druhá jako nástroj kontroly a evidence jejich docházky. 

Zaměstnanci 

Údaje evidované ke každému zaměstnanci je možné dle jejich charakteru a použití 

rozdělit na více logických skupin.  

V první řadě se jedná o základní iniciály, jako jsou: 

• jméno, příjmení, tituly, postavení zaměstnance ve společnosti, 

• telefon, e-mail, číslo bankovního účtu, 

• kontaktní adresa, fakturační adresa, hodinová sazba. 

Na základě spolupráce společnosti s externími pracovníky, je systém připraven i na tuto 

formu spolupráce, kdy se volí hned mezi dvěma možnostmi: 
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• DPP – forma spolupráce na dohodu o provedení práce. Zaměstnanec s touto 

formou spolupráce může v modulu Účetnictví kontrolovat své dohody o 

provedení práce, 

• OSVČ – externí spolupráce s pracovníky podnikajícími na živnostenský list. 

Pracovník v modulu Účetnictví může vystavovat společnosti SnugDesign 

faktury na základě výkonů, které má v systému zaevidované a dosud 

nevyfakturované. 

Správa zaměstnance obsahuje také možnost vytvoření uživatelského účtu zaměstnance 

do systému SnugIS. Jak jsme již naznačili výše, uživatelé systému mohou nabývat jedné 

ze dvou hodností, lišící se mírou oprávnění v systému, která se zde také nastavuje: 

• manažer – má plná oprávnění bez jakýchkoliv omezení, vidí veškeré informace, 

vhodný pro vedoucí, 

• zaměstnanec – má omezené možnosti, vidí pouze agendu, která se jej přímo 

týká, vhodný pro zaměstnance. 

Tuto sekci má k dispozici pouze uživatel s hodností Manažer. 
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Obrázek č. 21: Detail osoby (Vlastní zpracování) 

 

Docházka 

Nástrojem pro kontrolu a editaci docházky zaměstnanců je kategorie Docházka. 

V rozhraní tohoto nástroje je možné filtrovat docházku dle jednotlivých zaměstnanců či 

dle období. Každý záznam docházky je reprezentován časem příchodu, časem odchodu 

a IP adresou, ze které proběhl zápis daného příchodu či příchodu. Tento údaj je 

viditelný pouze uživateli s hodnotí Manažer a to formou upozornění, v případě 

odlišnosti IP adresy zapsání příchodu či odchodu od IP adresy kanceláře společnosti. 

Tímto způsobem má vedoucí možnost kontrolovat, zda zaměstnanci zápis docházky 

nepodvrhují zapsáním mimo kancelář. Uživatelé s hodností Zaměstnanec mají 

v přehledu docházky k dispozici opět pouze své údaje. 
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Obrázek č. 22: Docházka (Vlastní zpracování) 

 

Jak jsme si již uvedli v popisu struktury rozhraní systému, v hlavičce aplikace se 

nachází panel pro manipulaci se zápisem docházky. Tento panel má k dispozici každý 

uživatel a po přihlášení do systému si pomocí kliknutí na tlačítko oznámení příchodu 

započne evidenci své docházky. 

 

 

Obrázek č. 23: Zápis docházky (Vlastní zpracování) 

 

Po zapnutí evidence docházky nabízí manipulační panel docházky, pro monitorování 

stráveného času na jednotlivých zakázkách a evidování nákladů, možnost zvolení 

Procesu zakázky, na kterém pracovník právě pracuje. 
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Obrázek č. 24: Spuštění evidence stráveného času na procesu zakázky (Vlastní zpracování) 

 

3.8.4 Účetnictví 

Velmi důležitým modulem je Účetnictví, který obsluhuje finanční agendu ve 

společnosti. Modul je rozdělen na tři základní části, z nichž první řeší vydané faktury, 

druhý faktury přijaté a třetí se soustředí na dohody o provedení práce. 

Modul Účetnictví je obohacen o přehledovou stránku, která zobrazuje ty nejdůležitější 

informace ze všech podkategorií a nabízí rychlou manipulaci s konkrétními záznamy. 

