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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá návrhem vhodného doplňku k stávajícímu informačnímu 

systému firmy. Teoretická část objasňuje základní pojmy v oblasti informačních systému 

a popisuje analýzy, které jsou v následující části použité pro posouzení aktuálního stavu 

firmy i informačního systému, který využívá. Výsledkem práce je modul 

implementovatelný do současného IS firmy, který zvýší produktivitu práce a sníží 

náklady. 

 

Abstract 

This thesis describes the design of a suitable complement to the existing information 

system of the company. The theoretical part explains the basic concepts in information 

systems and describes the analysis, which are in the next section used to assess the current 

state of the company and information system. The result is a module implementable in to 

the current IS of the company that will increase productivity and reduce costs. 
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ÚVOD 

 Díky rozvoji technologií v posledních letech dnes žijeme v době, kdy nás 

obklopují informace ze všech stran. Rychlejší přenos dat způsobil, že máme přístup 

k velkému množství informací, které ale není schopen člověk sám zpracovat. Právě proto 

jsou čím dál víc oblíbené informační systémy, které tyto informace zpracovávají a 

usnadňují uživatelům práci i rozhodování. 

 Poptávka po těchto systémech, jejích následný vývoj a množství různých již 

hotových informačních systémů v nedávné době způsobil pokles ceny těchto řešení, čímž 

se systémy pro zpracování dat staly běžně dostupné i pro malé a střední firmy. Na druhou 

stranu nedostatečné znalostí v oblastí IT, nesprávně zvolený informační systém, 

nedostatečně proškolený personál nebo špatně definovaná informační strategie podniku 

můžou mít ve výsledu opačný efekt, než který je od informačního systému očekáván. 

Proto je velmi důležité provést důkladnou analýzu podniku, ve kterém chceme informační 

systém zavádět, aby se předešlo nežádoucím situacím a hlavně aby informační systém 

plnil svůj určený cíl. 

 Diplomová práce má za cíl navrhnout vhodný doplněk k již stávajícímu 

informačnímu systému firmy na základě analýzy stávajícího stavu firmy a procesů, které 

v této firmě probíhají. Úkolem informačního systému bude zvýšení efektivity práce a 

snížení nákladů ve vybraných oblastech. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cíle práce 

Hlavním cílem diplomové práce je návrh doplňku k jednotnému informačnímu 

systému firmy, který bude provozován v oblastní skladování pracovních pomůcek. 

Dílčí cíle: 

- analýza současného stavu podniku 

- analýza vybraných procesů 

- zhodnocení přínosů pro firmu 

- časová realizace provedení změny 

Metodika práce: 

 V teoretické části bude popsaná historie informačních systému a jejích typy, 

výhody a přínosy. V této části bude taktéž vysvětlená PEST, SWOT a Porterova analýza. 

Pomoci těchto analýz a EPC diagramů se následně uskuteční rozbor aktuálního stavu 

podniku. Na základě těchto výstupu bude sestaven návrh doplňku k stávajícímu 

informačnímu systému firmy. V závěru práce bude tento nový informační systém 

porovnán se stávajícím a taktéž bude pomoci metody PERT stanovena časová realizace 

zavedení změny do IS. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato kapitola popisuje informační systémy z historického hlediska a definuje pojmy 

jako data a informace. Následně rozebírá typy informačních strategií podniku a uvádí, 

jaké cíle by měl informační systém plnit. Podle těchto cílů následně člení informační 

systémy do několika skupin a popisuje životní cyklus informačního systému. 

Dále také popisuje Porterův model pěti konkurenčních sil, PEST analýzu a 

strategickou analýzu SWOT. V závěru této kapitoly je rozepsaná problematika EPC 

diagramu a metody PERT. 

1.1 Informační systém 

Informačním systém rozumíme soubor lidí, technických prostředků a programů, 

zabezpečujících sběr, přenos, zpracování, uchování dat, pro potřeby uživatelů činných 

v systémech řízení. [1]  

1.1.1 Informace 

Pojem informace se vždy v minulosti spojoval s procesem lidského dorozumívání. 

To, co si lidé navzájem sdělují, nazýváme obecně informace. Sdělování informací a tím 

taky i informování bylo chápáno jako lidský a společenský proces. [2] 

Postupně se zdokonalením písemného jazyka jako formy komunikace, začaly byt 

kladené nároky na rychlost zpracování a přenosu informací. Dnes informaci chápeme 

jako kategorii bohatou na obsah. [2] 

Právě informace se považuje za jeden ze základních pojmu kybernetiky. 

V polovině dvacátého století položil základy teorie informace americký matematik 

Claude Elwood Shannon. Tato matematická věda, považující právě informaci jako 

základní jev, následně umožnila vznik a existenci složitých systému. [2] 
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1.1.2 Data 

Daty nazýváme obrazy jevů, procesů a vlastností, které existují v reálném světě. 

Chápeme je jako rozpoznané signály, které vypovídají o situacích a stavech sledovaných 

a řízených objektů. [3] 

„Data představují neodmyslitelný prvek podnikového informačního systému. Jsou 

nositeli zaznamenaných skutečností souvisejících s aktivitami podniku a zároveň jsou 

schopna přenosu, interpretace a zpracování [4 str. 20].“ 

Data lze rozdělit na tři skupiny: [4] 

- Data o společenských podmínkách podnikání 

o Zahrnuje poznatky o mikro a makrookolí organizace, údaje o 

demografických, sociálních a ekonomických trendech společnosti, 

pracovní síle, kapitálu a dalších faktorech ovlivňujících 

hodnototvorný řetězec firmy  

- Data o trhu 

o Zaznamenává skutečnosti o nabídce, poptávce, konkurenci a 

celkovém dění na trhu 

- Interní data 

o Jsou nositeli faktů umožňujících managementu správně reagovat 

na své okolí. Patří sem obchodní a finanční plány, predikce vývoje, 

data o podnikových zdrojích a další. 

