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Abstrakt  

Moja diplomová práca sa zaoberá návrhom informačného systému spoločnosti 

Tower. Na základe analýzy navrhnem informačný systém, ktorý spĺňa požiadavky 

spoločnosti.  

Abstract  

The object of this diploma thesis is to analyze current status of information 

system of company Tower. As a result of this analysis will be propsal of new 

information system based on the requirements of the company.  

Kľúčové slová  

Informačný systém, dokumenty, metadáta, plánovanie, hardware, software, 

orgware, peopleware, dataware, bezpečnosť IS, SharePoint 
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1 ÚVOD 

Informačné systémy vo svojom najširšom pojatí existujú už tisíce rokov, ich 

existencia prechádzala všetkými epochami ľudstva a nie je možné si bez nich predstaviť 

ľudskú spoločnosť. Basl [1] ich definuje ako „systém pre zber, udržovanie, spracovanie 

a poskytovanie informácií a dát“. Ide o systém s cieľovým chovaním, teda možno u 

neho definovať účel tohto chovania, viď napr. nižšie uvedená obrana kmeňa. Spôsob 

nakladania s dátami/informáciami má tak na chod ľudského spoločenstva zásadný vplyv 

a bolo taktiež veľakrát zdrojom revolučných zmien. Vo svojej podstate tak možno 

systém dymových signálov, pomocou ktorých napr. indiáni v minulých storočiach 

oznamovali so svojich hliadok možné nebezpečenstvo svojmu kmeňu a chránili tak 

svoje územia pred napadnutím od nepriateľa, považovať stále za systém využívajúci 

rovnakého základu a s rovnakou funkciou ako informačné systémy v súčasnej dobe v 

firmách. Metódy sú dnes už samozrejme oveľa viac sofistikovanejšie ale základný účel 

je však rovnaký: predať informáciu nutnú pre rozhodnutie, prehľad, obranu proti 

nepriaznivým vplyvom, atď. 

V dobe osvietenia prevládal názor, že zo zhromaždeným vedením vzrastá 

porozumenie. O tomto prístupe je možné v súčasnej dobe už úspešne pochybovať a je 

možné dokonca povedať, že príliš veľa informácií naopak porozumenie nezľahčuje či 

mu dokonca bráni [2]. Je zrejmé, že veľa informácií, ktoré je človek či spoločnosť dnes 

nútená prijať a vyhodnotiť je mnohonásobne väčšia oproti množstvu informácií, ktoré 

boli ľudia nútený absorbovať v spomínanom 17. Storočí. V súčasnosti je pre 

odpovedajúce a správne fungujúce vyhodnocovanie informácií dôležité mať správny 

systém filtrovania a triedenia informácií, k čomu správne zvolený informačný systém 

jednoznačne napomáha. 

Dnes žijeme v spoločnosti ktorá sa nazýva tiež informačnou spoločnosťou. Táto 

spoločnosť sa vyznačuje hlavne nutnosťou rýchleho prístupu k informáciám pre ich 

žiaduco rýchle vyhodnotenie, rozhodnutie atď. Podľa Vacka [3] je možné definovať 

informačnú spoločnosť takto: „Je charakterizovaná podstatným využívaním digitálneho 

spracovania, uchovávania a prenosu informácií. Informácie v digitalizovanom tvare sú 

univerzálne použiteľné, duplikovateľné a transformovateľné. Unifikovaný technický 
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základ ich spracovania, digitály mikroprocesor, umožňuje kombinácie a transformácie 

digitálneho informačného produktu v šírke, ktorá by s akýmkoľvek klasickým 

priemyselným artefaktom bola nemysliteľná“. 

Trhy ktoré boli lokálne sa stali trhmi globálnymi, klasické kanály majú nedávno 

vzniknutú internetovú konkurenciu, svet sa spojuje a komunikuje bez hraníc a heslom 

dnešných dní je tzv. globalizácia. Napriek tomu, že možno tento termín dnes počuť v 

zdelovacích prostriedkoch denne, ešte v roku 1986 neobsahovala americká Library of 

Congress jedinú položku pod týmto heslom [4]. 

Viac-menej bez ohľadu na vyššie uvedené klišé, ostáva stále pravdivým fakt, že 

informácia v správny čas a v potrebnej miere je pre správne rozhodnutie manažmentu 

tím jediným naozaj rozhodujúcim faktorom pre úspech firmy na trhu.[19] 

  



12 

 

2 CIELE PRÁCE 

Cieľom tejto diplomovej práce je analyzovať informačný systém spoločnosti 

Tower, a na základe získaných informácií a znalostí uviesť vlastné návrhy na zmenu 

informačného systému. 

Najdôležitejšou časťou je teda analýza, ktorá nám poskytne pohľad na súčasný 

informačný systém v rôznych častiach tzv. HOS 8 analýza. Ako druhú metódu som si 

zvolil SWOT analýzu. Následne na základe týchto analýz navrhnem možné riešenie tak, 

aby informačný systém mohol byť efektívnejší, rýchlejší, spoľahlivejší, ... V dôsledku 

týchto záverov a opatrení je možné očakávať prínos v podobe väčšej efektivity práce.  
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3 TEORETICKÉ VÝCHODISKA PRÁCE 

Ako jednu z dôležitých častí vidím práve túto kapitolu, vďaka ktorej budem 

môcť v ďalších častiach objasňovať aké návrhy sú podľa mojej úvahy pre spoločnosť 

prospešné. Nižšie uvedené informácie sú získané z odbornej literatúry, webových 

stránok týkajúcich sa témy. 

Na začiatok je dobré si objasniť význam informačného systému (IS), 

informačných technológií (IT), dát a informácií. 

 

3.1 Informácie 

Slovo informácie si môže každý človek vyložiť podľa svojho a jeho definícia 

záleží na kontexte alebo téme, ktorou sa zaoberáme. 

Pre účely tejto práce bude dostačujúca definícia, že informáciou rozumieme 

dáta, ktoré majú podľa užívateľa nejakú hodnotu a uspokojujú informačnú potrebu 

príjemcu. Nositeľom takýchto informácií môžu byť dáta, text, zvuk, obraz a poprípade 

ďalšie vnemy. Informácia ako taká nemá hmotný charakter a vždy ju spojuje fyzický 

pochod, ktorú ju nesie. [5] 

Informácie sa nachádzajú na začiatku každej činnosti. Od jednoduchých 

informácií až po tie najzložitejšie, ktoré pomáhajú prežiť v konkurenčnom boji. Avšak 

to neznamená, že keď sme oboznámený s informáciami okolo podniku, že ich správne 

interpretujeme a správne ich využijeme. 

Informácia je jedným z ústredných pojmov informačných systémov, ktoré sa 

sústreďujú predovšetkým na podstatné prostriedky, metódy a postupy na prácu s 

informáciami. S nimi pracuje hlavný tvorca a používateľ informácií a to je človek. 

Niektorí zahraniční odborníci zaraďujú informácie medzi tri najdôležitejšie prvky 

rozvoja každého podniku, organizácie medzi ľuďmi, kapitálom a informáciami. [7] 

Meranie informácií je proces získavania vyjadrenia meranej veličiny v 

dohodnutých jednotkách pričom získané údaje tvoria prvotnú informáciu pre 

informačný systém. Merací proces je vlastne súbor experimentálnych, výpočtových 
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operácií, ktorých cieľom je vlastne určiť hodnotu meranej veličiny v príslušných 

jednotkách. Meraná veličina vyjadruje objektívne niektorú vlastnosť objektu, javu alebo 

procesu. [8] 

 

3.2 Dáta 

Dáta popisujú danú skutočnosť formálnym spôsobom tak, aby bolo možné ich 

spracovávať. Spôsoby ich vyjadrenia sa rôznia, buď je ich vyjadrujeme číselne alebo 

symbolicky. O dátach by sa dalo obecne povedať, že je to surovina pre tvorbu 

informácií. 

 

3.3 Informačné Technológie 

Vyššie som uviedol, že dáta sú surovinou pre výrobu informácií. A tak ako 

každý remeselník, robotník, atď. potrebuje ku svojej práci určité technológie a nástroje, 

tak aj pracovníci pracujúci s informáciami potrebujú metódy, znalosti a technológie. 

Pod pojmom IT si teda môžeme predstaviť elektrický prístroj, ktorý je schopný 

prevádzať nejaké výpočty, spracovávať informácie. Na vstupe sú dáta, ktoré sa 

spracovávajú na základe rôznych operácií a na výstupe získavame informácie. 

Celý obor týkajúci sa informačných technológií hľadá najefektívnejší spôsob 

ako tieto technológie a postupy čo najviac vytvoriť, zostaviť, prepojiť, vynovovať, atď... 

 

3.4 Informačný systém 

Informačný systém môžeme chápať ako súbor ľudí, technologických 

prostriedkov a metód, zabezpečujúcich zber, prenos, spracovanie, uchovávanie dát, za 

účelom prezentácie informácií pre potreby užívateľov činných v systémovom riadení. 

Ďalej taktiež možnosť povedať, že informačný systém integruje a automatizuje veľké 

množstvá procesov súvisiacich s produkčnou činnosťou podniku. Predovšetkým sa 

jedná o výrobu, logistiku, distribúciu, správu majetku, predaj, fakturizáciu a 

účtovníctvo. [5] 
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Obrázok 1 - Schéma IS 

 

 

 

 

 

 

3.5 Základné funkcie IS 

Medzi hlavné funkcie informačného systému zaraďujeme získavanie, 

spracovanie a spracovávanie potrebných informácií na miesto ich využitia vo vhodnom 

čase a požadovanej štruktúre a rozsahu. Úloha sa uskutočňuje kombinovaním týchto 

piatich skupín operácií.[7] 

 záznam vstupných dát, najvhodnejšie na miestach ich vzniku 

 prenos vstupných dát z miesta ich vzniku na miesto ich spracovania a po 

spracovaní a potom z miesta spracovania na miesto použitia 

 uchovávanie dát vo vhodne organizovaných dátových štruktúrach, 

umožňujúcich rýchly výber na základe zadaných požiadaviek 

 spracovávanie dát podľa presne stanovených postupov, ktorých algoritmus je 

spracovaný a uložený vo forme aplikačných programov 

 prezentácia informácií vo vhodnej forme, a to v textovej, tabuľkovej, 

grafickej, obrázkové, zvukovej forme prípadne ich kombináciou 
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Informácie, ktoré vznikajú spracovaním dát v informačných systémoch, sú 

potrebné určité nástroje, metódy a vedomosti, ktoré nazývame informačné technológie. 

Pod pojmom informačné technológie sa zahŕňa v súčasnosti technické prostriedky 

(hardvér) a programové vybavenie (softvér). Pričom softvér obsahuje základné 

programové vybavenie, aplikačné programové vybavenie a vývojové prostriedky. 

Informačný systém a informačné technológie medzi sebou úzko súvisia. Kým 

informačné systémy predstavuje predovšetkým potrebu informácií, to znamená aké 

informácie potrebujú používatelia na podporu rozhodovania. Informačné technológie 

predstavujú prostriedky na uspokojenie týchto potrieb, to jest akými prostriedkami sa 

zabezpečia tieto informácie. 

 

3.6 Význam IS 

Informačné systémy používané v súčasnosti sú založené na súčinnosti systémov 

a aplikácií, ktoré môžu byť umiestnené a realizovane na viacerých počítačoch. 

Informačné systémy tak musia zavádzať ďalšiu množinu prostriedkov, ktorá zabezpečí 

vzájomnú komunikáciu medzi systémami a aplikáciami. Túto množinu prostriedkov 

môžeme označiť pod pojmom komunikačné technológie. Komunikačné technológie 

označujú súhrn prvkov technických prostriedkov a programového vybavenia. 

Komunikáciu medzi týmto programovým vybavením a technickými prostriedkami 

umožňujú rôzne počítače, pričom mechaniky zabezpečenia komunikácie sú týmto 

aplikáciám skryté. 

V novodobých informačných systémoch je naliehavé využívať ako aj 

informačné technológie, tak aj komunikačne technológie. Informačné a komunikačné 

technológie tvoria v dnešnej dobe obrovský celok najrôznejších technických a 

programových prostriedkov, systémov, nástrojov, ktoré zabezpečujú vysokú efektívnosť 

a výkonnosť informačných systémov.[7] 

Cieľom informačného systému je zvyšovať výkonnosť podnikov, zefektívniť ich 

činnosť, podporovať rozhodnutia manažmentu a dosiahnuť lepších výsledkov ako 

vykazuje konkurencia.[9] 
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Informačné systémy všeobecne chápeme ako systém získavania a spracovanie 

dát, za špecifickým účelom naplnenia nasledujúcich cieľov:[7] 

 strategické - plánovanie investícií, sledovanie obratu a zisku 

 taktické - kontrola rozpočtu, marketing, ľudské zdroje 

 operatívne - výrobný proces, každodenná rutina 

 

3.7 Informačné systémy podnikov 

V súčasnej dobe si podniky majú možnosť vybrať z viacerých typov 

informačných systémov. Informačné systémy sa líšia hlavne svojimi funkciami, 

možnosťami využitia a hlavne zameraním na špecifické odvetvia v podniku. 