Obsah přehledového okna se odvíjí od hodnosti uživatele, ale je také personalizováno 

každému uživateli. Manažer může například kontrolovat, které výkony ještě nebyly 

vyúčtovány nebo jaká docházka nebyla vyplacena či přiřazena k žádnému dokladu 

či dohodě. Naopak Zaměstnanec má v přehledu k dispozici pouze náhled docházky či 

odměn, které mu ještě nebyly vyplaceny. 
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Obrázek č. 25: Přehled účetnictví (Vlastní zpracování) 

 

Výnosy 

Kategorie Výnosy sdružuje veškeré vydané faktury společností SnugDesign svým 

zákazníkům. Každá faktura je navázána na konkrétní části zakázek, při přidávání 

faktury tedy uživatel zvolí zákazníka, kterému chce služby fakturovat a poté již jen 

vybere konkrétní části zakázek daného klienta, které se stanou položkami faktury. 

Jelikož je součástí atributů k zadání také mimo jiné datum zaplacení, může uživatel 

kontrolovat, které faktury jsou již uhrazeny a které nikoliv. Pomocí filtru nabízeného 

v bočním panelu je možné také mezi tímto stavem faktur filtrovat. 

Část Výnosy je viditelná pouze uživatelům s hodností Manažer. 
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Obrázek č. 26: Přidání výnosu (Vlastní zpracování) 

 

Náklady 

Opakem výnosů jsou samozřejmě náklady. Podobně jako předchozí kategorie tedy i tato 

část sdružuje faktury, avšak pouze ty přijaté. Kromě základních údajů o dokladu, jako je 

číslo, datum vystavení, datum splatnosti, platební údaje a další, se přijatá faktura 

identifikuje interně v systému také svým typem, dle jejího charakteru určení. 

• Zakázkový – souvisí s konkrétní zakázkou, které tvoří daná faktura náklad. 

V případě výběru tohoto typu se dále faktura přiřazuje ke konkrétní části 

zakázky, čímž se v detailu zakázky docílí přesného přehledu o finanční stránce 

zakázky, respektive jejích částí. 

• Mzdový – identifikuje doklad od externího spolupracovníka s živnostenským 

listem a umožňuje vybrat konkrétní výkony daného pracovníka, které jsou 

položkami faktury. 

• Ostatní – označuje ostatní faktury přijímané společností, jako jsou například 

provozní náklady a další. 

Stejně jako u výnosů je možné i náklady označovat datem uhrazení a případně mezi 

nimi filtrovat. 
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Sekce Náklady je viditelná uživatelům s oběma hodnostmi. V případě uživatele 

s hodností Zaměstnanec jsou však viditelné pouze náklady, u nichž je dodavatelem. 

Tento uživatel zde však má možnost také fakturu vytvořit a přiřadit na ni položky 

výkonů ze systému a předat ji tak společnosti SnugDesign. 

 

 

Obrázek č. 27: Přidání nákladu (Vlastní zpracování) 

 

Dohody o provedení práce 

Pro podporu zaměstnání formou dohod o provedení práce v systému nechybí kategorie 

spravující tuto agendu. Každá dohoda se identifikuje základními údaji, jako je její 

platnost, způsob platby a další. Důležitou vlastností je však její rozdělení na dva typy. 
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• Interní – dohoda je navázána na konkrétní docházku, kterou si zaměstnanec 

v systému zapisuje pomocí docházkového modulu. Ta po vynásobení 

s nastavenou hodinovou sazbou dohody tvoří odměnu zaměstnance. 

• Externí –  odměna je při tomto typu dohody stanovena za konkrétní úkoly, které 

jsou tvořeny výkony zakázek. 

Podobně jako v kategorii náklady, i zde má uživatel s hodností Zaměstnanec omezený 

pohled. Dostupné mu jsou pouze jeho dohody a může tedy kontrolovat jejich obsah 

a stav uhrazení. 

 

 

Obrázek č. 28: Přidání dohody o provedení práce (Vlastní zpracování) 

 

3.8.5 Můj účet 

Systém nepostrádá místo, kde si může uživatel nastavit vlastní iniciály a přístup do 

systému. K tomu slouží právě modul Můj účet, který prostřednictvím své jedné 

kategorie nabízí možnost změny osobních údajů, jako je adresa, kontaktní informace 

a další. Nechybí ani změna přístupových údajů do systému. 
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Obrázek č. 29: Můj účet (Vlastní zpracování) 

 

3.9 Harmonogram projektu 
Zahájení celého projektu připadá na konec roku 2015. V první fázi proběhne důkladná 

analýza požadavků společnosti na informační systém, po jejímž dokončení započne 

samotný vývoj systému. V závěru programátorských prací proběhne fáze testování 

funkčnosti následovaná laděním a opravami případných nalezených chyb ve funkčnosti 

systému. Po dokončení veškerých úprav a ladících prací bude systém připraven 
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k implementaci, která je podrobně popsána v následující kapitole. Níže uvedená tabulka 

shrnuje podstatné fáze projektu a jejich termíny. 