 

1.1.3 Informační systém 

Terminologie v této oblasti vychází z obecných pojmů, které používáme v oblastí 

systémových věd. Základním pojmem je zde systém, jehož význam je různý a chápaní 

odlišné podle toho, v jaké konkrétní oblasti se pohybujeme. Obecně můžeme systém 

popsat jako množinu prvků a vazeb mezi nimi. Informační systém (dále IS) tedy chápeme 

jako systém pro sběr, zpracování a prezentaci dat. Představuje uspořádanou množinu 

prvků, kterou tvoří lidé, informační zdroje, procesy zpracování těchto zdrojů a 

odpovídající vztahy mezi nimi. [3] 
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1.1.4 Informační strategie 

Obsahem informační strategie je komplexní pohled na problematiku IS/IT v podniku. 

Výsledkem definování informační strategie podniku je nalezení odpovědí na následující 

otázky:[1] 

- Jak může informační technologie přidat hodnotu produktům? 

- Jaký informační systém zvýší konkurenceschopnost firmy? 

- Kdo a jak má řídit rozvoj a provoz IS/IT? 

- Jak má být rozvoj a provoz IS/IT organizován? 

- Kolik prostředků vydávat na rozvoj a provoz IS/IT? 

- Kde a jak získávat tyto zdroje a jak hodnotit jejich efektivnost? 

- Jak vychovávat a motivovat pracovníky ve využívání IS/IT? 

Cílem procesu stanovení informační strategie je především určení oblastí, ve kterých 

se očekávají efekty z nasazení IS/IT co největší a určení cesty, jak těchto efektů 

dosáhnout. [1] 

 

1.1.5 Varianty řešení informačních systémů 

Při volbě informačního systémů má firma na výběr tři možné cesty, kterými se 

může vydat. Jedná se o rozvoj existujícího řešení, vývoj nového systému na míru a nákup 

hotového softwarového řešení. Každá cesta má svoje výhody i nevýhody, proto je důležité 

dobře znát aktuální stav podniku i jeho informační strategií. [5] 

Výhodou rozvoje existujícího IS je využití již vynaložené investice v minulostí. 

Na druhou stranou ale nezaručuje celkový požadovaný efekt stejně tak jako plnění 

budoucích možných požadavků. [5] 

Vývojem nového vlastního IS, by firma docílila plnění všech požadavků i potřeb 

podniku ale představoval by časově i finančně náročnější řešení. [5] 

Nákup hotového, na podmínky podniku parametrizovatelného produktu, by měla 

firma zajištěné rychlé zavedení IS, na druhou stranu ale by to vyžadovalo vysokou 

počáteční investici. [5] 
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1.1.6 Cíle IS 

Vhodný IS má za cíl zvýšit výkonnost organizace, zefektivnit její činnost, 

podpořit rozhodování managementu, zvýšit konkurenceschopnost a dosáhnout obecně 

lepších výsledků. [2] 

 

1.1.7 Členění IS 

IS můžeme členit do skupin, podle různých hledisek. Může jimi být například 

účel, velikost, strukturální složení, počet a typ uživatelů, územní rozsah apod. Jedním 

z nejčastějších rozdělení IS vychází ze vztahu k systému řízení organizace a to především 

vzhledem k pozici v úrovní firmy. [2] 

 

Z toho pohledu dělíme IS na následující typy: [2] 

1) Transakční systémy 

2) IS pro řízení 

3) Systémy pro podporu rozhodování 

4) IS pro vrcholové řízení 
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1.1.8 Informační pyramida 

Na následujícím obrázku je znázorněna informační pyramida, která dělí informační 

systémy do několika skupin. 

 

Obrázek 1: Informační pyramida (Zdroj: [2]) 

 

Transakční systémy TPS (Transaction Processing System) májí za cíl 

automatizovat typické procesy podnikových agend jako jsou výpočty mzdy, účetnictví, 

evidence osob a materiálu a podobně. [2] 

 

Informační systémy pro řízení, také MIS (Management Information System) 

produkují informační přehledy, výběrové výstupy a sumarizace z dat udržovaných a 

zpracovávaných v TPS. Tyto informace mají za cíl usnadnit řídicím pracovníkům 

sledování a ovlivňování výkonností svých útvarů. [2] 

 

Systémy pro podporu rozhodování DSS (Decision Support Systems) jsou 

přirozenou nadstavbou MIS. Analyzují informace, které mají řídicím pracovníkům 

pomáhat přijímat zásadní rozhodnutí pro další rozvoj svého útvaru. [2] 
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IS pro vrcholové řízení, nebo také EIS poskytuje vedoucím pracovníkům 

informace, pomoci nichž přijímají kvalifikovaná strategická rozhodnutí. EIS v sobě 

integruje jak interní, tak externí datové zdroje systému, které jsou důležité pro řízení 

organizace jako celku. [2] 

1.1.9 Proces tvorby a zavádění IS 

Vývoj IS, stejně jako řada dalších rozsáhlých činností z libovolného oboru lidské 

činnosti je řešena formou projektu. IS prochází od vzniku až k zániku určitými etapami, 

které označujeme jako životní cyklus IS. [2] 

1.1.10 Životní cyklus IS 

Vyjadřuje proces shromažďování a analýzy požadavků na budoucí IS, proces 

návrhu, postupu výstavby, zavedení, provozování a zdokonalování (případně zrušení) IS. 