Informačný systém podniku môžeme charakterizovať ako súbor ľudí, procesov, 

technických a programových prostriedkov zabezpečujúcich zber, prenos, uchovávanie a 

spracovávanie dát v podniku s cieľom distribúcie a prezentácie informácii manažérom a 

ostatným pracovníkom podniku pre potreby ich rozhodovania. 

Hlavnou úlohou ISP je zabezpečovať manažérom a ostatným pracovníkom 

podniku dostatok presných, aktuálnych, dôveryhodných a dôležitých informácii v 

potrebnom časovom termíne a navyše vo vhodnej forme na prípravu kvalitných 

informácií. Podnik využíva informačný systém na informačnú podporu rozhodovania 

manažérov a ostatných pracovníkov pri riadení podniku. IS podniku obsahuje všetky 

funkčné oblasti riadenia podniku a všetky úrovne riadenia podniku. Z tohto vyplýva aj 

jeho štruktúra a zložitosť riešenia. So zvyšujúcou kapacitou podniku rastie aj 

rozsiahlosť informačného systému a taktiež aj finančná závislosť na zabezpečenie a 

zavedenie informačného systému do podniku. 

Najdôležitejším prvkom ISP sú ľudia, ktorými manažéri a ostatní pracovníci 

podniku manipulujú a pracujú s informačným systémom. Efektívne využívanie ISP je 

preto postavené na používateľoch, preto je potrebné v podnikoch venovať mimoriadnu 

pozornosť na príprave zamestnancov na prácu s informačným systémom. Iba dobre 

pripravení pracovníci vedia efektívne využívať informačný potenciál ISP a tak dokážu 

dosahovať výkony ktoré od nich podnik vyžaduje. [7,19] 
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3.8 Informačná štruktúra podniku 

Vytvorenie informačnej infraštruktúry podniku je jedným z predpokladov na 

úspešné zavedenie a efektívne využitie ISP, pričom infraštruktúra predstavuje prostredie 

na trvalý rozvoj konkrétneho informačného systému. Úroveň tohto prostredia musí byť 

na vysokej úrovni aby sa nestala brzdou ďalšieho rozvoja. Medzi komponenty 

informačnej infraštruktúry patria: 

 dostatočne výkonné hardvérové vybavenie včítane sieťových a 

komunikačných prostriedkov; 

 vhodné a perspektívne operačné a databázové systémy; 

 správne dátové zdroje; 

 dostatočná informačná a počítačová gramotnosť ľudí; 

 adekvátne organizačné usporiadanie kompatibilné s informačnými 

systémami a so systémom riadenia podniku. 

Návrh informačnej infraštruktúry by sa mal mať parameter neustále vyvíjať, aby 

bol podnik vždy schopný reagovať svojim informačným systémom na reakcie z 

konkurenčného prostredia. Úroveň infraštruktúry je daný úrovňou jej jednotlivých 

komponentov, pričom je žiaduce, aby všetky komponenty boli na zodpovedajúcej a 

vyrovnanej úrovni. Manažérov nútia čoraz náročnejší zákazníci, globálna konkurencia, 

vznik nových trhov a nové zmeny trhového prostredia, vyhľadávať a používať stále 

ďalšie informácie vysokej kvality.[10,19] 

 

3.9 Hardvér 

Počítač je v informatike elektronické zariadenie, ktoré spracováva dáta pomocou 

dopredu vytvoreného programu. 

Súčasný počítač sa skladá z hardware, ktorý predstavuje fyzické časti počítača a 

zo software, ktorý tvorí operačný systém a programy. Hardware označuje komponenty, 

fyzické súčasti, bez ktorých by nebol schopný pracovať. Väčšina týchto komponentov 

sa nachádza na základnej doske, ktorú nazývame matičná doska. [10] 
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3.10 Softvér 

Pod pojmom software rozumieme programové vybavenie umiestnené v počítači. 

Software vzniká programovaním. Program je forma vyjadrenia postupu riešenia úlohy 

na počítači. Program riadi činnosť počítača a je prostriedkom komunikácie medzi 

človekom a počítačom. V programe je stanovené, aké operácie a v akom poradí, aké 

dáta má spracovávať. 

 

Software sa člení do troch skupín na: 

 základné programové vybavenie; 

 prostriedky pre tvorbu aplikačného programového vybavenia; 

 aplikačné programové vybavenie. 

Základné programové vybavenie alebo tiež aj nazývané systémový software. 

Toto programové vybavenie umožňuje spustenie alebo spracovanie aplikačného 

software. Typickým predstaviteľom je operačný systém, firmware a vývojové prostredie 

pre tvorbu aplikačného systému. 

Operačný systém počítača tvorí sada programov, nevyhnutných na prevádzku, 

umožňuje efektívnejšie využitie počítačových zdrojov (hardware) a ľahšiu prácu 

užívateľov. Firmware je software, ktorý je napevno zabudovaný v hardware. Napríklad 

BIOS v pamäti počítača. 

Aplikačný software je navrhnutý a vytvorený pre spracovanie konkrétneho typu 

úlohy či pre riešenia konkrétneho problému. Napríklad balík kancelárskych činností ako 

je tvorba dokumentov, spracovanie tabuliek alebo vytváranie prezentácií boli vytvorené 

sady programov s označením Kancelárske systémy.[10,19] 

 

3.11 Životný cyklus IS 

Informačný systém prechádza tiež ako iné produkty, od okamžiku rozhodnutia o 

jeho nasadení v podniku až do jeho ukončenia jeho použitia, rôznymi fázami. Súhrnne 

je sled všetkých fáz nazývaný životným cyklom informačného systému. 
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V úvodných štúdiách sa odráža cieľ podniku pri zavedení informačného systému 

na základe podnikovej stratégie, obsahuje analýzu aktuálneho stavu podniku. Tiež aj 

identifikuje problémy v aktuálne používanom informačnom systéme a v hrubých 

náčrtoch predstavuje návrh nového informačného systému, odhad nákladov na zriadenie 

informačného systému. Úvodné štúdium je dokument, ktorý predkladajú uchádzači pri 

výberovom riadení na zavedenie IS. Súčasti tohto štúdia sú informácie pre podnikový 

manažment, technické požiadavky na hardwarové aj softwarové vybavenie. 

Pred návrhom na riešenie je nevyhnutné spraviť analýzu problémov. Analýza je 

vykonávaná z rôznych hľadísk, pozornosť je venovaná procesnému, funkčnému a 

dátovému hľadisku. Počas procesu analýzy sú vytvárané rôzne modely slúžiace na 

komunikáciu medzi zadávateľmi a analytikmi. Výsledok analýzy je rozbor problému a 

označenie problematických častí spolu s návrhom riešenia. 

Základný návrh vykonaný v úvodnej štúdii je v globálnom návrhu rozvedený do 

väčších detailov. Fáza globálneho návrhu je vykonávaná na určitej konkrétnej 

hardwarovej, softwarovej platforme. Pri návrhu hardwaru sú špecifickými 

požiadavkami na počet a rozmiestnenie jednotlivých terminálov, požiadavkami na 

servery, na rýchlosť odozvy a prenosnú kapacitu dátových spojov. Návrh softvérovej 

časti zahrňuje návrh architektúry, definíciu štandardov pre komunikáciu medzi 

jednotlivými modulmi. Na základe vykonanej analýzy sú špecifikované potrebné 

kvalifikácie u užívateľov, ktorí budú s informačným systémom pracovať. 

Pri detailnom návrhu sú navrhnuté konkrétne hardwarové aj softwarové 

komponenty systému, ako špeciálne vybavenie počítačov, sieťové prvky, tlačiarne. Je 

zvolený databázový systém, štruktúra jednotlivých záznamov a dátové typy. Ďalej je 

stanovená metodika tvorby a transakcie v funkčných modeloch sú dekomponované na 

úroveň jednotlivých krokov. U menších projektoch dochádza k splynutiu globálneho a 

detailného návrhu. 

Pod implementáciou rozumieme realizáciu informačného systému podľa 

detailného návrhu. Nakupuje sa hardwarové vybavenie, vytvára sa databáza a je treba 

ich naplniť počiatočnými dátami. Je treba pripraviť prevod dát z pôvodného do nového 

informačného systému. Programové moduly a aplikácie sú testované na správnosť 
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poskytovaných výsledkov. Počas implementácie je možné začať vykonávať školenie 

užívateľov. 

Zahrňuje to inštaláciu, konfiguráciu a testovanie hardwaru a softwaru 

potrebného na prevádzku. Behom zavádzania informačného systému dochádza k 

súvisiacim zmenám v organizácii podniku. Vstupujú do platnosti nové organizačné 

predpisy a smernice. Užívateľom sú distribuované prihlasovacie mená a heslá. V 

systéme sú zavádzané dát a sú prevádzané záťažové testy. Fáza zavádzania končí 

pozitívnym vyhodnotením akceptačných testov. Po splnení prechádza nový systém do 

rutinnej prevádzky. Pôvodný systém je buď úplne odstavený alebo je zachovaný prístup 

pre obmedzený počet užívateľov hlavne pred spätnú analýzu za prevádzkované obdobie. 

Celý proces zavádzania by sa mal držať nastoleného harmonogramu aby prechod zo 

starého k novému systému bez zbytočných komplikácií. 

V priebehu prevádzky systému dochádza k údržbe hardwaru a softwaru. 

Hardwarové chyby sú riešené prostredníctvom servisných oprávok alebo nákupom 

nových zariadení. Taktiež môže prebiehať postupné posilňovanie výkonov alebo 

vytváranie záložných serverov pre prípad výpadku produkčných serverov. Všetky 

požiadavky na úpravu sú predmetom na jednanie s dodávateľom systému, ktorý 

vyhodnotí náročnosť a cenu za tieto opravy. 

Ukončenie prevádzky je posledná fáza životného cyklu, čo väčšinou súčasne 

prebieha s nasadením nového systému. Je vykonávaný prevod databáz do nového 

systému, systém je zálohovaný a všetky ďalšie operácie sú vykonávané v novom 

systéme. Dôvody pre nahradenie súčasného systému môžu byť viaceré, ako systém 

nevyhovuje situácii v podniku, alebo podnik bol kúpený inou spoločnosťou, ktorá 

využíva vlastný informačný systém. [9,19] 

 

3.12 Dokument 

Definícia pojmu dokument sa vyskytuje či už v normatívnych materiáloch, 

právnom ráde ale aj v slovníkoch. Pojem dokument je možné podľa ČSN ISO 5127-1-

1983,1993 chápať ako zaznamenané informácie ktoré môžu byť v procese 

dokumentácie považované za ucelenú jednotku. Z pohľadu právnej úpravy môžeme 
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vyjsť z definície dokumentu podľa zákona č499/2004, kde sa v §2 odseku d) 

dokumentom rozumie každý písomný, obrazový, zvukový, elektronický alebo iný 

záznam, či už v podobe analógovej alebo digitálnej, ktoré vznikli z činnosti pôvodcu. 

Táto definícia ktorú nám predkladá zákon o archívnictve pod tento pojem zohľadňuje aj 

daňové doklady, účtové záznamy a ďalšie dokumenty bežne používané v podnikovom 

prostredí. 

V tejto práci sa ale budem zaoberať elektronickými dokumentami. Teda dátami 

vznikajúcimi z pôvodne fyzických dokumentov digitalizáciou. Ďalším typom 

dokumentov ktorý nás bude zaujímať, sú súbory priamo vytvorené v digitálnom 

prostredí. Do tejto kategórie môžeme zaradiť textové súbory, tabuľky ale aj 

fotografie.[20] 

 

3.13 Metadáta 

 

Metadáta sú štruktúrované dáta o dátach , parametre, poskytujúce základné 

popisné informácie o digitálnych objektoch, ktorých primárnym účelom je uľahčenie 

vyhľadávania v zdrojoch. Zahŕňajú elementárne informácie o primárnych dátach, 

štruktúrované podľa určitých pravidiel a štandardov v dátových štruktúrach. Z definície 

vyplýva, že metadáta samotné môžu byť predmetom popisu. 

Základné rozdelenie metadát môže byť pre účely spracovania dokumentov 

rozdelené na štrukturálne metadáta, ktoré zachytávajú informácie o obsahu dát 

obsiahnutých v dokumente a popisujú akým spôsobom sú dáta vnútorne usporiadané 

a ako ich čítať. Ďalším druhom sú písne metadáta, ktoré nám špecifikujú informácie, 

ktoré umožnia objekt nájsť. Medzi také metadáta patria informácie o autorovi, čase 

vytvorenia, názov a ďalšie.[17] 

 

3.14 Dokumentový management 

Dokumentový management je sada procesov, ktoré sa zaoberajú skladovaním, 

zdieľaním dát, aktualizácií dokumentov a ich prispôsobovanie pre čo najhladší beh 
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workflow, ktoré nad danými dokumentmi bežia a poskytujú tak buď obchodné alebo iné 

administratívne výstupy. Dobrý dokumentový management vedie k zrýchleniu terajších 

procesov v organizácii a racionalizácii práce s dokumentmi. Zasahuje d všetkých oblastí 

organizácie, kde sa pracuje s dokumentmi. 