 

Tabulka č. 18: Harmonogram jednotlivých fází projektu (Vlastní zpracování) 

Název fáze Termín 
Analýza prosinec 2015  
Vývoj systému leden – duben 2016 
Testování květen 2016 
Opravy a úpravy, příprava na implementaci květen 2016 
Implementace informačního systému červen 2016 

 

3.10 Implementace informačního systému 
Nesnadnou záležitostí po vývoji informačního systému bude jeho samotná 

implementace do prostředí společnosti. Touto problematikou se budeme zabývat v této 

kapitole. 

Společnost SnugDesign stále využívá svůj stávající informační systém a hodlá přejít na 

nové řešení až v okamžiku jeho stoprocentní funkčnosti. Z toho důvodu bude nový 

systém zaveden formou pilotní strategie, kdy po zavedení bude probíhat ověřovací 

provoz, testování nového systému pouze v malé části pracoviště společnosti a v závěru 

pilotní fáze dojde k zavedení nového systému na ostatní pracoviště a bude tak 

kompletně spuštěn do ostrého provozu. 

 

 

Obrázek č. 30: Pilotní strategie zavedení IS (Vlastní zpracování) 
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3.11 Orientační cenová kalkulace 
Na základě povahy systému bude cenu za kompletní nasazení systému tvořit pouze cena 

za vývoj a implementaci, které jsou jednorázovými náklady a v poslední řadě 

provozními náklady, jež mají paušální povahu. Kompletní orientační cenovou kalkulaci 

zachycuje následující tabulka. 

 

Tabulka č. 19: Orientační cenová kalkulace (Vlastní zpracování) 

Položka Částka 

Jednorázové náklady 
Vývoj 55 000 Kč 
Implementace 8 000 Kč 
CELKEM 63 000 Kč 

 
Roční paušální náklady 

Pronájem VPS 2 500 Kč 
CELKEM 2 500 Kč 
 

3.12 Zhodnocení návrhu 
V závěrečné části této práce věnujme prostor celkovému zhodnocení navrženého řešení. 

Nabízí se hned dva pohledy, z nichž můžeme řešení zhodnotit a jejich využití nám 

přinese komplexní závěr. V prvním případě zhodnotíme systém z pohledu přínosů pro 

společnost SnugDesign a řešení její nedostatečné podpory procesů stávajícím 

informačním systémem. Druhý pohled bude reprezentovat porovnání svépomocné 

formy vývoje systému s řešením dodání systému externím dodavatelem. 

3.12.1 Přínosy nového systému pro společnost 

V současné době je řízení zakázek společnosti ztíženo velkou mírou ruční práce 

a výpočtů, nutných pro kvalitní controlling průběhu zakázek a jejich následné 

zhodnocení po jejich dokončení. Stávající systém totiž není schopen zaznamenat 

zakázku do celé své hloubky coby procesů a dělení, které v nich probíhá a nenabízí 

dostatečně podrobný zpětný pohled nutný pro vyhodnocení zakázky. Aby však tyto 
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informace vedení podniku mělo k dispozici, je jejich získávání suplováno ručními 

výpočty, což je nejenom velmi nepohodlné, ale zejména časově náročné. Stejné 

problémy nastávají také u finančního řízení a plánování, kdy stávající systém 

neposkytuje dostatečný rozsah informací. 

Jak jsme mohli zaznamenat v popisu nového systému zpracovávaného v rámci této 

práce, všechna výše uvedená slabá místa jsou ošetřena a systém nabízí podporu řízení 

a vyhodnocování zakázek v plném rozsahu. Zakázky jsou členěny na několik úrovní 

detailnosti, což nabízí dostatek informací, které jsou systémem automaticky 

zpracovávány a vyhodnocovány. Propojení finanční stránky podniku se zakázkami 

nabízí také kvalitní přehled a podklad pro finanční plánování. Toto vše přináší eliminaci 

velkého rozsahu aktuálně prováděných ručních úkonů, a tedy časovou úsporu, z níž 

plyne nejen velká finanční úspora, ale také možnost investování ušetřeného času do 

dalšího rozvoje podniku, následovaného finančním zhodnocením. Uvedené přínosy 

nového řešení z pohledu měsíčních finančních úspor pro podnik zobrazuje následující 

tabulka, v porovnání se stávající finanční nákladností za jednotlivé okruhy procesů 

společnosti, kterých se změna dotýká. Zdrojem použitých časových údajů je analýza 

současného stavu a odhad očekávaných nároků v rámci nového řešení. Pro výpočet 

finanční nákladnosti, respektive úspory, je použita hodinová sazba za konzultační 

činnost 500 Kč. 