[2] 

Celý cyklus IS většinou začíná ne zcela přesnými představami o cílech a přínosech 

pro zadavatele systému a definitivně končí až v okamžiku, kdy se vytvořený systém stává 

pro provoz nepoužitelným. [2] 

Diagram životního cyklu IS je zobrazen na následující straně. 
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Obrázek 2: Životní cyklus IS (Zdroj: [2]) 
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1.2 Porterův model 

Porterův model spočívá ve zkoumání pěti konkurenčních sil působících na daném 

tržním odvětví a rozhodujících o výnosnosti odvětví. [6] 

 

1) Potenciální noví konkurenti 

 Zde nás zajímá především hrozba vstupu nové konkurence a překážky vstupu do 

daného odvětví. [6] 

 

2) Dodavatelé 

 Pozornost je tu věnována dohadovacím schopnostem dodavatelů, kde jsou 

hlavními rozhodujícími činiteli: náklady na změnu dodavatele, koncentrace dodavatelů a 

jejích vyjednávací síla. [6] 

 

 3) Náhradní (nové) výrobky 

 Zkoumaným činitelem se stává hrozba substitučních výrobku nebo služeb. Je 

potřeba analyzovat relativní výši cen docílených substituty, náklady na přechod a ochotu 

kupujících přejít na nový výrobek. [6] 

 

4) Kupující 

 Důraz je kladen také na dohadovací sílu kupujících. Ta závisí na určitých 

faktorech: koncentrace kupujících a koncentrace firem, objem nákupů kupujících, 

náklady přechodu u kupujících v poměru k nákladům přechodu u firem, informovanost 

kupujících. [6] 

 

5) Stávající konkurence v odvětví 

 Klíčovými faktory pro soupeření v odvětví jso: velikost trhu a množstvís 

konkurence, odlišnost v nabídce produktu jednotlivých firem, situace na trhu – růst 

odvětví nebo naopak jeho pokles, náklady na přechod, rozmanitost konkurence, 

kapitálová účast velkých společností a překážky odchodu z odvětví. [6] 
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Obrázek 3: Porterův model (Zdroj: [7]) 

1.3 SWOT analýza 

Autorem SWOT analýzy je Albert Humphrey, jenž ji navrhl v 60. letech 20. století. 

SWOT představuje akronym složený z počátečních písmen anglických názvů 

jednotlivých faktorů, které jsou uvedené níže. [8] 

SWOT analýza je typem strategické analýzy současného stavu firmy, podniku či 

organizace se zaměřením na jejich silné stránky (strengths), slabé stránky (weaknesses), 

příležitosti (opportunities) a ohrožení (threats). Poskytuje podklady pro formulaci směrů 

a aktivit, kterými by se měla společnost rozvíjet, podnikových strategií a strategických 

cílů. Analýza spočívá v rozboru a hodnocení současného stavu organizace (vnitřní 

prostřední) a současné situace okolí podniku (vnější prostředí). [9] 
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1.3.1 Vnitřní faktory 

Určují silné a slabé stránky firmy, které jsou v přímé kompetenci firmy a je tedy 

možné je poměrně snadno měnit nebo ovlivňovat.[8] 

 

Silné stránky 

Mezi základní faktory, ovlivňující silné stránky organizace, řadíme například: 

velikost firmy, spolehlivé a stálé dodavatelé a odběratelé, kvalifikované pracovníky, 

moderní technologie, know-how, dobré jméno firmy. [8] 

Slabé stránky 

Ke slabým stránkám organizace můžeme přiřadit například špatnou kvalitu 

produktů, vysoké náklady a nízkou produktivitu, chybnou marketingovou strategii, 

zastaralé technologie, nepříznivou legislativu. [8] 

 

1.3.2 Vnější faktory 

Určují hrozby a příležitosti, které naopak leží mimo kontrolu podniku a firma je nemůže 

nijak ovlivňovat. [9] 

Příležitosti 

Příležitosti přinášejí potenciální užitek pro firmu. Za příležitosti považujeme 

například navazování kontaktů s novými partnery, oslovení nových zákazníků a 

odstranění mezinárodních obchodních bariér možnost expandovat na nové trhy nebo 

zájem investorů o firmu. Firma by se měla snažit tuto oblast maximalizovat tak, aby 

přinášela co nejvíce možností, jak se odlišit od konkurence a zároveň, aby se co nejvíce 

přiblížila přáním zákazníků. [9] 

Hrozby 

Hrozby představují opak příležitostí. Hrozbou může být nová konkurence na trhu, 

cenová válka, růst tržních bariér, vyšší zdanění produktů nebo služeb, nestabilní politická 

situace v oblasti, ve které firma podniká. [9] 
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Podstatou SWOT analýzy je tedy identifikovat důležité silné a slabé stránky 

organizace a zásadní příležitosti a hrozby vnějšího prostředí. Cílem firmy by následně 

mělo byt maximální využití silných stránek na eliminaci slabých stránek. [10] 

 

1.3.3 Využití SWOT analýzy 

Využití SWOT analýzy je velmi široké, a to hlavně díky její univerzálnosti společně 

s faktorem, že jde o jednu z nejpoužívanějších analytických metod vůbec. Lze ji využít 

pro organizaci, potažmo podnik jako celek, nebo pro jednotlivé oblasti, produkty či jiné 

záměry. Je také širší součástí řízení rizik, neboť postihuje ústřední zdroje rizik (hrozby), 

pomáhá si je uvědomit a případně zabezpečit protiopatření. Pro vnější faktory platí, že je 

zapotřebí předem jasně stanovit, co se za ně, s ohledem na analyzovaný problém nebo 

subjekt, považuje. Může to být okolí podniku nebo okolí jedné organizační jednotky. [10] 

1.4 PEST analýza 

PEST analýza slouží ke strategické analýze okolního prostředí organizace. PEST je 

zkratkou složenou z počátečních písmen jednotlivých vnějších faktorů: [11] 

 politicko-právní  

 ekonomické 

 sociální  

 technologické  

Faktory PEST analýzy: [11] 

 P – Political (politicko-právní) – existující a potenciální působení politických 

vlivů 

 E – Economical (ekonomické) – působení a vliv místní, národní a světové 

ekonomiky 

 S – Social (sociální) – průmět sociálních změn dovnitř organizace, součástí jsou 

i kulturní vlivy (lokální, národní, regionální, světové) 

 T – Technological (technologické) – dopady stávajících, nových a vyspělých 

technologií 
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1.4.1 Analýza metodou MAP 

Jednou z metod, jež můžeme využít pro PEST analýzu, je metoda MAP. Ta se skládá 

ze tří oblastí: [12] 

 Monitor (Sleduj) – vybraný faktor, který budeme sledovat 

o Identifikace faktorů, jejichž působení může být relevantní z hlediska 

návrhu strategie – je nutné identifikovat všechny důležité faktory, které 

mohou ovlivňovat rozhodování o strategii. Může být použito interview 

s experty nebo brainstormingu.  