Ku zlepšeniu efektivity práce nad dokumentmi, ich bezpečnosti lepšej tímovej 

kooperácii a ďalších vlastností dosahuje predovšetkým pomocou jasne definovaných 

procesných postupov, ktoré sú v dnešnej dobe podporované počítačovou infraštruktúrou 

organizácie. Medzi obecné spôsoby ako dosiahnuť určitého pokroku je presun 

dokumentov kolujúcich v organizácii do centrálneho úložiska. Také úložisko neslúži 

ako dátový sklad ale môže nadobúdať ďalšie funkcie, ktoré podporujú dokumentová 

management.[20] 

 

3.15 Systém pre správu a obeh dokumentov 

 

Tieto systémy sa nazývajú Document Management system (DMS). Tento pojem 

je chápaný ako počítačový systém určený k tvorbe, správe, archivácii a tiež aj k riadeniu 

obehu dokumentov. Medzi základné charakteristiky DMS je možné zaradiť: 

 

Bezpečnosť -  definovanie práv je obvykle na niekoľkých úrovniach. V analógii 

k súborovému systému je možné povedať, že býva riadené oprávnenie 

k prístupu na podobnej úrovni. Často sa rozlišuje vstup do privátnych 

sekcií, obmedzovanie práv zápisu či zmeny. 

Dostupnosť -  Centralizovaný sklad dokumentov vedie k lepšej dostupnosti 

dokumentov. Toto tvrdenie sa opiera o fakt, že pri centrálnej správe sú 

dokumenty živé aj archívne na jednom mieste. Z jedného prístupového 

bodu je preto možné, aby používateľ nemusel pátrať po tom, na ktorom 

disku súbor umiestnil. Zálohovanie robí administrátor a informácie zo 

všetkých oblastí sú uložené na jednom mieste 
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Verziovanie - Táto vlastnosť umožňuje skladovať dokumenty vo viacerých verziách 

ktoré je treba zachovať. Verziovanie naviac podporuje kolektívnu prácu 

na dokumentoch. Práce na takom dokumente sa podobá vývoji softvéru. 

S každou verziou je spravená revízia a nestane sa teda, že pri zverejnení 

dokumentu je dokument nekompletný. 

Archivácia - Serverové diskové kapacity bývajú mnohonásobne vyššie ako kapacita 

klientských staníc, preto ani archivácia nepredstavuje taký problém ako 

pre jednotlivého používateľa 

Workflow - Tok dokumentov je funkcionalita, ktorá umožňuje preddefinovať akcie 

ako presuny, schvaľovacie procesy, upozorňovanie a ďalšie operácie nad 

dokumentmi.[21] 

  



25 

 

3.16 Metóda HOS8 

Metóda HOS8 sa zaoberá skúmaním a hodnotením ôsmych základných oblastí 

informačného systému. Táto metóda bola vyvíjaná na ústave informatiky Fakulty 

podnikateľskej Vysokého učenia technického v Brne Doc. Ing. Milošom Kochom, CSc. 

a Ing. Mgr. Janom Dovrtělom, Ph.D. . Podáva ucelený pohľad na informačný systém 

podniku na základe ôsmych oblastí a skúma ako sú tieto oblastí vzájomne vyvážené. 

Pokiaľ je jedna z ôsmych skúmaných oblastí vyhodnotená ako nevyvážená, môže to 

viesť k neefektívnosti celého celku. Tiež je treba brať v úvahu, že kontrolné otázky sú 

všeobecné vzhľadom k širokému záberu skúmaných informačných systémov. Výsledky 

preto musíme brať tak, že sú založené na subjektívnych odpovediach na jednotlivé 

kontrolne otázky. V nasledujúcej tabuľke je uvedených všetkých osem skúmaných 

oblastí. [6] 

 

Tabuľka 1 - Oblasti hodnotenia metódy HOS8 

 

Teraz sa pozrieme bližšie na jednotlivé oblasti metódy HOS8: 

Hardware - skúma oblasť zaoberajúcu sa fyzickým vybavením spoločnosti vo 

vzťahu k jeho spoľahlivosti, bezpečnosti a použiteľnosti so softwarom. 

Software - skúma oblasť zaoberajúcu sa funkčnosťou, ovládateľnosťou a 

ľahkým používaním programového vybavenia spoločnosti. 
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Orgware - skúma oblasť zaoberajúcu sa tým či sú dodržané pravidlá pre 

prevádzku informačných systémov a doporučené pracovné postupy. 

Peopleware - táto oblasť zahrnuje skúmanie užívateľov informačných systémov 

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

systémov a vnímaním ich dôležitosti. Táto oblasť však neskúma odborné znalosti 

užívateľov informačných systémov. 

Dataware - v tejto oblasti sledujeme dáta uložené a používané v informačnom 

systéme a ich vzťah k ich dostupnosti, správe a bezpečnosti. Táto oblasť však nesleduje 

množstvo dát či ich prenos. 

Customers - táto oblasť skúma čo má informačný systém zákazníkom 

poskytovať a ako je táto oblasť riadená. Vymedzením zákazníkov chápeme ako 

zákazníkov v obchodnom pojatí alebo ako vnútropodnikových zákazníkov 

používajúcich výstupy so skúmaného informačného systému. Nesledujeme tu ale 

spokojnosť zákazníkov. 

Suppliers - v tejto oblasti skúmame čo informačný systém vyžaduje od 

dodávateľov a ako ja táto oblasť riadená. Dodávateľa môžeme chápať ako dodávateľa v 

obchodnom pojatí alebo ako vnútropodnikového dodávateľa služieb, výrobkov alebo 

informácií. Avšak neskúmame tu spokojnosť dodávateľov. 

Management IS - v tejto oblasti skúmame riadenie informačných systémov vo 

vzťahu k informačnej stratégii, dôslednosť na dodržiavaní stanovených pravidiel a 

vnímanie koncových užívateľov informačného systému. Neskúmame tu ale znalosť 

manažmentu IS. 

Pri tejto metóde je vyplnení iba jeden dotazník manažérom firmy. Pre 

hodnotenie sa používa stupnica 1 – 2 – 3 – 4 respektíve ‚ano‘ / ‚spíše ano‘ / ‚spíše ne‘ / 

‚ne‘, kde vyššie číslo znamená lepší stav danej oblasti. Každá oblasť zahrnuje 10 

otázok, celkovo sa jedná o 80 otázok. Otázky sa hodnotia podľa dvoch stupníc a to 

stupnica kde je najlepšie hodnotená odpoveď ‚ano‘ to znamená 4 body a v opačnom 

prípade je tu negatívna otázka s opačnou stupnicou, kde je najlepšie hodnotená odpoveď 

‚ne‘. 
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V prvom kroku sa hodnotia jednotlivé oblasti informačného systému, kde 

používame 4 bodové hodnotenie a to : 1 = špatná úroveň oblasti, 2 = spíše špatná 

úroveň oblasti,, 3 = spíše dobrá úroveň oblasti,, 4 = dobrá úroveň oblasti. V druhom 

kroku určíme súhrnný stav celého informačného systému. Spôsob ako ho určiť 

vychádza z princípu že stav informačného systému sa rovná stavu jeho najnižšej zložky. 

Ďalším krokom je stanovenie významu informačného systému pre firmu. 

Rozlišujeme tri stupne významu, ktoré uvádzam v tabuľke: 

 

Tabuľka 2 - Význam informačného systému pre firmu 

 

Ako vyvážený sa považuje taký informačný systém, ktorý ma vo všetkých 

oblastiach rovnaké výsledné hodnotenie alebo kde sa najvyššie tri kategórie líšia 

maximálne o jedna. Pri vyváženom systéme je možné predpokladať, že je to systém s 

optimálnym pomerom prínos / náklady. Základným problémom u nevyvážených 

informačných systémov je nižšia efektívnosť než akú by mohli dosahovať. Celková 

úroveň skúmaného informačného systému je daná jeho najslabším článkom a v grafe je 

zakreslená červenou farbou. Doporučený stav vychádza z dôležitosti systému pre firmu. 

Tento stav je však nutné chápať ako minimálnu požadovanú úroveň, pod ktorú klesnúť 

by informačný systém nemal. Na základe výsledkov hodnotenia je možné postupovať 

podľa troch rôznych stratégií a to : stratégia útlmu, stratégia udržania súčasného stavu a 

stratégia zlepšenia a rozvoju. [6] 

Stratégia obmedzenia, útlmu - cieľom tejto stratégie je znižovanie finančných 

prostriedkov vkladaných do rozvoja a prevádzky informačného systému a ich následné 
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využitie na potrebnejších miestach. Táto stratégia sa používa vtedy, keď je informačný 

systém poprípade niektorá jeho oblasť na vyššej úrovni, než je doporučená hodnota. 

Stratégia udržania súčasného stavu- táto stratégia je doporučená v prípade, že 

informačný systém je vyvážený a je aj na doporučenej úrovni, Oproti stratégii zlepšenia ma 

menšie finančné náklady avšak neznamená zastavenie všetkých investícií, keďže jej cieľom 

je zvyšovanie efektivity informačného systému. 

Stratégia zlepšenia, rozvoju - táto stratégia sa odporúča v situáciách, kedy systém 

nedosahuje doporučenej úrovne. Často býva odprevádzaný vyššími investíciami do 

informačného systému, ale v prípade, že sa problém vyskytuje len v jednej oblasti, je 

zlepšenie situácie menej nákladné.[19] 

 

Obrázok 2 - Príklad grafu na posúdenie vyváženosti IS 
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4 MICROSOFT SHAREPOINT 

Microsoft SharePoint je platforma ktorá využíva webové rozhranie, ktoré vyvíja 

spoločnosť Microsoft už od roku 2001. Pôvodné zameranie na správu obsahu (conect 

management) a dokumentov bolo v priebehu rokov značne rozšírené a z málo známeho 

produktu sa stáva veľký pojem. 

Veľkou mierou k tomu prispieva súčasné prostredie, ktoré núti firmy rýchle 

reagovať na zmeny, zväčšujúce sa nároky na byrokraciu, ale aj väčšie požiadavky na 

dostupnosť informácií. Ďalším faktorom je, že produkt dospel do fáze, kedy už nie je 

potrebné hľadať koncept, ale vylepšovať terajšie riešenie o nové funkcie a posúvať 

možnosti dokumentových systémov na novú úroveň. 

SharePoint ponúka radu funkcií, ktoré svojim množstvom radí toto riešenie 

medzi volmi mocné nástroje v kategórii DMS. Ide o funkcie dokumentovej knižnice, 

dátového zoznamu, tímového kalendára, verziovanie dokumentov, rezervácie, 

schvaľovanie, firemný portál, Office Web Apps, pokročilého vyhľadávania, systému 

pre priradzovanie úloh alebo napojenie na Exchange a Outlook. Nejde ale o kompletné 

vymenovanie funkcií, ktorými produkt SharePoint disponuje, ale z ich vymenovania je 

jasné, že ide o veľmi robustnú aplikáciu, ktorá môže pomôcť organizácii udržať 

poriadok v dokumentoch.[12] 

4.1 Spôsoby použitia 

Jedným z obvyklých spôsobov používania platformy býva základné využitie 

v režime dátového skladu organizácie s riadením archivácie. Nie je to však jediný 

spôsob s akým sa SharePoint využíva, ďalším typickým využitím je prevádzková 

znalostná báza organizácie s pomocou wiki stránok alebo v aplikácii OneNote, ktorá 

využíva uloženie súborov v knižniciach SharePointu. 

Pretože je platforma navrhnutá pre podporu tímovej práce, je možné využívať 

kalendárové prvky na organizáciu schôdzok, rezerváciu materiálu, žiadostí o dovolenku 

alebo len ako jednoduchý projektový kalendár pre zdôraznenie míľnikov a ďalších 

udalostí súvisiacich s behom projektu. S tím sa spája aj možnosť využívať 

priradzovanie úloh jednotlivým používateľom. Portál SharePoint býva pre tieto 
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vlastnosti upravený do podoby projektového serveru, vlastne aj Microsoft svoj 

ProjectServer stavia na technológii SharePoint. 

Aplikácia, ktorá je najčastejšie realizovaná pokiaľ sa organizácia rozhodne pre 

určitú mieru customizácie, je presunutie schvaľovacích a ďalších procesov ako sú 

žiadosti o materiál, cestovné výkazy alebo iný druh žiadostí. Využíva sa schopnosti 

tvorby pracovných postupov priamo na mieru organizácie. Táto úprava sa však neobíde 

bez dôkladnejšej analýzy procesov v organizácii. Riešenie postavené na experimente 

s víziou na budúce vylepšenie sú spravidla odsúdené k neúspechu alebo vedú 

k zhoršeniu oproti terajšej praxi. 