 

Tabulka č. 20: Finanční zhodnocení přínosů nového systému (Vlastní zpracování) 

Okruh změny Původně 
vynaložený čas 

Nově vynaložený 
čas 

Měsíční 
úspora 

Řízení zakázek 21 hodin  7 hodin 7 000 Kč 
Zpětné vyhodnocování 
zakázek  10 hodin 3 hodiny 3 500 Kč 

Finanční reporting a 
plánování 15 hodin 6 hodin 4 500 Kč 

 

Z uvedeného srovnání vyplývá měsíční finanční úspora 15 000 Kč na nákladech 

vynaložených do ručně prováděných úkonů v rámci uvedených oblastí. Jak bylo 
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zmíněno výše, úspora nákladů není jediným přínosem. Další přínos nese investování 

ušetřeného času vedení, avšak vyčíslení jeho zhodnocení je velmi těžko proveditelné. 

3.12.2 Finanční srovnání vlastního a dodavatelského řešení 

Jak bylo popsáno na počátku této kapitoly, pro inovaci stávajícího informačního 

systému se nabízí dvě hlavní možnosti. První z nich je koncept vlastního vývoje 

informačního systému, jehož předpokladem je kvalitní zpracování na míru a také, jak se 

již přesvědčíme i v následující tabulce, finanční úspora oproti druhému konceptu. Tím 

je využití externího dodavatele, který pro společnost SnugDesign systém dodá 

a dovyvine specifické funkčnosti. Následující tabulka srovnává právě tyto dva koncepty 

po finanční stránce, a to v pořizovacích a provozních nákladech. Zdrojem dat je výše 

uvedená orientační cenová kalkulace v případě konceptu vlastního vývoje a průměrná 

cena za dodavatelské řešení vycházející z analýzy trhu podnikových informačních 

systémů navýšená o úpravy na zakázku. 

 

Tabulka č. 21: Srovnání vlastního a dodavatelského řešení po finanční stránce (Vlastní zpracování) 

Skupina nákladů Vlastní vývoj Dodavatelské řešení 
Jednorázové náklady 63 000 Kč 150 000 Kč 
Roční paušální náklady 2 500 Kč 5 000 Kč 

 

Jak uvádí tabulka, koncept vlastního vývoje svépomocí přináší více než dvojnásobnou 

úsporu, a to přibližně 87 000 Kč jednorázově a 2 500 Kč následovně každý rok provozu 

systému. 
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ZÁVĚR 
Pomocí analýzy současného stavu společnosti jsem identifikoval značné nedostatky 

v podpoře jednotlivých agend a procesů a jejich automatizaci stávajícím informačním 

systémem. Zaměřil jsem se na zlepšení těchto slabin a řešení zpracoval v rámci této 

práce. 

Jako nejefektivnější způsob eliminace uvedených nedostatků jsem navrhl vytvoření 

nového informačního systému zajišťujícího veškeré potřeby společnosti, a to na 

potřebné úrovni a s ohledem na budoucí rozvoj podniku. Na základě odsouhlasení 

tohoto řešení vedením společnosti popisuji na stránkách této práce analýzu procesů 

a stanovené požadavky na navrhovaný systém. Zabývám se také průzkumem trhu 

podnikových informačních systémů a vysvětluji nevhodnost jejich využití v případě 

společnosti SnugDesign. Výsledkem jsou technické požadavky na fungování celého 

řešení, návrh databáze a výčet využitých bezpečnostních prvků. Následuje již popis 

hotového systému a harmonogram celého projektu. Závěrem práce jsem řešení 

zhodnotil i popsal jeho přínosy. 

Nový informační systém zdárně nahrazuje ten stávající a nejen úspora času, ale i 

nákladů, získaná automatizací procesů, dosvědčuje naplnění jeho předpokladů 

a požadavků. 
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