 Analyze (Analyzuj) – analýza současného stavu vybraného faktoru 

o Analýza jejich dosavadního působení (retrospektivní analýza) – je vhodné 

shromáždit kvantitativní fakta o dosavadním vývoji. Analýza pak může 

mít například podobu statistické extrapolace trendů. 

 Predict (Předpovídej budoucí vývoj) – předpověď budoucího vývoje sledovaného 

faktoru  
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1.5 EPC diagram 

Zkratka EPC pochází z anglického Event-driven Process Chain (diagram procesu 

řízeného událostmi). EPC diagramy používáme pro modelování procesů. Diagram nám 

ukazuje, co se s daným procesem bude dít za určitých událostí. [13] 

Prvky EPC diagramu: [13] 

Událost 

Vyjadřuje nám stav procesu a popisuje, za jakých okolností proces 

funguje a co je jeho výsledkem. 

 

Funkce 

Popisuje jednotlivé činností, které v daném procesu probíhají.  

 

Procesní role 

Určuje osobu nebo organizační jednotu, která je zodpovědná za 

specifickou funkci.  

 

Funkce informačního systému 

Popisuje, kdy do daného procesu vstupuje informační systém.  

 

Logické operátory 

V případě, že chceme jeden hlavní proces rozdělit do několika větví, je potřeba v 

EPC diagramu použit logické operátory. Využit můžeme 3 typy různých operátorů: 

 

Operátor AND 

  Použitím tohoto operátoru říkáme, že všechny následující větve probíhají 

současně.  

 

Operátor XOR 

   Naopak využitím následujícího operátoru bude proces pokračovat pouze 

jednou větví na základě předem daných kritérií. 

 

Operátor OR 

   Tento operátor je kombinací dvou předešlých a říká nám, že proces může 

probíhat jednou nebo více větvemi najednou. 

V

XOR

V

Obrázek 4: Událost (Zdroj: [13]) 

Obrázek 5: Funkce (Zdroj: [13]) 

Obrázek 6: Procesní role (Zdroj: [13]) 

Obrázek 7: Funkce IS (Zdroj: [13]) 

Obrázek 8: Operátor AND (Zdroj: [13]) 

Obrázek 9: Operátor XOR (Zdroj: [13]) 

 Obrázek 10: Operátor OR (Zdroj: [13]) 
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1.6 Pracovní pomůcky – legislativa 

(1) Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany 

nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout 

zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné pracovní 

prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí 

ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky 

stanovené zvláštním právním předpisem. [14] 

 

(2) V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo 

znečištění nebo plní ochrannou funkci, přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele jako 

osobní ochranné pracovní prostředky též pracovní oděv nebo obuv.  [14] 

 

(3) Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům mycí, čisticí a dezinfekční 

prostředky na základě rozsahu znečištění kůže a oděvu; na pracovištích s nevyhovujícími 

mikroklimatickými podmínkami, v rozsahu a za podmínek stanovených prováděcím 

právním předpisem, též ochranné nápoje.  [14] 

 

(4) Zaměstnavatel je povinen udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v 

použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání.  [14] 

 

(5) Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a 

ochranné nápoje přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele bezplatně podle vlastního 

seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. 

Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků nesmí zaměstnavatel 

nahrazovat finančním plněním.  [14] 

 

(6) Vláda stanoví nařízením bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných 

nápojů.  [14] 
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Ustanovení § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti: [15] 

 

    (1) Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni 

zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na 

celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. 

     (2) Povinnost uvedenou v odstavci 1 zaměstnavatelé plní 

  

a) zaměstnáváním v pracovním poměru 

  

b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % 

zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek 

těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním 

postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné 

zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo 

  

c) odvodem do státního rozpočtu, nebo  

 

vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c). 
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1.7 Metoda PERT 

Metoda PERT slouží pro stanovení doby trvání jednotlivých činností a to na základě 

třech možných odhadech doby trvání jednotlivých činností. Jedná se o optimistický 

odhad, nejpravděpodobnější odhad a pesimistický odhad. [16] 

Optimistický odhad (značen „a“) vyjadřuje čas, který může být dosažen při zvlášť 

příznivých podmínkách a je přitom předpokládáno, že činnost nemůže skončit v kratší 

době. [16] 

Nejpravděpodobnější odhad (značen „b“) je čas, který je za běžných podmínek 

dosahován nejčastěji. [16] 

Pesimistický odhad (značen „c“) odhaduje čas, který je očekáván při zvlášť 

nepříznivých podmínkách a jako pravidlo platí, že může být překročen pouze v případě 

katastrofy. [16] 

Střední dobu trvání jednotlivých činností následně vypočítáme vztahem: [16] 

 

𝑇 =  
𝑎 + 4𝑏 + 𝑐

6
 

Hodnotu rozptylu pak vztahem: [16] 

σ2 =  
𝑐 − 𝑎

6
 

Celkovou dobu trvání projektu vypočítáme jako sumu střední doby trvání všech činností 

na kritické cestě (činností které mají nulovou rezervu). [16] 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU 

Následující kapitola popisuje vybranou firmu a její vybrané procesy. Na tuto firmu 

je aplikovaná PEST a Porterova analýza a následně je popsán její stávající informační 

systém. Vybrané procesy jsou pak znázorněné pomoci EPC diagramů a jsou stanovené 

časové náročností těchto procesů. V závěru kapitoly jsou pomocí analýzy SWOT 

stanovené silné a slabé stránky firmy, její příležitostí a hrozby a na základě této analýzy 

jsou stanovená doporučení pro rozšíření stávajícího informačního systému. 