Realizácia sa teda pohybuje od jednoduchého dokumentového serveru až po 

veľmi komplexný interný portál s napojením na ďalšie služby.[12] 

4.2 Požiadavky 

Na strane serveru sú požiadavky jasne špecifikované na stránkach produktu 

a v dokumentácii. Požiadavky na server sú s ohľadom na dnešný stav výpočtovej 

techniky ľahko nadpriemerné, pretože ide o pomerne robustné riešenie. Medzi vysoko 

doporučované scenáre pre inštaláciu je oddelenie databázového serveru aj v prípade 

menšieho nasadenia. U veľkých riešení sa dostávame k takzvaným farmovým 

inštaláciám, kde je zapojená celá rada serverov so špecifickým účelom. Je možné 

oddeliť server pre vyhľadávanie, beh webovej aplikácie, databázu rozdeliť alebo 

zrkadliť na viacej serverov, pripojiť servery pre beh Office Web Apps. Nieje to 

kompletné vymenovanie, ale je z toho jasne zrejmé, že riešenie môže byť veľmi 

robustné. 

Požiadavky na vyhľadávací server sú prakticky identické s požiadavkami na 

standalone, teda riešenie bežiace na jednom servery, prípadne s oddelenou databázou, 

sú prakticky totožné s požiadavkami na pokročilý vyhľadávací engine. 

Nároky na administrátora, pokiaľ ide o farmové riešenie sú pomerne veľké 

a ideálny spôsob inštalácie pre takéto riešenie je pomocou skriptov napísaných 

v PowerShell. To si vyžaduje aj skúsenosti s takouto inštaláciou a bez kvalitného 

školenia  alebo odbornej pomoci skončí inštalácia veľmi často nesprávnou 

konfiguráciou. 
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Nižšie uvedená tabuľka ukazuje hardvérové požiadavky na stadalone inštaláciu, 

pre účely farmovej inštalácie je možné použiť slabšie servery, ale nie je to zvykom, 

pretože sa tieto riešenia nasádzajú v podmienkach, kde je veľmi dôležitá rýchlosť 

veľkého systému. 

 

Tabuľka 3 - HW požiadavky pre MS SharePoint 2010 

Operačný systém: 

 Windows Server 2012 (64bit) 

 Windows Server 2008 R2 (64bit) 

 Windows 7 (64bit) 

Databázový server: 

 Microsoft SQL Server 2012 (64bit) SP1 

 Microsoft SQL Server 2008 (64bit) R2 

 Microsoft SQL Server 2008 (64bit) SP1 + CU2 

 Microsoft SQL Server 2005 (64bit) SP3 

Požiadavky na klientske zariadenia: 

Klientské počítače nie je potrebné nastavovať, ani robiť upgrade hardvéru. Pre 

beh plne postačí moderný webový prehliadač. Je odporúčané používať vždy najnovšie 

verzie prehliadačov.[18] 

 

4.3 Základná pracovná obrazovka 

Po prihlásení do systému, ktoré prebieha automaticky v prípade používania 

Internet Exploreru, sa zobrazí pracovná obrazovka.  

Obrazovku je možné rozdeliť na tri samostatné celky. V hornej časti sa nachádza 

užívateľská ponuka, ktorá sa skrýva na pravej hornej strane pod loginom používateľa. 

Minimálne Doporučené

CPU 4 jadrá, 2 GHz, 64 bit 8 jadier, 2 GHz, 64bit

RAM 4GB / 8GB 16GB

HDD 50GB 80GB
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V tejto časti môžeme zmeniť meno zobrazené v systéme, ale predovšetkým sa tu dá 

nastaviť jazyk. Z tejto ponuky je možné sa tiež odhlásiť zo systému. 

Na ľavej strane je ponuka na prácu zo stránkou,  tá pokiaľ sa jedná o používateľa 

s neadministrátorskými právami obsahuje iba položku na zobrazenie celého obsahu 

webu, tú je ale možné nájsť tiež v ľavom menu. 

Najdôležitejšou oblasťou tejto sekcie sú záložky, ktoré menia kontext ribbon 

ponuky pre prácu s položkami, zoznamom, knižnicou alebo len na kontext adresového 

ukazateľa. Každý zo  spomenutých kontextov obsahuje iné ovládacie prvky, takže 

používateľ nie je zbytočne zahltený zložitým ovládaním. 

Tlačidlá , ku ktorým užívateľ nemá oprávnenie, sú deaktivované. Je možné 

tlačidlá dokonca úplne odstrániť, aby nerozptyľovali užívateľa. 

Ďalšou oblasť predstavuje menu obsahujúce odkazy na jednotlivé pracovné 

stránky. Sú tu dva druhy odkazov, prvý s väčším fontom predstavujúci hlavné sekcie 

a druhý s menším fontom predstavujúci podsekcie. V spodnej časti sú dva generické 

odkazy, prvý na odpadkový kôš kam sa presúvajú zmazané položky a druhý na prehlaď 

celého obsahu webu. 

Oblasť sa môže pre usporiadať alebo skryť pomocou JavaScriptu napríklad 

podľa používateľskej skupiny. 

Posledná časť slúži ako hlavná pracovná oblasť. Zobrazuje zoznam položiek, 

ktoré definuje zvolený pohlaď. V hornej časti oblasti je možné použiť filtrovacie 

kritéria, naopak v spodnej časti je odkaz na pridanie novej položky alebo listovacie 

tlačítka. Celá oblasť je pozmenená pri kalendárovom pohľade, avšak účel oblasti je 

totožný. 

 

4.4 Pole 

Atomárnou jednotkou pre ukladanie dát je pole. Existuje niekoľko základných 

typov ako je reťazec, formátovaný text, číslo, dátum, binárna hodnota, užívateľ a ďalšie. 

Programátor môže vytvárať aj vlastné odvodené polia. 
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Každému poľu je možné priradiť základnú hodnotu odpovedajúcu jeho 

dátovému typu. Naviac je možné definovať základné obmedzujúce podmienky pre 

hodnoty, ktoré užívateľ doplní do vstupného poľa. Syntax podmienok je identická 

s funkciami, ktoré sa využívajú v Microsoft Excel, je teda možné si podmienky 

pripraviť popredu.[12,15,16] 

4.5 Conect Type 

Jednotka ktorá je nadradená poliam sa volá Conect Type, ktorý slúži ako akýsi 

kontajner pre zhlukovanie niekoľkých polí do celku, ktoré sa neskôr predkladajú 

zoznamom a knižniciam. 

Conect Type podporuje dedičnosť, takže sa môžu skladať do pomerne zložitých 

štruktúr. [12,15,16] 

 

4.6 Knižnice 

Knižnica je postavená tak, že jej základnou položkou je dokument, ktorý ma na 

seba naviazané metadáta. Súbor je pre uchovávanie a následné lepšie a ľahšie 

vyhľadávanie doplnený o metadáta. Aké konkrétne metadáta záleží na definícii knižnice 

priradenej Conect Type. 

Je vhodné členiť knižnice podľa typu informácie, ktoré nesú súbory. Pre lepšiu 

čitateľnosť je možné vytvoriť aj virtuálne zložky. Virtuálne zložky preto, lebo ide len 

o položku v databázy. 

Pretože ani súbory nie sú uložené v súborovom systéme, ale v databázy, tak 

informácie do ktorej zložky patria sú len informácie pre používateľa. Miesto zložky by 

išlo tiež vytvoriť nové pole, ktoré by nieslo informáciu zjednocujúcu dokumenty, ktoré 

by inak patrili do rovnakej zložky. [12,15,16] 

 

4.7 Zoznamy 

Keď chceme uchovať informáciu, ktorú je možné zapísať štruktúrovane, 

môžeme k tomuto účelu využiť práve zoznam. Zoznam je základným prvkom 



34 

 

SharePointu, pretože pomocou jednotlivých zoznamov sa uchovávajú informácie 

rovnakej kategórie. Zoznam si je možné predstaviť ako tabuľku v databázy. Aj knižnica 

je vlastne zoznam, len je postavená okolo súboru, ktorý je tou nosnou informáciou. 

SharePoint má v základe predpripravených niekoľko definícií Conect Type, 

ktoré vytvárajú rozdielne vyzerajúce, ale hlavne k inému účelu využiteľné 

preddefinované zoznamy. Sú to: kontakty, oznámenia, úlohy, vlastné. 

Z týchto zoznamov je možné vychádzať pri definícii vlastných zoznamov. Ich 

účel je zjavný z názvu. Za povšimnutie stoja predovšetkým úlohy, ktorí je možné pre 

beh workflow alebo je ich možné naviazať na Outlook, takže ostatný používatelia môžu 

zadávať úlohy prostredníctvom tohto portálu. Výhodou je práve fakt, že užívatelia 

s vyšším oprávnení môžu dohliadať na plnenie úloh nižšie postavených v hierarchii 

organizácie. [12,15,16] 

 

4.8 Pohľady 

Pretože niektoré knižnice alebo zoznamy môžu obsahovať desiatky metadát 

rôznych dátových typov, bolo by zobrazenie všetkých týchto informácií veľmi mätúce. 

Pre tieto prípady je možné nadefinovať rovnako ako nad databázou aj na SharePointom 

pohľad. Pri definícii pohľadu je možné operovať s konkrétnou hodnotou. 

Ďalším prvkom prispôsobenia je zmena poradia stĺpcov, tak aby ich poradie 

lepšie odpovedalo potrebám získavania informácií z položiek. Okrem toho je možné 

obmedziť počet položiek zobrazených na jednej stránke, zásadným spôsobom sa tak 

môže uľahčiť práca. [12,15,16] 

 

4.9 Formuláre 

SharePoint podporuje tri základné typy formulárov pre zoznam a dva pre 

knižnicu. Formuláre slúžia pre prácu s kompletným zoznamom metadát, nie len ako 

výsek nad dátami ako pohľad. Hlavným rozdielom je to, že sa formuláre týkajú vždy len 

jednej položky. 
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Každý formulár obsahuje zoznam polí v poradí, ktoré je určené v Conect Type. 

Niektoré polia nie je možné zobraziť v režime zápisu. Sem patria napríklad vypočítané 

hodnoty  z iných polí alebo naviazané informácie na zvolený odkaz. Formulárové prvky 

sa líšia podľa dátového typu poľa. 

Formuláre je možné pomocou JavaScriptu upravovať tak, aby uľahčili orientáciu 

na formulári. V základnom stave je možné pripísať iba nápovedu a označiť pole za 

povinné. JavaScript prináša možnosti ako vypnutie prvkov na základe podmienky alebo 

použitie tučného písma. Formulár je dokonca možné preskupiť tak, že nevyzerá ako 

typický prvok SharePointu. [12,15,16] 

 

4.10 Workflow 

Workflow (pracovný postup) sú schémy pre postup nejakej komplexnejšej 

činnosti, rozpísané na jednoduchšie činnosti a ich väzby. Spustenie tejto sady krokov, 

z ktorých sa workflow skladá je podmienené štartovacou udalosťou. 

Existujú tri typy štartovacích udalostí ktoré podporuje SharePoint. Navzájom je 

možné ich kombinovať. Workflow je možné spustiť automaticky ihneď po vytvorení 

novej položky, pri akejkoľvek zmene alebo manuálne. 

Dva základné spôsoby priebehu workflow sú: 

 Sekvenčný priebeh – workflow tohto typu prebieha od spustenia cez 

definované kroky a následne sa ukončí 

 Stavový priebeh – tento typ sa využíva v zložitejších aplikáciách. Po spustení 

reaguje workflow na zmeny položiek a podľa toho robí rozdielne sekvencie 

kódu. Schematicky sa zakresľuje toto workflow ako stavový automat. 

Jednotlivé stavy môžu obsahovať pod sekvencie v podobe sekvenčného 

workflow.  
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4.11 Vyhľadávanie 

SharePoint umožňuje prehľadávať obsah, ktorý je uložený na portály. Je teda 

viacero riešení, ktoré túto funkciu realizujú. V zásade sa líšia kvalitou výsledkov 

a možnosťou konfigurácie. 

Základný vyhľadávací engine je najmenej prepracovanou pracovnou službou na 

vyhľadávanie. Prakticky nepodporuje konfiguráciu. 

SearchServer je pokročilejšou funkciou, ktorá poskytuje pomerne veľké 

možnosti prispôsobenia. 

Najvyspelejšou variantnou je FAST Enterprise Search, čo je produkt získaný 

spoločnosťou Microsoft cez odkúpenie spoločnosti FAST. Varianta SharePoint 2013 má 

už v základe integrovanú práve tento vyhľadávací engine. [12,15,16] 

 

4.12 Prepojenie na ďalšie aplikácie 

SharePoint poskytuje techniky ako dosiahnuť napojenie na systém ďalším 

aplikáciám. Z aplikácií bežne používaných vo firemnom prostredí môže byť snaha 

o prepojenie s účtovnými systémami alebo inými dokumentovými servermi. [13] 
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5 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 

 

5.1 Predstavenie spoločnosti 

 

Obchodné meno:  TOWER AUTOMOTIVE, a.s. 

Sídlo:    Továrenská 13, Malacky  

Založenie:   1.9.1994  

Právna forma:  akciová spoločnosť 

Zamestnanci:   800  

Akcionár:   100% Tower Automotive Holdings Europe B.V. 

 

 

TOWER AUTOMOTIVE, a.s. je súčasťou Tower Automotive Holdings Europe 

B.V. ktorá je dcérskou spoločnosťou Tower International LLC. 

Tower International je svetový návrhár a výrobca konštrukčných prvkov a 

zostáv používaných väčšinou významných výrobcov automobilových vozidiel. 

Hlavnými produktami spoločnosti sú štrukturálne výlisky a zostavy, podvozkové 

štrukturálne výlisky vrátane závesných prvkov a systémov.  

Spoločnosť má centrálu v Livione v štáte Michigan v USA. Jej tržby dosiahli 

2,08 miliardy dolárov. V súčasnej dobe má 41 pobočiek v 13 krajinách v Severnej 

Amerike, Južnej Amerike, Európe a v Ázii.  

V roku 2000 vstúpila spoločnosť Tower International na Slovenský trh, kde v 

Malackách kúpila výrobnú halu. Jej hlavný zákazník je Volkswagen v Bratislave  

V roku 2013 spoločnosť vstúpila aj na Český trh, kde kúpila priestory v Mladej 

Boleslavy a jej hlavný zákazník je Škoda. 
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Obrázok 3 - Zjednodušená organizačná štruktúra 

 

5.2 Organizačná štruktúra 

Jediným akcionárom Tower Automotive a.s. je holandská Holdings Europe 

B.V.. Tower má vedúce postavenie v oblasti výroby oceľových konštrukcií v automotiv 

priemysle.  

V spoločnosti je maticová štruktúra v ktorej je vždy jeden vedúci podľa lokality 

a druhý podľa špecializácie. Napríklad IT analytik v Malackách má vedúceho riaditeľa 

závodu Malacky a druhého vedúceho má šéfa IT pre Európu. 
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5.3 Informačné technológie spoločnosti 

 

Hardvér 

Spoločnosť má štandard, podľa ktorého  používa hardvér značky Dell. Klientské 

stanice pre zamestnancov sú rozdelené do troch skupín a to zamestnanci s pevným 

pracovným miestom, zamestnanci s pohyblivým pracovným miestom  + manažéri 

a nakoniec zamestnanci ktorý pracujú s náročnými aplikáciami. 

Prvá skupina zamestnancov používa bežné pracovné stanice Dell OptiPlex. 

Druhá skupina používa notebooky Dell Latitude a posledná skupina používa výkonné 

pracovné stanice Dell Workstation. Ich konfigurácia je uvedená v nasledujúcej tabuľke. 

 

Tabuľka 4 - Konfigurácia počítačov 

Softvér 

Spoločnosť má taktiež svoje štandardy aj v oblasti softvérového vybavenia. 

Z toho dôvodu je na všetkých klientských staniciach Windows 7 ktorý je doplnený 

o MS Office 2010. 

Spoločnosť v súčasnej dobe používa Microsoft SharePoint avšak len ako 

prostriedok na Workflow. 

 

Zálohovanie 

Zálohovanie je riešené pomocou pravidelných záloh na zálohovací server 

a potom ešte na centrálny server mimo budovu, tzv offsite. 

 

OptiPlex Latitude Workstation

Procesor Core i5 Core i5 Xeon

RAM 8GB 8GB 16GB

HDD 320GB 320GB 500GB

GPU integr integr Nvidia Quadro

Monitor 23' 14' 27'
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5.4 Obchodná situácia 

Teraz uvediem niektoré základné ukazovatele, pomocou ktorých môžeme zistiť 

stav spoločnosti. 

Vývoj tržieb 

Vývoj tržieb spoločnosti je ovplyvnený množstvom faktorov. Za posledné 2 

roky tržby spoločnosti klesali a to z dôvodu ukončenia výroby niektorých modelov 

vozidiel za ktoré neboli náhrady. Spoločnosť ale investovala tento rok do technológií 

lisovania a zvarovania hliníku, ktorý jej zabezpečil nové objednávky od dodávateľských 

firiem. 

 

Graf 1 - Tržby spoločnosti 

Vývoj zisku a strát 

Čistý zisk spoločnosti je v záporných číslach, avšak zisk celého európskeho 

holdingu je kladný. Zisk je záporný z dôvodu veľkých investícií do nových výrobných 

kapacít. 

 

Graf 2 - Zisk spoločnosti 
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5.5 SWOT analýza spoločnosti 

Na základe informácií dostupných z osobných rozhovorov počas Pôsobenia 

v spoločnosti, internetových zdrojov a pozorovania bola vypracovaná nasledovná 

SWOT analýza. 

 

5.5.1 Silné stránky 

 

 Pobočky na celom svete – výroba prebieha nielen na Slovensku ale po celom 

svete a preto zlý vývoj v jednej zemi je možné nahradiť lepším v inej zemi 

 Technologická vyspelosť – výrobky spoločnosti sú špičkou technologického 

pokroku čo sa týka kvality 

 Veľký tržný podiel v rozvíjajúcom sa svete 

 Široké portfólio výrobkov pre viacero automobilových koncernov 

 Dobré meno a povesť 

 Strategická poloha – vždy v blízkosti zákazníka 

 Silná strojárska história 

 Zložitosť výroby (nutná znalosť technológií) 

 Snaha o ekológiu 

 Rýchle uspokojovanie potrieb zákazníkov 

 Početné zamestnanecké výhody a podpora vzdelávania 

 Má najväčší podiel na trhu oceľových výliskov pre automobilový priemysel 
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5.5.2 Slabé stránky 

 Slabšie využívanie výskumných a vývojových možností miestnych univerzít 

a výskumno-vývojových organizácií 

 Pretrvávajúci vysoký podiel práce na produkcii, nízka úroveň automatizácie 

 Nestabilná vyťaženosť výroby 

 Nízka prítomnosť na japonskom trhu 

 Byrokracia 

 

 

5.5.3 Príležitosti 

 Závislosť odberateľov 

 Širšie zapojenie vedy a výskumu 

 Nové modernejšie technológie 

 Pokles cien ocele a hliníku 

 Akvizícia ďalších spoločností s podobným zameraním 

 

5.5.4 Hrozby 

 Strata konkurencieschopnosti 

 Rast cien ocele, hliníku a energií 

 Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily 

 Nedostatočný a oneskorený rozvoj vzdelávacieho systému a školstva, 

zaostávajúci za súčasnými potrebami v jednotlivých odvetviach 

 Apreciácia eur  

 Zvýšenie zadĺženia 
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5.6 HOS8 

Teraz sa  bližšie pozrieme na jednotlivé hodnotenia oblastí podrobnejšie 

Hardvér Vybavenie firmy po stránke hardvéru možno vidieť v Tabuľka 4 - 

Konfigurácia počítačov. V závode Malacky je približne 200 počítačov 

z čoho je 150 stolných počítačov a 50 notebookov. Kancelárie sú 

rozdelené podľa oddelený ktoré sú už v štýle open-office, kde má každý 

pracovník svoje vyhradené miesto. Servery sa nachádzajú v EU centrále 

a ich presná konfigurácia mi nie je známa. 

Softvér  Softvérové vybavenie spoločnosti podlieha prísnym štandardom. Ako 

operačný systém je vo všetkých klientskych staniciach výhradne 

Windows 7. Ako kancelársky balíček sa používa MS Office 2010. 

Štandardu tiež podlieha aj softvér na kompresiu (7zip), softvér na 

vzdialenú správu/pomoc (WRD). Servery sú vybavené 

OS Windows Server 2012. Ako ERP systém sa používa riešenie od firmy 

QAD. 

Ogware Pravidlá správania sa v prostredí IS v spoločnosti sú jasne stanovené a sú 

prehľadné a každému ľahko dostupné z firemného intranetu. 

V spoločnosti je veľa úrovní práv podľa oddelenia zamestnanca a jeho 

postavenia vo firme. 

Peopleware Zamestnanci sú pravidelne preškoľovaný v oblasti informačného systému 

a informačnej bezpečnosti. V prípade zmeny verzie softvéru alebo 

pridanie novej funkcie je samozrejmosťou preškolenie zamestnancov. 

Oddelenie IT je rozdelené podľa zamerania či ERP systémy, Network 

support, HW support, ... Spoločnosť si kladie dôraz na firemnú kultúru 

a na vzdelávanie a benefity pre zamestnancov 

Dataware Spoločnosť má veľmi prísne stanovenú bezpečnostnú politiku a politiku 

prístupu k dátam. Zamestnanec má prístup len k tým dátam ktoré 

nevyhnutne potrebuje pre svoju prácu. Tiež je tu dôležitým prvkom 

pravidelná záloha firemných dát. 
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Táto analýza bola uskutočnená pomocou dotazníku. Dotazník vyplnil vedúci IT 

v podniku, ktorému by som veľmi rád poďakoval za spoluprácu. Táto analýza je 

vypracovaná aj pomocou internetovej stránky http:\\www.zefis.cz. 

Keďže spoločnosť pracuje v automobilovom priemysle kde sú dôležité presné 

dodávky zákazníkovi spolu s vysokou kvalitou a rýchlosťou dodania kľúčové, je 

Informačný systém pre spoločnosť kľúčový- nevyhnutný. Čo i len krátkodobý výpadok 

by mohol spôsobiť veľké straty a výrazne ovplyvniť chod firmy. Význam informačného 

systému má hodnotu v = 1. 

Výstup analýzy je uvedený v Tabuľke 5: 

 

 

Tabuľka 5 - Hodnotenie HOS8 

 

Z výsledných hodnôt si vyjadríme vektor m = (3,3,4,3,4,3,4,3), ktorý nám 

hovorí, že súhrnný stav celého informačného systému je u = 3 . 

 

 

Oblasť HOS8 Hodnotenie Slovné hodnotenie

Hardware 3 spíše dobrá úroveň

Software 3 spíše dobrá úroveň

Orgware 4 dobrá úroveň

Peopleware 3 spíše dobrá úroveň

Dataware 4 dobrá úroveň

Zákazníci 3 spíše dobrá úroveň

Dodavatelé 4 dobrá úroveň

Management IS 3 dobrá úroveň

http://www.zefis.cz/
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Získané hodnoty nám hovoria, že Informačný systém je lepší než očakávaná 

úroveň v oblasti Ogware, Dataware a Dodavatelé. Zvyšné hodnoty sú na úrovni 

rovnakej ako očakávaná úroveň. Z týchto údajom môžeme vyvodiť, že systém sa dá 

označiť ako vyvážený informačný systém a platí teda, že r = 0. 

Keďže význam informačného systému je kľúčový je doporučenou súhrnnou 

úrovňou informačného systému úroveň d = 4 , čiže o úroveň vyššia ako je terajšia 

úroveň informačného systému v spoločnosti (u = 3). Z toho nám vyplýva potreba 

vylepšenia skúmaného informačného systému a to v oblastiach Software, Hardware, 

Peopleware, Zákazníci a Management IS. 

Na nasledujúcom grafe je vidno súhrnný stav spolu s úrovňami jednotlivých 

oblastí a taktiež aj doporučenú úroveň. Grafická interpretácia je uskutočnená pomocou 

4 ôs do ktorých sú vopred definovaným spôsobom zakreslené získané hodnoty HOS8. 

 

Obrázok 4 - Grafická interpretácia HOS8 
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5.7 Posúdenie získaných hodnôt 

Z analýzy HOS8 nám vyplýva, že je potrebne prijať opatrenia na zvýšenie úrovne 

informačného systému.  

Hardware - stav tejto oblasti je u = 3, avšak podľa odporúčaní metódy HOS8 by 

mal byť d(v) = 4. Čiže úroveň tejto oblasti treba zvýšiť. 

Software - stav tejto oblasti je u = 3, avšak podľa odporúčaní metódy HOS8 by mal 

byť d(v) = 4. Čiže úroveň tejto oblasti treba zvýšiť. 

Orgware - stav tejto oblasti je u = 4, čiže sa rovná odporúčanému stavu. Cieľom by 

malo byť udržanie súčasného stavu oblasti. 

Peopleware - stav tejto oblasti je u = 3, avšak podľa odporúčaní metódy HOS8 by 

mal byť d(v) = 4. Čiže úroveň tejto oblasti treba zvýšiť. 

Dataware - stav tejto oblasti je u = 4, čiže sa rovná odporúčanému stavu. Cieľom 

by malo byť udržanie súčasného stavu oblasti. 

Zákazníci - stav tejto oblasti je u = 3, avšak podľa odporúčaní metódy HOS8 by 

mal byť d(v) = 4. Čiže úroveň tejto oblasti treba zvýšiť. 

Dodavatelé - stav tejto oblasti je u = 4, čiže sa rovná odporúčanému stavu. Cieľom 

by malo byť udržanie súčasného stavu oblasti. 