2.1 Popis firmy 

 Firma, kterou diplomová práce popisuje, působí na trhu v České republice více 

než 20 let. Za tuto dobu prošla několika výraznými změnami a zároveň si získala spousty 

stálých klientu, se kterými spolupracuje dodnes. 

 

 Informace dostupné z obchodního rejstříku: 

 
Tabulka 1: Popis firmy (Zdroj: [17]) 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným  

Předmět podnikání:  

 Zprostředkování zaměstnání  

 Skladování zboží a manipulace 
s nákladem  

 Zprostředkování obchodu a služeb  

 Povrchové úpravy a svařování 

kovů a dalších materiálů  

 Výroba, obchod a služby 
neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona  

 Provádění staveb, jejich změn a 
odstraňování  

 Hostinská činnost  

Statutární orgán:  Jednatel 

Základní kapitál:  200 000,- Kč  
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Činnost firmy je velmi podobná personálním agenturám. Vyhledává tedy zájemce 

o práci, se kterými následně pracuje. Od klasických personálních agentur jak je známe, 

se liší především tím, že zaměstnává lidí především z ciziny a to konkrétně z Ukrajiny, 

Litvy, Moldavska, Lotyšska. Další odlišnost můžeme najít v tom, že po nalezení volného 

pracovního místa pro daného pracovníka firma pro něj zajistí veškeré potřebné doklady, 

pracovní povolení a jiné dokumenty potřebné k výkonu povolání – vzhledem k tomu že 

se jedna o cizince, následně těmto pracovnímu zajistí ubytování v místě pracoviště nebo 

zajistí dopravu. Pracovníkovi rovněž zajistí veškeré pracovní pomůcky potřebné pro 

vykonávání. 

Když shrneme veškeré činnosti firmy, tak v podstatě svým klientům nabízí plně vybavené 

pracovníky. 

 Takto vybavené pracovníky zajišťuje především pro obory: 

 stavebnictví 

 slevárenství 

 kovoobrábění 

 skladování 

 Vzhledem k tomu, že firma disponuje velkým množstvím pracovníků, využívá 

tyto lidí taktéž pro svoje vlastní potřeby. Zde se jedná především o stavební činnosti. 

Firma svépomoci vystavěla několik bytových domu a rozšířila svoje pole působností ještě 

o pronájem nemovitosti. 
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2.2 Zajištění a skladování pracovních pomůcek 

Jak jíž bylo uvedeno, firma zajišťuje zaměstnancům veškeré potřebné pracovní 

pomůcky vlastními silami a vzhledem k tomu, že takových lidí je několik stovek, a pracují 

po celé České republice, není zajišťování a skladování pracovních pomůcek vůbec 

jednoduchou záležitosti. 

Další přitěžující fakt je ten, že firma nezaměstnává žádné osoby s OZP, musí proto 

část pracovních pomůcek odebírat od firem, které osoby s OZP zaměstnávají. 

Kromě toho, že část pomůcek musí ze zákona odebírat od specializovaných firem, 

musí zajistit a mít na skladech dostatečné celkové množství pracovních pomůcek tak, aby 

pracovníkům nebránila ve výkonu práce. 

Kvůli tomu, že její zaměstnanci pracují po celé republice, má taktéž několik skladu, 

kde tyto pomůcky uschovává. 

Vzhledem dlouholeté působností firmy na trhu, má taktéž několik dodavatelů 

pracovních pomůcek, se kterými několik let spolupracuje a zajistila si u nich slevu na 

pracovní pomůcky. Proto se například určité pracovní pomůcky odebírají pravidelně od 

určitých dodavatelů a následně se rozváží do skladu, kde jsou zrovna zapotřebí. 

Pro přepravu pomůcek mezi sklady firma využívá právě to, že zajišťuje svým 

pracovníkům dopravu na pracoviště – řidiči, kteří vozí pracovníky v případě potřeby na 

pracoviště, zároveň přepravují pracovní pomůcky mezi sklady, čímž se firmě výrazně 

nezvyšují náklady na přepravu. 

Proces řízení zásob pracovních pomůcek je tedy poměrně propracovaný nicméně 

firma nevyužívá žádný informační systém, který by vedl stav jednotlivých skladu, historií 

pohybu pracovních pomůcek a jejích výdeje.  

Aktuálně je vše sepisováno do excelové tabulky na počítačích umístěných přímo v 

jednotlivých skladech – tyto tabulky nejsou nijak normalizované, a každý sklad si vytvořil 

vlastní tabulku. Proto je dohledání jakéhokoli pohybu zboží mezi sklady poněkud náročné 

a nepřehledné. Jíž několikrát se firma setkala se situací, že neměla přehled o tom, na 

kterém skladu se určité pracovní pomůcky nachází popřípadě v jakém množství. 
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2.3 Porterova analýza konkurenčních sil 

Vzhledem k tomu, že firma nepůsobí přímo ve výrobním, prodejní nebo 

v příbuzných odvětvích je vhodné definovat pojmy odběratel, dodavatel a produkt 

z pohledu personální agentury. 

 

Odběratel – za odběratele neboli zákazníka budeme považovat partnerské firmy, které 

shání pracovní sílu 

 

Dodavatel – za dodavatele budeme považovat zaměstnance firmy, jejíž náplní práce je 

oslovování a shánění právě zájemců o práci, teda potenciálních nových zaměstnanců 

personální agentury. 

 

Produkt – z pohledu personální agentury můžeme za produkt považovat právě onu 

pracovní sílu 

 

Konkurence v odvětví 

 Firma působí v oboru, ve kterém je vysoká míra konkurence. Podle serveru 

firmy.cz aktivně působí v české republice více než 200 personálních agentur. Mezi 

největší konkurenty můžeme zařadit například společností: Advantage Consulting s.r.o., 

AMBOSELI s.r.o,, Manpower s.r.o. a další. Výhodou firmy je právě dlouhodobá 

působnost na trhu, díky čemuž je v současnosti schopna ustat tuto míru konkurence. 