Management IS - stav tejto oblasti je u = 3, avšak podľa odporúčaní metódy HOS8 

by mal byť d(v) = 4. Čiže úroveň tejto oblasti treba zvýšiť. 
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SILNÉ STRÁNKY: 
 

Nízke náklady na prevádzku 

Užívatelia sú zvyknutý na tento IS 

Bezchybnosť IS 

 

 

SLABÉ STRÁNKY: 
 

 Nízky výkon 

 Nejednotné dielčie časti IS 

 Zložitá orientácia 

  Nemožnosť nastaviť prístupy 

 Neexistuje verziovanie 

 Zastaralosť 

 Necentralizovanosť 

  Žiadna možnosť automatizácie 

 

PRÍLEŽITOSTI: 
 
Implementácia nového IS 

Zprehladnenie IS 

Zefektívnenie informačných tokov 

Zrýchlenie schvalovacích procesov 

 

HROZBY: 
 
 Zlyhanie serverov 

 Krádež dát 

 Zlyhanie ochraných faktorov v 
serverovni 

 Neochota zvyknuť si na nový 
systém 

 

5.8 SWOT analýza informačného systému 
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6 NÁVRH RIEŠENIA A PRÍNOS 

 

6.1 Úvodné určenie a vysvetlenie 

 

Po zvážení výsledkov ktoré vyplynuli pre  spoločnosť Tower, je vidno, že ich 

informačný systém je vyvážený i keď nie je na dostatočnej úrovni vzhľadom na jeho 

kľúčovú a nevyhnutnú rolu v fungovaní firmy. Tejto skutočnosti si je vedomý aj 

manažment spoločnosti a preto sa rozhodol zaviesť centralizovaný informačný systém – 

Microsoft SharePoint. 

Spoločnosť sa dlhodobo potýka s problémom archivácie dokumentov 

a zbytočným administratívnym zaťažením kvôli tomu, že veľká časť dokumentov je  

v papierovej podobe. Dokumenty v elektronickej forme sa ukladajú na lokálne prípadne 

sieťové zdieľané disky na file serveroch v rámci rôznych lokalít spoločnosti. Vďaka 

tomu dochádzalo k duplikácii dokumentov a sťažovalo to prácu s dokumentmi 

a orientáciu v nich. Jednotlivé oddelenia si tiež vytvárali vlastné vzory dokumentov 

a neexistoval tak jednotný vzor. Z týchto dôvodov sa vedenie spoločnosti ako už bolo 

spomenuté rozhodlo pre zavedenie centralizovaného systému Microsoft SharePoint 

s cieľom zmodernizovať IT infraštruktúru, presunúť dokumenty do dokumentových 

knižníc, poskytnúť centrálny prístup k dokumentom a celkovo poskytnúť komplexný 

portál. 

Spoločnosť si určila kľúčové procesy a nechala si od špecializovanej firmy 

spracovať analýzu týchto procesov a časovú náročnosť na vytvorenie tohto 

informačného systému. Po obdržaní analýzy od špecializovanej firmy a po vzájomných 

rokovaniach sa spoločnosť rozhodla mi prideliť návrh tohto informačného systému. 
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6.2 Požiadavky spoločnosti 

 

Na začiatok bolo potrebné zistiť, aké sú požiadavky na daný systém kladené a to 

v niekoľkých úrovniach. Intranet sa mal stať základným prvkom podnikovej 

infraštruktúry či už ako centrálny zdroj informácií pre zamestnancov, bolo potrebné 

preto brať do úvahy požiadavky technické, podnikové a tiež aj požiadavky jednotlivých 

oddelení.  

Požiadavky oddelení 

 IT – tiketovací systém pre podporu zamestnancov 

 Sales – integrácia CRM systému, štatistika predaja 

 Financie – vyhodnocovanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti, dôraz na 

služby Excel services a platforma BI 

 HR – úložisko s možnosťou jednoduchej aktualizácie dokumentov, smerníc 

a pracovných postupov, automatizovane prijímacieho procesu 

 

Podnikové požiadavky 

 Prihlasovanie a overovanie identity pomocou existujúcich účtov v Active 

Directory 

 Vyhľadávanie dostupné cez podnikový intranet 

 Životný cyklus lokalít ktoré sú nastavené podľa požiadaviek manažmentu. 

Každá lokalita má správcu ktorý za ňu zodpovedá a každá odstránená lokalita 

sa zálohuje po dobu pol roka 

 Konzistentnosť a prehľadnosť systému ktorá reflektuje firemné farby a logo 

 Zapnutá služba audit kvôli kontrole zmazania súborov 

 Šablóny lokalít 

 Pracovné postupy budú nastavené pre knižnice dokumentov, ktoré budú ľuďom 

pomáhať revidovať súbory 
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Technické požiadavky 

 Zabezpečenie systému proti útoku zvonku 

 Obnova v prípade výpadku do 4 hodín 

 Bezporuchová prevádzka minimálne 99,98% za rok 

 Zabudované funkcie na overovanie stavu systému 

 Zálohovacie riešenie v prípade zlyhania hardvéru alebo v prípade prírodnej 

katastrofy 

 Hardvér musí byť rozšíriteľný v prípade rastu spoločnosti, pričom prvotné 

spustenie musí podporovať aspoň 500GB dát s možnosťou rozšírenia až na 

2TB 

 

6.3 Projektový tým 

Rozhodujúcim prvkom pri zostavovaní projektového tímu pre účely nasadenia 

intranetového systému bolo technologické know-how. Keďže Microsoft SharePoint je 

závislý na väčšom množstve ďalších technológii ako napríklad SQL server alebo 

webový server, výborná znalosť samotného SharePointu nie je postačujúca. Po 

dôkladnom zvážení potrebných vedomostí a skúseností bol zostavený tím pozostávajúci 

s nasledujúcich funkcií: 

 

Projektový manažér -  je zodpovedný za dodržiavanie termínov a míľnikov a za 

to že sa nepresiahne rozpočet 

Architekt -  je zodpovedný za topológiu jednotlivých prvkov riešenia obsahujúc 

infraštruktúru a bezpečnosť 

Vývojár -  má za úlohu rozširovať systém o nové funkcionality prostredníctvom na 

mieru vyvíjaných aplikácií na základe požiadaviek 

Dizajnér -  je zodpovedný za dizajn intranetu a jeho hlavným cieľom je čistý dizajn, 

jednoduché použitie a orientácia pre zamestnancov 

Tester -  jeho úlohou je testovanie funkčnosti 
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Administrátor -  je zodpovedný za každodennú správu systému, bezproblémový 

a bezpečný chod bez výpadkov, podporu používateľov a riešenie 

prípadných problémov 

 

 

6.4 Projektový plán 

Keďže si je vedenie spoločnosti vedomé, že úspech nového informačného 

systému bude v prvom rade závisieť od prijatia nového prostredia koncovými 

používateľmi bude pre náš projekt návrhu informačného systému v Microsoft 

SharePoint pre spoločnosť Tower dôležité si stanoviť nasledujúce tri princípy: 

 

 Na začiatku projektu bude SharePoint sprístupnený malej testovacej skupine 

zamestnancov, ktorí budú poskytovať spätnú väzbu. V prípade výskytu chyby 

ju môže táto skupina nájsť a nahlásiť tak aby bola chyba opravená pred 

spustením ostrej prevádzky 

 Neviazať sa len na základné riešenie, ale robiť aj úpravy za chodu 

a zabezpečiť tak maximálnu spokojnosť používateľov 

 Vytvárať povedomie o projekte a dostať ho tak do popredia používateľov ešte 

pred oficiálnym spustením. Projektový manažér bude pravidelne zdieľať 

novinky o projekte 
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Obrázok 5 - Fázy nasadenia platformy Microsoft SharePoint 

 

Projekt bol rozplánovaný z časového hľadiska do 5 fáz, v rámci ktorých boli 

nastavené míľniky na ktorých dodržiavanie dohliadal projektový manažér. Celý projekt 

bol neustále monitorovaný a priebežné výsledky boli reportované vedeniu spoločnosti 

Tower ako sponzorovi. Naplánované fázy boli: 

 

 Požiadavky -  zisťovanie potrieb spoločnosti 

 Analýza -  analýza potrieb spoločnosti a hľadanie najvhodnejšieho riešenia 

 Dizajn -  spracovanie hlavných funkčných požiadaviek na systém aj so 

špecifickými požiadavkami oddelení 

 Testovanie -  testovanie systému vo vývojárskom prostredí 

 Implementácia -  nasadenie systému do ostrej prevádzky a vypracovanie 

dokumentácie, zaškolenie zamestnancov 
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6.5 Výber vhodnej platformy 

 

Vzhľadom na požadovanú funkčnosť,  konektivitu a podporu som odporučil 

použiť najnovšiu verziu SharePoint 2013, hlavne z dôvodu, že staršej verzii SharePoint 

2010 už skončila podpora zo strany Microsoftu. Aktuálna verzia SharePoint 2013 

existuje v troch edíciách: 

 SharePoint Foundation 

 SharePoint Server Standard 

 SharePoint Server Enterprise 

 

Edícia SharePoint Foundation je voľne prístupná na stránke Microsoftu, čiže je 

zadarmo. Obsahuje základné funkcie a je určená skôr pre menšie firmy ktoré hľadajú 

nenáročné riešenie pre podnikovú spoluprácu. Edícia SharePoint Server Standard už 

obsahuje niektoré pokročilé funkcie ako napríklad správa metadát či službu Word 

automation. Posledná prémiová edícia SharePoint Server Enterprise pridáva pokročilé 

funkcie pre business inteligencie, škálové vyhľadávanie a aplikácie pre integráciu 

s balíkom Microsoft Office ako je Excel, Access, Visio a InfoPath. Enterprise edícia je 

určená pre zákazníkov, ktorí majú v pláne zo systému Microsoft SharePoint spraviť 

podnikovú strategickú aplikáciu. Prehľad funkcií je uvedený v Tabuľka 6 - Prehlaď 

funkcií edícií SharePointu. 

Vzhľadom na požiadavky jednotlivých oddelení ako aj vedenia spoločnosti je 

najvhodnejšou možnosťou, ktorá spĺňa všetky požiadavky edícia SharePoint Server 

Enterprise. [16] 
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Tabuľka 6 - Prehlaď funkcií edícií SharePointu [16] 

 

  

FOUNDATION STANDART ENTERPRISE

APPS

Sandbox Solutions 

App Catalog & Marketplace

COLLABORATION

Team Sites

Work Management –

SOCIAL

Personal Sites –

Newsfeed –

OneDrive for Business –

Community Sites –

Task List Aggregation –

Follow Content & People –

SEARCH

Basic Search

Out-of-box FAST Search –

Continuous Crawl –

CONTENT MANAGEMENT

Content Authoring –

Records Management –

Managed Navigation – –

Managed Metadata –

Cross-site Publishing –

eDiscovery – –

BUSINESS INTELLIGENCE

Excel Services, PowerPivot – –

Scorecards & Dashboards – –

BUSINESS SOLUTIONS

Access –

Visual Studio –

InfoPath –

Excel –

SharePoint 2013 Workflow –

Business Connectivity Services
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6.6 Hardvérové vybavenie 

Pre účely spoločnosti a vzhľadom na počet zamestnancov, bude stačiť nasadenie 

dvojvrstvovej serverovej farmy pre platformu Microsoft SharePoint, ktorá dokáže 

obslúžiť až 10 000 používateľov. Farma sa skladá z dvoch vrstiev a to webovej vrstvy 

ktorá je zároveň aj aplikačnou a databázovej vrstvy. Prvá vrstva je webový server IIS 

pre centrálnu správu, ktorý tiež spracováva všetky úlohy súvisiace s farmou ako je 

napríklad doručovanie obsahu vyžadovaného používateľom ale aj zároveň vystupuje 

v roli aplikačného servera pre integračné služby balíka Microsoft Office, aplikácie na 

sprácu metadát či aplikácie používateľských profilov. Druhá vrstva je samostatný SQL 

server ktorý zabezpečuje ukladanie obsahu jednotlivých webových lokalít a to vo 

viacerých databázach. 

 

 

Obrázok 6 - Dvojvrstvová farma pre potreby SharePointu [16] 

 

Ďalšou otázkou bol hardvér pre servery, na ktorých sa budú inštalovať jednotlivé 

komponenty farmy, a keďže všetky servery sú zatiaľ na centrále v Nemecku a sú už 

menej výkonné, odporučil som zriadenie a zakúpenie vlastných serverov do závodu. 

Keďže ide o dlhodobú investíciu bude potrebné myslieť aj do budúcnosti a to zohľadniť 

pri výbere hardvéru, ktorý by mal mať dostatočný výkon a veľké rezervy. Keďže 

spoločnosť má v štandardoch značku Dell, budú navrhované servery práve tejto značky. 

Hardvérové a softvérové vybavenie pre potreby tohto projektu sú uvedené v 

Tabuľka 7 - HW a SW vybavenie serverov 
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Obrázok 7 - Lokality spoločnosti 

 

Tabuľka 7 - HW a SW vybavenie serverov 

 

6.7 Geografický plán 

Keďže spoločnosť Tower je medzinárodná, bude potrebné aby pre globálne 

potreby bol tento systém navrhnutý ako centralizovaná farma umiestnená v závode 

Malacky. Vďaka pripojeniu WAN cez spoločnosť AT&T ktorú majú všetky pobočky 

spoločnosti, budú môcť na SharePoint pristupovať aj zamestnanci z iných pobočiek. 

Keďže je možné servery rozšíriť o ďalší prípadne lepší hardvér, nebude problém pridať 

ďalšie funkcie prípadne ďalšie lokality. 
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Intel Xeon E5430 2.66GHz processors

16 GB RAM

5 x 600 GB 15000 rpm SAS drives — RAID-5
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Microsoft .Net Framework v4
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4 x 600 GB 15000 rpm SAS drives — RAID-5

Windows Server 2012 Standard 64 bit

Microsoft SQL 2012

Databázový 

server

Webový + 

Aplikačný server
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6.8 Logická architektúra 

 

Pri návrhu logickej architektúry bolo potrebné brať do úvahy niekoľko faktorov 

a to bezpečnosť a oprávnenie, aby bolo jasne určené ktorý zamestnanec má mať k akým 

súborom prístup a aký obsah sa mu má zobrazovať. Logická štruktúra bola navrhnutá 

tak, aby bola navigácia pre používateľov čo najjednoduchšia a to sme zabezpečili tým, 

že lokality nemajú viac ako tri úrovne. Pri navrhovaní logickej architektúry lokalít pre 

spoločnosť Tower bolo počítané s nasledujúcimi prvkami: 

 Centrálna správa – špecifická lokalita slúžiaca na správu SharePoint farmy do 

ktorej majú prístup iba administrátori 

 Intranet portál – domovská stránka s webovými časťami ktorá obsahuje 

navigačný panel a umožňuje prístup do iných lokalít. 

 Tímové lokality – rozdelenie podľa pracovných skupín / oddelení určené na 

rýchlo organizáciu, vytáranie a zdieľanie informácií 

 Osobné lokality – lokality, kde si môžu zamestnanci upravovať obsah ale aj 

dizajn samotnej lokality a slúži na interakciu s ďalšími používateľmi 

 

Každá webová aplikácia obsahuje niekoľko kolekcií lokalít určených pre 

jednotlivé divízie alebo cielené pre určitú skupinu obecenstva. Projektový tím najprv 

musel zistiť na čo a akým spôsobom sa bude daná kolekcia lokalít používať a ktorí 

používatelia k nej potrebujú mat prístup, co pomohlo pri rozhodovaní o type použitej 

šablóny lokality, množstve vyhradeného ukladacieho priestoru a pocte vytvorených 

kolekcií lokalít. Pri návrhu sme rátali aj so zriadením špeciálnych typov lokalít, ako je 

Centrum vyhľadávania ci Hostiteľ osobnej lokality. Špecifickou je aj lokalita Centrum 

dokumentov pre obchodné oddelenie, kde z dôvodu veľkého množstva zmlúv, faktúr a 

cenových ponúk sme sa rozhodli zriadiť osobitnú databázu do ktorej sa bude ukladať 

obsah výlučne z tejto lokality. Pri ostatných lokalitách s menšími požiadavkami na 

ukladací priestor je možné zdieľať jednu databázu s viacerými lokalitami. Vzhľadom na 
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geografické rozmiestnenie používateľov bude východiskovým jazykom Angličtina, 

všetky lokality však budú ako sekundárny jazyk podporovať Slovenčinu pričom budú 

k dispozícii aj jazyky podľa krajín kde sa naša spoločnosť nachádza. 

 

 

Obrázok 8 - Možnosť výberu jazyka rozhrania SharePointu 

 

Pre početnosť oddelení popíšem len vybrané lokality a to HR, Sales, Financial a IT. 
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6.8.1 Lokalita pre HR 

 

V rámci lokality pre oddelenie HR majú zamestnanci možnosť pracovať na 

dokumentoch vo verzii konceptu, ktoré sú viditeľné iba pre nich, a to až do momentu 

publikovania oficiálnej verzie dokumentu. Dokument môže pracovník publikovať 

okamžite, alebo bude môže nastaviť dátum kedy systém daný dokument publikuje 

automaticky a tak ho spraví dostupným pre všetkých, ktorí majú pridelené náležité 

oprávnenia. Pre toto oddelenie sme vytvorili typ lokality centrum záznamov, ktorá 

primárne slúži na nahrávanie a uchovávanie citlivých dokumentov, ako sú napríklad 

pracovné zmluvy. Ďalšou funkcionalitou tejto lokality je zabudovaný automatický 

pracovný postup pre nových zamestnancov, pričom tok činností sa začína na oddelení 

HR, prechádza cez oddelenie IT až po manažéra nového zamestnanca ktorý sa tak uistí 

že jednotlivé úlohy boli vykonané príslušnými oddeleniami a môže sa tak naplno 

venovať zaškoleniu nového pracovníka. Tento proces je zobrazený na EPC diagrame 

nižšie. Lokalita oddelenia HR obsahuje nasledujúce podlokality: 

 Správa dochádzky zamestnancov (links) 

 Kalendár firemných podujatí 

 Centrum dokumentov 

 

 

Obrázok 9 - Lokalita pre HR 
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Obrázok 10 - EPC diagram prijatia nového zamestnanca 
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6.8.2 Lokalita pre Sales 

 

Spoločnosť má silné väzby so svojimi zákazníkmi a aj odberateľmi natoľko, že 

si je vedenie vedomé toho, že dobré vzťahy so zákazníkmi sú základným prvkom pre 

ďalší rast spoločnosti. Zamestnanci spoločnosti musia poznať existujúcich, ako aj 

potenciálnych zákazníkov, rozumieť im a dobre sa orientovať vo vzájomnej obchodnej 

histórii, poskytnutých službách a histórii vzájomných kontaktov. Práve na tieto účely 

slúži spoločnosti riešenie pre riadenie vzťahov so zákazníkmi Dynamics CRM od 

spoločnosti Microsoft. Keďže jedným z primárnych cieľov implementácie platformy 

MS SharePoint bolo zriadiť jeden centrálny informačný systém, takisto aj existujúcu 

CRM databázu sme v našom návrhu integrovali do platformy Microsoft SharePoint, 

ktorý sa tak stane jediným bodom prístupu pre obchodníkov. 

 

 

Obrázok 11 - Lokalita pre Sales 
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6.8.3 Lokalita pre Finance 

 

Vedenie finančného oddelenia požadovalo od informačného systému možnosť 

údaje analyzovať, zobrazovať, prípadne reportovať výsledky v potrebnej podobe bez 

asistencie iných oddelení. Hlavným nástrojom finančných expertov je nástroj Microsoft 

Excel. Toto bolo možné uskutočniť vďaka tomu,, že produkty Microsoft podporujú 

Business intelligence na všetkých svojich architektonických úrovniach od databázovej 

SQL platformy cez platformu SharePoint až po aplikácie balíka Microsoft Office. 

SharePoint Server ponúka oveľa viac možností v oblasti BI hlavne vďaka zlepšenej 

funkcionalite Excel Services, služby programu Excel, ktorá je súčasťou platformy 

SharePoint Server. To umožňuje používateľom získať prístup k zošitu priamo z 

internetového prehľadávača, pričom server zaisťuje zabezpečenie a uloženie zošita 

a vykonáva všetky požadované výpočty. To pomáha používateľom zobrazovať údaje 

a pracovať so zošitmi programu Excel aj vtedy, ak aplikáciu Excel na počítači nemajú 

nainštalovanú. Ak Excel nainštalovaný majú, môžu prostredníctvom služby Excel 

Services publikovať zošity do knižnice dokumentov lokalít platformy SharePoint 

Server, aby ich bolo možné zdieľať. 

Finančným oddelením bolo tiež požadované aby tu bol workflow. To bude 

slúžiť na schvaľovanie podnikových financií bez potreby používania papierových 

formulárov a podpisov.  

 

 

Obrázok 12 - Lokalita pre Finance 
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6.8.4 Lokalita pre IT 

Pre oddelenie IT bola zriadená ticket system podlokalita, ktorá v spoločnosť 

bude slúžiť ako helpdesk pre zamestnancov spoločnosti. Ten môžu zamestnanci použiť 

v prípade problému a tým kontaktujú zamestnancov na oddelení IT ktorý si daný 

problém preberú a podľa špecifikácie problému si ho rozdelia. 

Lokalita by mala opäť obsahovať workflow pre schvaľovacie procesy a rôzne 

formuláre potrebné na oddelení IT. 

 

Obrázok 13 - Lokalita pre IT 

 

 

Obrázok 14 - Podlokalita pre IT - ticket system 
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Pri vytváraní tiketu sa otvorí formulár ktorý môžeme vidieť na Obrázok 15 - 

Formulár tiketu. K formuláru je možné pripojiť aj prílohu ako napríklad obrázok 

s chybovou hláškou. Formulár obsahuje viacero polí, avšak bežný zamestnanec môže 

pri vytváraní tiketu meniť len nasledovné polia: 

 Kontakt 

 Zariadenie 

 Titul 

 Popis 

 Kategória 

 Priorita 

 

Obrázok 15 - Formulár tiketu 

 

Po uložení a odoslaní tiketu sa priradí tomuto tiketu unikátne ID, a zamestnanec 

si môže naďalej kontrolovať stav tohto tiketu. Na lokalite ticket system je nastavený 

automatický pracovný postup, ktorý podľa kľúča pridelí tiket danému IT 

zamestnancovi. Ten potom následne pracuje na odstránení problému. Po úspešnom 

vyriešení problému IT technik tiket uzavrie, a systém upozorní aj dotknutého 

zamestnanca, že bol tiket uzatvorený. Tento proces znázornuje EPC diagram nižšie. 

Z pohľadu IT pracovníka, je tento ticket system veľmi transparentný a efektívny. 

Po pridelení tiketu je IT pracovník upozornený notifikáciou. Všetky tikety ktoré sú 

aktívne sa zobrazujú na súhrnnej nástenke daného IT pracovníka. Tikety sa dajú zoradiť 

podľa času vytvorenia, alebo podľa priority. 
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Obrázok 16 - EPC diagram - tiketovací proces 1 
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Obrázok 17 - EPC diagram - tiketovací proces 2 
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6.9 Informačná architektúra 

Dôležitou súčasťou v našom projekte nasadenia informačného systému v podobe 

Microsoft SharePoint v spoločnosti Tower bolo plánovanie informačnej štruktúry. Toto 

plánovanie prebiehalo súčasne s plánovaním logickej architektúry vzhľadom na 

vzájomné úzke prepojenie. Informačná architektúra zahŕňa nasledovné komponenty, 

ktoré sú navzájom úzko prepojené: 

 Spravovanie metadát 

 Vyhľadávanie 

 Taxonómie a folksonómie 

 Navigácia 

Vyššie spomenuté komponenty sú silno závislé na vstupných informáciách, 

keďže iba kvalitné metadáta zadané do systému budú produkovať kvalitné a relevantné 

výsledky vo vyhľadávaní a zrozumiteľnú navigáciu v rámci lokalít. V prípade platformy 

Microsoft SharePoint hovoríme o metadátach, čo sú informácie popisujúce obsah 

ukladaný v rámci platformy Microsoft SharePoint, či už ide o dokumenty v knižniciach 

alebo položky v zoznamoch či workflow. Správa metadát prebieha v SharePoint na 

dvoch úrovniach: 

 

Formálne taxonómie -  pridávajú sa cez spravované množiny výrazov, zaradujú sa 

do skupín slová, menovky a výrazy, ktoré niečo opisujú 

a potom sú tieto skupiny usporiadané do hierarchie. Sú 

spravované centrálne 

 

Používateľské folksonómie - vyvíjajú sa postupne počas spolupráce užívateľov 

webovej lokality na slovách, menovkách a výrazoch ktoré 

boli použité v lokalite. Pomocou folksonómie sa 

kvalifikácia obsahu môže vyvinúť spolu s meniacimi sa 

potrebami spoločnosti a užívateľov 
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Počas navrhovania informačnej architektúry sme sa zamerali v prvom rade na 

taxonómie, teda centrálne spravované výrazy a skupiny výrazov, ktoré neskôr môžu byť 

doplnené na základe označovania kľúčových slov používateľmi. Používatelia tak budú 

môcť klasifikovať obsah iba na základe preddefinovaných hodnôt čim sa zabezpečí 

konzistentnosť dát v rámci lokalít. Napríklad, pri vytváraní tiketu musí zamestnanec 

vyplniť pole Kategória, pričom napísaním prvého písmena sa zobrazia návrhy z 

databázy preddefinovaných hodnôt. Používateľ nemôže do tohto poľa vložiť inú 

hodnotu, vie však novú hodnotu navrhnúť, ak mu ani jedna z preddefinovaných hodnôt 

nevyhovuje. 

Funkciu spravovaných metadát tak vie vedenie kontrolovať ako používatelia 

pridávajú metadáta k obsahu. Pomocou množín výrazov a spravovaných výrazov je 

možné kontrolovať napríklad aké výrazy používatelia môžu priradiť k obsahu, a kto 

pridáva nové výrazy. Keď sa vo všetkých lokalitách budú používať rovnaké výrazy, je 

potom jednoduchšie vytvárať procesy alebo riešenia, ktoré využívajú metadáta.  

Takto klasifikovaný obsah umožňuje jednoduchšie vyhľadávanie. Ak sa 

metadáta v obsahu na lokalitách používajú konzistentne, podnikové informácie a údaje 

sa prostredníctvom vyhľadávania hľadajú jednoduchšie. Funkcie vyhľadávania, ako je 

napríklad panel spresnenia, ktorý sa zobrazuje na ľavej strane stránky s výsledkami 

vyhľadávania, umožňujú používateľom filtrovať výsledky vyhľadávania na základe 

metadát. 