 

Vstup nové konkurence 

 Vstup na tento trh není nijak výrazně složitý a nejsou pro něj praktické žádné 

omezení. Tudíž by firma měla byt připravena na možný vstup nové konkurence na trh a 

využit právě svoje postaveni k tomu, aby ji tato nová konkurence nijak neohrozila. 

 

Substituční a komplementární produkty 

 Jak už bylo zmíněno, vzhledem k tomu, že produktem firmy je prakticky pracovní 

síla, tak substituční produkty bychom asi hledali marně. Můžeme se na tuto problematiku 
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dívat z toho hlediska, že například budou mít konkurenční firmy zkušenější specialisty 

než naše firma, nicméně to se zase vracíme o bod zpátky do konkurence. 

 Dále můžeme například uvažovat o nahrazování lidské pracovní síly roboty, což 

ale taky není typický příklad substitučních produktu. 

 

Odběratele 

 Za svou dlouholetou působnost na trhu si firma dokázala najit množství stálých 

zákazníků, kterým dodává zaměstnance. 

 I přes to, že má tyto stále odběratele i nadále aktivně vyhledává nové příležitosti 

pro svoje zaměstnance a vzhledem ke své pověstí se jí v tom docela daří. 

 

Dodavatele 

Dodavateli jsou pro firmu prakticky její zaměstnanci, kteří mají v popisu práce 

právě hledání a oslovování zájemců o zaměstnání. Tito zaměstnanci vyhledávají 

potenciální nové pracovní sily jak v České republice tak přímo v zahraničí. 
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2.4 PEST analýza 

Následující kapitola aplikuje PEST analýzu na vybranou firmu. 

 

2.4.1 Politické a legislativní faktory 

Politické a legislativní faktory rozdělíme do dvou podkapitol. 

2.4.2 Legislativní faktory 

Vzhledem k tomu, že firma zaměstnává převážně cizince, musí se řídit zákonem 

o zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí (zákon č. 435/2004 Sb.). Což můžeme částečně 

považovat za nevýhodu oproti společnostem zaměstnávajícím občany ČR. 

Dále jako každá jiná společnost se musí řídit zákonem o obchodních korporacích, 

zákoníkem práce a zákony týkajících se zdanění v ČR. Jedná se především o daně 

z příjmu a daň z přidané hodnoty. 

 Právě v daních z přidané hodnoty došlo nedávno ke změně sazby této daně. První 

snížená sazba je aktuálně 15% a druha snížená sazba je na úrovní 10%, zatímco základní 

sazba daně je na úrovní 21%. 

Tabulka 2: Sazba DPH (Zdroj: [18]) 

Rok 
 Sazba DPH 

Snížená Základní 

2015 První 15 % 

Druhá 10 % 

 21 % 

 2014  15 %  21 % 

 2013  15 %  21 % 

 2012  14 % 20 %  

 2011  10 % 20 %  

 2010 10 %  20 %  

 2009  9 %  19 % 

 2008  9 %  19 % 

 2007  5 %  19 % 

 2006  5 %  19 % 

 2005  5 %  19 % 

2004  5 % 22 % (do 30. 4.) 19 % (od 1. 5.) 

 2003  5 %  22 % 

 2002  5 %  22 % 

 2001  5 %  22 % 

 2000  5 %  22 % 
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2.4.3 Politické faktory 

 Politický vývoj v ČR a s tím spojená i stabilita země nemá nijak zvlášť významný 

vliv na společnost. Naopak nedávný vývoj situace ve východní Evropě částečně ovlivním 

vývoj firmy. S příchodem vojenského konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou náramně 

vzrost počet zájemců nejen o práci mimo svoji vlast, čehož firma dokázala využit. 

Následně tato situace vyústila v jednání s EU o vstupu Ukrajiny do Evropské unie. 

2.4.4 Ekonomické faktory 

Z ekonomických faktorů nás bude zajímat vývoj míry inflace a vývoj HDP v ČR. 

Tabulka 3: Míra inflace (Zdroj: [19]) 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Inflace v % 1 1.5 1.9 3.3 1.4 0.4 
 

Tabulka 4: Vývoj HDP (Zdroj: [19]) 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

HDP v mld. Kč 3 628.1 3 667.6 3 807.2 4 041.9 4 077.3 4 261.1 
 

2.4.5 Sociální a demografické faktory 

Z pohledu oboru podnikání nás bude zajímat počet obyvatel v ČR a následně 

zaměstnanost respektive nezaměstnanost. 

Počet obyvatel 

Následující graf znázorňuje počet obyvatel v létech 2004 – 2015.             

 

 

 

 

 

 

       

Graf 1: Počet obyvatel (Zdroj: [20]) 
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Nezaměstnanost 

Níže uvedený graf znázorňuje míru nezaměstnanosti v jednotlivých měsících roku 2014 

a 2015.  

 

Graf 2: Míra nezaměstnanosti (Zdroj: [21]) 

 

2.4.6 Technologické faktory 

V dnešní technologické době, kdy je k dispozicí obrovské množství různých 
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zaměstnává několik stovek lidí, ale využívá pouze jednoduchý informační systém pro 

správu zaměstnanců, který slouží převážně pro vypisování veškerých dokumentu 

spojených se zaměstnáváním cizinců na území ČR. Veškeré ostatní informace stále 

uchovává buď v papírové podobě nebo prostřednictvím excelových tabulek, které ale 
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2.4.7 Analýza metodou MAP 

 

Politické a legislativní faktory 

Tabulka 5: Politické a legislativní faktory (Zdroj: vlastní) 

Ovlivňující faktory Analýza současného stavu Predikce vývoje 

Stabilita země Stabilní situace v zemi 

přináší poměrně klidné a 

přátelské prostředí pro 

podnikání 

V nejbližší době se 

neočekává žádný negativní 

vývoj politické situace 

v zemi. 

Vývoj v zahraničí Napjaté vztahy ve 

východní Evropě spíše 

firmě napomáhají v její 

činnosti. 

V případě, že nenastane 

žádný nečekaný zvrat 

událostí, můžeme spíše 

počítat s uklidněním 

situace. 

Evropská unie EU momentálně jedná o 

vstupu Ukrajiny do unie. 

Názory na vstup této země 

do unie se neustále mění. 

Konečného rozhodnutí se 

dočkáme pravděpodobně 

až v řádu několika let. 

Zákon o zaměstnání 

cizinců 

Neohrožuje firmu přímo 

v podnikání, nicméně 

zvyšuje její náklady na 

zaměstnávání cizinců. 

Pro cizince nepocházející 

z EU se v nejbližší době 

neplánuje zmírnění 

podmínek. 
 

Ekonomické faktory 

Tabulka 6: Ekonomické faktory (Zdroj: vlastní) 

Ovlivňující faktory 
Analýza současného 
stavu 

Predikce vývoje 

HDP Po výraznějším propadu 

před několika lety nyní 

HDP spolu s oživující se 

ekonomikou pomalu roste. 

Můžeme očekávat, že si 

HDP udrží svůj růstový 

trend. 

Nezaměstnanost Od začátku roku 2015 

nezaměstnanost neustále 

klesá. Momentálně je 

druhá nejnižší mezi 

zeměmi EU.  

Nezaměstnanost je 

momentálně na tak nízké 

úrovní, že už můžeme 

očekávat pouze malý další 

pokles, pravděpodobnější 

je udržení současné míry 

nebo dokonce její růst. 

Inflace Od roku 2013 se inflace 

drží v úrovní do 1,5% 

V nejbližším období 

můžeme taktéž počítat 

s takto nízkou úrovní 

inflace 
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Sociální faktory 

Tabulka 7: Sociální faktory (Zdroj: vlastní) 

Ovlivňující faktory Analýza současného stavu Predikce vývoje 

Počet obyvatel Aktuálně se počet 
obyvatel ČR pohybuje 
okolo 10 538 000 

V blízkém období se 
očekává mírný nárůst 
obyvatel, nicméně 
v delším období je 
předpokládán úbytek 
obyvatelstva 

 

Technologické faktory 

Tabulka 8: Technologické faktory (Zdroj: vlastní) 

Ovlivňující faktory Analýza současného stavu Predikce vývoje 

Informační systémy v 

podnicích 

V dnešní době existuje 

nespočet informačních 

systému, které dokáži 

firmě ušetřit náklady a 

zefektivnit produktivitu 

práce 

V této oblasti můžeme i 

nadále očekávat růst i 

vývoj nových technologií. 

 

2.4.8 Shrnutí PEST analýzy 

P – V minulostí firmu příznivě ovlivnila situace ve východní Evropě. Legislativní 

omezení sice zvyšují její náklady na zaměstnávání cizinců, nicméně v případě dohody 

mezi EU a Ukrajinou lze očekávat zmírnění podmínek pro zaměstnávání cizinců z této 

země. 

E – Růst ekonomiky v ČR má příznivý vliv na podnikání. Pokles nezaměstnaností může 

na jednu stranu působit negativně, protože bude firma mít méně zájemců o práci, nicméně 

s růstem ekonomiky můžeme počítat i se vznikem nových pracovních míst, a právě toto 

může být příležitosti pro firmu. 

S – sociální faktory mají spíše neutrální vliv na činnost podniku 

T – technologie hlavně po softwarové stránce jsou momentálně na vzestupu, nicméně 

firma téměř žádné takové technologie nevyužívat, což může v případě růstu firmy 

způsobit zvyšování nákladů na organizaci práce.  



 

39 

 

2.5 Stávající informační systém  

V současnosti firma využívá jednoduchý informační systém pro správu 

zaměstnanců. Řídi, zpracovává a tiskne veškeré dokumenty potřebné pro zaměstnávání 

cizinců v ČR. Veškeré ostatní činností a procesy ve firmě jsou řízené pomocí excelových 

dokumentu popřípadě papírovou formou. 

Tento informační systém je dostupný prostřednictvím internetového prohlížeče, 

tudíž je jednoduše dostupný na většině přístrojů, které mají přístup k Internetu a 

internetový prohlížeč. 

 

2.5.1 Zabezpečení informačního systému 

Celý systém běží na pronajatém webhostingu a vstup do systému je podmíněný 

přihlášením, pomocí přihlašovacího jména a hesla. Následně se vedou záznamy o aktivitě 

každého z přihlášených uživatelů. 

Uživatelé jsou zároveň rozdělení do několika uživatelských skupin, kde každá 

z těchto skupin má jiná přístupová práva k jednotlivým funkcím systému.  

 

2.5.2 Zálohování dat 

O zálohu dat se momentálně stará společnost, u které si firma webhosting 

pronajímá. Zálohování dat provádí každý měsíc a následně uchovává historií třech 

předešlých měsíců. V případě potřeby je tato společnost schopná do druhého dne na 

základě žádostí zaslat potřebnou zálohovanou verzi databáze. 
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2.6 Procesy s pracovními pomůckami 

Jako jedna z nejproblematičtějších oblastí podniku se jeví práce s pracovními 

pomůckami a jejích skladování. Je to z toho důvodu, že firma nemá žádný jednotný 

informační systém, který by tyto informace uchovával a zpracovával. Zároveň taky nemá 

stanovený žádný jednotný a normalizovaný způsob vedení záznamu o stavech skladů. 

Následující 3 podkapitoly se zaměřují na analýzu 3 nejčastějších činnosti prováděnými 

ve skladech a mezi nimi. Veškeré procesy budou vztahovány k šesti největším skladům, 

které firma využivá.  