Metadáta je možno požiť pre navigáciu v zoznamoch a knižniciach. Používatelia 

tak môžu dynamicky vytvárať zobrazenia informácií na základe špecifických polí 

spravovaných metadát. Napríklad  knižnica v ktorej sú tisíce zmlúv: používateľ je 

schopný jedným klikom zobraziť iba zmluvy pre určitého zákazníka. Prostredníctvom 

dodatočných kľúčových filtrov môžu spresniť výsledky vyhľadávania.[17]  
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7 EKONOMICKÉ ZHODNOTENIE A PRÍNOS 

7.1 Finančné náklady 

 

Hardvér aj softvér si spoločnosť kupuje v rámci firemných štandardov vo 

vlastnej réžii. Náklady na hardvér, ktoré sú webový server a databázový server + softvér 

ako Sharepoint, MS SQL môžeme vidieť v tabuľke nižšie. Licencie Windows Server si 

spoločnosť kupovať nemusí, keďže ich má v rámci globálnej zmluvy. 

 

 

Tabuľka 8 - Finančné náklady na SW & HW 

 

Spoločnosť si nechala, ako bolo spomenuté, spracovať návrh a cenovú ponuku 

od externej firmy na návrh a implementáciu informačného systému. Predpokladanú 

dĺžku analýzy, vývoju a nasadenia môžeme vidieť v tabuľke nižšie. Ako alternatíva pre 

spoločnosť bola analýza návrh a nasadenie informačného systému v rámci mojej 

diplomovej práce spolu s využitím interných pracovníkov IT. Náklady na túto možnosť 

boli mnohonásobne nižšie, pri relatívne podobnej dĺžke trvania projektu. Porovnanie si 

môžeme pozrieť v tabuľke nižšie. 

 

Tabuľka 9 - Porovnanie cien za prácu 

Položka Cena

Webový server 649 €

Databázový server 1 745 €

SW (Sharepoint + SQL,...) 12 826 €

Celkom 15 220 €

Predpokladaná dĺžka 

analýzy, vývoju a 

nasadenia

Celková 

cena

Brigádnik + interné prostriedky 12 týždňov 12 999 €

Externý dodávateľ 14 týždňov 1 500 €
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7.2 Prínos vlastného návrhu 

Tento návrh má zlepšiť efektivitu práce a náklady v spoločnosti Tower. Tiež 

zefektívniť prácu s dokumentmi, sprehľadniť orientáciu  a  pridať možnosti ako 

centralizovane riadiť oprávnenia zamestnancov na prístup ku súborom, zautomatizovať 

procesy a minimalizovať byrokratické postupy. 

Navrhnuté riešenie v podobe SharePoint spĺňalo všetky požiadavky spoločnosti 

aj s výhľadom rozšíriteľnosti do budúcnosti. SharePoint poskytuje veľa možností 

rozšírenia o rôzne funkcie. Napríklad pridanie tiketovacieho systému IT oddeleniu  

zvýši produktivitu a efektivitu oddelenia, keďže každá žiadosť bude na začiatku 

posúdená vedúcim zamestnanca či je opodstatnená alebo nie. Vďaka prítomnosti 

knižnice známych chýb a vyhľadávania v starších tiketoch je možné zrýchliť 

odstránenie problémov na základe predchádzajúcich skúseností. 

Taktiež spravovanie dokumentov a súborov pre celú spoločnosť prináša výhodu 

v štandardizovanom formáte dokumentov, k uľahčeniu prístupu a orientácii pre 

zamestnancov a tiež k možnosti verziovania dokumentov. Veľkým prínosom je aj 

možnosť spravovať a vyhľadávať dokumenty podľa metadát. Výhodou Microsoft 

SharePointu je možnosť jeho spolupráce s ďalšími MS produktmi ako napríklad MS 

Office pomocou Office Web Apps. 

Navrhovaný informačný systém bol nasadený aj do testovacej prevádzky, kde sa 

overila jeho reálna prínosnosť pre spoločnosť v praxi. Testovacia skupina zvýšila svoju 

produktivitu vďaka zjednodušeniu každodenných činností pomocou automatizovaných 

činností. 
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8 ZÁVER 

V súčasnej dobe už je pre väčšinu spoločností nutnosť  mať informačný systém. 

Opomína sa ale skutočnosť, že nestačí informačný systém len vlastniť, ale je potrebné 

ho mať správne vyvážený a to si vyžaduje neustálu starostlivosť oňho.  

V teoretickom úvode bol spomenuté nevyhnutné pojmy, ktoré sú dôležité  na 

plné pochopenie práce. Spomenuté boli základné pojmy ako informácia, informačný 

systém ale tiež aj čo je to dokument a metadáta a dokumentový systém. Tiež boli 

predstavené funkcie SharePointu 

Ďalšou častou bola analýza vybraného podniku. Tá sa uskutočnila pomocou 

metódy HOS8 a SWOT analýzy. Tieto analýzy boli vypracované s pomocou 

zamestnancov na IT oddelení v spoločnosti Tower, ktorý boli ústretoví a ochotní 

podeliť sa o informácie. Veľkou pomocou bolo aj moje ročné pôsobenie v spoločnosti, 

vďaka čomu som mohol pozorovať interné procesy a lepšie pochopiť fungovanie 

spoločnosti a jej potreby. Teoretické poznatky z teoretického úvodu a analýzy sa stali 

východiskovým bodom pre naplnenie hlavného bodu diplomovej práce a to návrhu 

možného riešenia  informačného systému.  

V záverečnej časti práce sme sa venovali návrhu možným riešeniam  

informačného systému, jeho funkciám, alternatívam a požiadavkám spoločnosti na 

informačný systém. Ďalej bola posúdená prínosnosť tejto zmeny pre spoločnosť spolu 

s ekonomickým zhodnotením a časovou náročnosťou. Projekt prešiel všetkými fázami 

od návrhu cez vývoj až po nasadenie do testovacej prevádzky. Po testovacej prevádzke 

bude informačný systém nasadený aj do ostrej prevádzky. Z toho možno usúdiť, že 

tento návrh informačného systému má aj reálny prínos.  



72 

 

9 ZOZNAM POUŽITÝCH ZDROJOV 

 

1)  BASL J., BLAŽÍČEK R.: Podnikové informační systémy. 2. přeprac. a rozš. vyd.  

Praha: Grada, 2008. 283 s. ISBN: 978-80-247-2279-5.  

2)  BÉBR R., DOUCEK P.: Informační systémy pro podporu manažerské práce. 

Praha: Professional Publishing, 2005. 223 s. ISBN: 80-86419-79-7.  

3)  VACEK, J.: Společnost, věda a technologie, skriptum. Plzeň, KIP FE ZČU, 

2001[online]. [citace z 07.04.2016]. Dostupný z WWW: 

<http://www.kip.zcu.cz/kursy/svt/svt_www/4_soubory/4_1.htmFf>  

4)  SODOMKA P.: Informační systémy v podnikové praxi. Brno: Computer Press, 

2006. 351 s. ISBN: 80-251-1200-4.  

5)  MOLNÁR, Zdeněk. Efektivnost informačních systémů. 2000. ISBN 80-7169-410-x.  

6)  KOCH, Miloš, ONDRÁK, Viktor. Informační systémy a technologie . Brno: 

Akademické nakladatelství CERM, 2004. 166 s. ISBN 80-214-2725-6.  

7)  ČARNICKÝ, Š., MESÁROŠ, P.: Informačné systémy podnikov. Bratislava: 

Ekonomická univerzita v Bratislave, 2009. ISBN 978-80-225-2676-0  

8)  Teória informácii. In: Teória informácii [online]. [cit. 2016-04-07]. Dostupné z: 

http://www.velkyhores.sk/streda_sks/teoriainformacii.pdf  

9)  RYBIČKA, J., TALANDOVÁ, P: Informatika pro ekonomy. Prvé vydanie. Praha: 

Alfa nakladatelství, 2009. ISBN 978-80-87197-24-0  

10) KOKLES, M., ROMANOVÁ, A: Informačný systém podniku. Bratislava: 

Ekonomická univerzita v Bratislave, 2007. ISBN 978-80-225-2286-1  

11) ROSMAN, P., BUŘITA, L.: Informatika pro ekonomy a manaţery. Zlín: Univerzita 

Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. ISBN 978-80-7318-851-1  

12) JAMISON, S., HANLEY, S., CARDARELLI, M. Essential SharePoint 2010: 

overview, governance and planning. Boston: Addison-Wesley, 2010. str. 67. ISBN-

13:978-0-321-70075-9. 



73 

 

13) COVENTRY P., LONSDALE, B., DUFFY, P. Microsoft SharePoint 2010: 

Business Connectivity Services. Sebastpol: O’Reilly, 2012. str.10 ISBN: 978-0-735-

66018-2. 

14) HOLME, D., MATTHEWS, A. Configuring Microsoft SharePoint 2010. 

Washington: Microsoft Press, 2011. str. 34. ISBN: 978-0-7356-3885-3 

15) MILLER, M. SharePoint 2010 at Work. Sebastopol: O’Reilly, 2012. ISBN: 978-1-

449-32100-0. 

16) MICROSOFT. SharePoint 2010 Communities. [online]. [cit. 2016-04-07]. Dostupné 

z: <http://sharepoint.microsoft.com/sk/product/capabilities/communities/Pages/default.aspx> 

17) MICROSOFT. Úvod do spravovaných metaúdajov. [online]. [cit. 2016-04-07]. 

Dostupné z: <http://office.microsoft.com/sk-sk/office365-sharepoint-

onlineenterprise-help/uvod-do-spravovanych-metaudajov-HA102832521.aspx> 

18) MICROSOFT. Hardware and software requirements (SharePoint Server 2010). 

[online]. [cit. 2016-04-07]. Dostupné z: <http://technet.microsoft.com/enus/ 

library/cc262485(v=office.14).aspx>. 

19) RUŽIČKA, S. Návrh změn informačního systému firmy. Brno: Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2014. 54 s. Vedoucí bakalářské práce doc. 

Ing. Miloš Koch, CSc. 

20) KOCH, M., DOVRTEL, J., HRUZA, J.,  NENICKOVA, H. Management 

informačních systému. Vyd. 2., preprac. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 

2010, 171 s. Učební texty vysokých škol. ISBN 978-80-214-4157-6. 

21) PASCH, O. Microsoft SharePoint 2010: praktický pruvodce uživatele. Vyd. 1. Brno: 

Computer Press, 2011, 280 s. ISBN 978-80-251-3177-0. 

 

  



74 

 

10 ZOZNAM OBRÁZKOV 

Obrázok 1 - Schéma IS ....................................................................................... 15 

Obrázok 2 - Príklad grafu na posúdenie vyváženosti IS ..................................... 28 

Obrázok 3 - Zjednodušená organizačná štruktúra ............................................... 38 

Obrázok 4 - Grafická interpretácia HOS8 ........................................................... 45 

Obrázok 5 - Fázy nasadenia platformy Microsoft SharePoint ............................ 52 

Obrázok 6 - Dvojvrstvová farma pre potreby SharePointu [16] ......................... 55 

Obrázok 7 - Lokality spoločnosti ........................................................................ 56 

Obrázok 8 - Možnosť výberu jazyka rozhrania SharePointu .............................. 58 

Obrázok 9 - Lokalita pre HR............................................................................... 59 

Obrázok 10 - EPC diagram prijatia nového zamestnanca ................................... 60 

Obrázok 11 - Lokalita pre Sales .......................................................................... 61 

Obrázok 12 - Lokalita pre Finance ..................................................................... 62 

Obrázok 13 - Lokalita pre IT .............................................................................. 63 

Obrázok 14 - Podlokalita pre IT - ticket system ................................................. 63 

Obrázok 15 - Formulár tiketu .............................................................................. 64 

Obrázok 16 - EPC diagram - tiketovací proces 1 ................................................ 65 

Obrázok 17 - EPC diagram - tiketovací proces 2 ................................................ 66 

 

11 ZOZNAM TABULIEK 

Tabuľka 1 - Oblasti hodnotenia metódy HOS8 .................................................. 25 

Tabuľka 2 - Význam informačného systému pre firmu ...................................... 27 

Tabuľka 3 - HW požiadavky pre MS SharePoint 2010 ...................................... 31 

Tabuľka 4 - Konfigurácia počítačov ................................................................... 39 

Tabuľka 5 - Hodnotenie HOS8 ........................................................................... 44 

Tabuľka 6 - Prehlaď funkcií edícií SharePointu [16] ......................................... 54 

Tabuľka 7 - HW a SW vybavenie serverov ........................................................ 56 

Tabuľka 8 - Finančné náklady na SW & HW ..................................................... 69 

Tabuľka 9 - Porovnanie cien za prácu ................................................................ 69 

 

file:///F:/0000000000000000000000000000/00%20Diplomka/DP%20-%20Ružička%20Silvestr%20134598%20-%20beta%20verzia%202.docx%23_Toc452037716
file:///F:/0000000000000000000000000000/00%20Diplomka/DP%20-%20Ružička%20Silvestr%20134598%20-%20beta%20verzia%202.docx%23_Toc452037718
file:///F:/0000000000000000000000000000/00%20Diplomka/DP%20-%20Ružička%20Silvestr%20134598%20-%20beta%20verzia%202.docx%23_Toc452037722