 

2.6.1 Výdej pracovních pomůcek zaměstnancům 

Jednotliví pracovníci sice dostanou s nástupem do práce potřebné pracovní 

pomůcky ale ty je následně potřeba obměňovat. Protože u každé profese nebo činnosti je 

tato doba opotřebení pracovních pomůcek různá. Je potřeba vést záznamy o jednotlivých 

zaměstnancích, kdy si který pracovník jako pomůcku vzal, a kdy by měl žádat o nové – 

je to z toho důvodu, aby toho zaměstnanci nezneužívali a nevybírali si pracovní pomůcky 

častěji než je jejích nárok. Veškeré tyto záznamy jsou taktéž vedeny většinou v papírové 

podobě, což nebývá příliš efektivní v případě, že je potřeba dohledat, který zaměstnanec 

si před půl rokem jakou pomůcku vzal. Jako další problém se jeví to, že není možnost 

nijak jednoduše zjistit aktuální skladové zásoby – jedině tak, že pracovník skladu přímo 

navštíví sklad a spočítá jednotlivé kusy pracovních pomůcek.   
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EPC diagram výdej pracovních pomůcek 
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Výměna 
schválena

Výměna 
zamítnuta

Posouzení nároku 
na výměnu na 

základě profese

Záznam o 
výměně 

pracovních 
pomůcek

Výměna 
pracovních 
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Obrázek 11: Výdej pracovních pomůcek (Zdroj: vlastní) 
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2.6.2 Žádost o pracovní pomůcky z jiných skladů 

Jak jíž bylo zmíněno výše, firma má po celé ČR postavených několik skladů, mezi 

kterými může jednoduše převážet pracovní pomůcky. Proto když některému ze skladu 

začnou docházet pracovní pomůcky, kontaktuje ostatní sklady, zda jím pomůcky daného 

typu nepřebývají. Proto je potřeba obvolat všechny sklady, jaký mají stav zásob. 

Vzhledem k tomu, že záznamy o skladech se vedou v papírové podobě nebo v jsou 

uložené v počítači umístěném přímo ve skladu, musí následně pracovník skladu tento 

sklad navštívit, a zjistit zda tam požadovaná pomůcka je. Následně podána žádost o 

převoz pracovních pomůcek, nebo je informována zodpovědná osoba pro objednání 

chybějících pomůcek. 
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2.6.2.1 EPC diagram – žádost o pracovní pomůcky z jiných skladu 
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Hodnocení 
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stavu skladů
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pracovních pomůcek
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Vedoucí 
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Obrázek 12: Žádost o pracovní pomůcky z jiných skladu (Zdroj: vlastní) 
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2.6.3 Objednání nových pomůcek 

Vzhledem k snižování nákladů je potřeba před objednáním nových pracovních 

pomůcek zjistit, jestli nejsou potřebné pomůcky na některém skladu navíc. Proto je před 

objednáním potřeba opět obvolat všechny sklady, jaký mají stav všech zásob a které 

pomůcky potřebují. Jak už bylo zmíněno výše, pro zjištění stavů zásob musí být 

pracovník skladu přímo na místě a sepsat informace o stavu zásob na svém skladu. V 

momentě, kdy jsou známé stavy jednotlivých skladu, je potřeba tyto informace ručně 

vyhodnotit a na základě toho učinit objednávku. 
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EPC diagram – objednání nových pracovních pomůcek 
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Obrázek 13: Objednání nových pracovních pomůcek (Zdroj: vlastní) 
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2.7 Časová náročnost jednotlivých procesů 

K jednotlivým procesů znázorněným pomocí EPC diagramu stanovíme časové 

náročností jednotlivým činnostem a následně celému procesu. 

2.7.1 Výdej pracovních pomůcek 

U následujícího procesu musíme rozlišovat, zda se jedná o výdej pracovních 

pomůcek novému zaměstnanci, nebo o výměnu starých pracovních pomůcek za nové. 

 

Tabulka 9: Výdej pracovních pomůcek (Zdroj: vlastní) 

Výdej pracovních pomůcek 

Žádost o vydání pracovních pomůcek 1min 

Kontrola dokladů 2min 

Kontakt nadřízeného pracovníka 2-5min 

Záznam o výdeji pracovních pomůcek 2min 

Výdej pracovních pomůcek 2min 

CELKEM 9 - 12min 

 

Tabulka 10: Výměna pracovních pomůcek (Zdroj: vlastní) 

Výměna pracovních pomůcek 

Žádost o výměnu pracovních pomůcek 1min 

Kontrola dokladu 2min 

Kontakt nadřízeného pracovníka 2-5min 

Posouzení nároku na výměnu pracovních 

pomůcek 
2-3min 

Záznam o výměně pracovních pomůcek 2min 

Výměna pracovních pomůcek 2min 

CELKEM 11 - 15min 
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2.7.2 Žádost o pracovní pomůcky z jiných skladů 

 

Obrázek 14: Žádost o pracovní pomůcky z jiných skladů (Zdroj: vlastní) 
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2.7.3 Objednání nových pracovních pomůcek 

                         

 Obrázek 15: Objednání nových pracovních pomůcek (Zdroj: vlastní) 
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2.7.4 Shrnutí časové náročností procesů 

Za časově nejnáročnější proces můžeme na první pohled považovat objednávání 

nových pracovních pomůcek – jehož průměrná časová náročnost je 179 minut. 

Nejzdlouhavější činností je inventura skladů, která se nyní provádí při každé objednávce 

pracovních pomůcek. V případě, že firmu v průběhu roku nepřekvapí neočekávaná 

událost, objednává pracovní pomůcky pravidelně jednou za dva měsíce. Jednoduchým 

výpočtem přijdeme k závěru, že roční časové vytížení toho to procesu je 1074 minut, což 

je téměř 18 hodin. 

Jako druhy časově nejnáročnější proces se jeví žádost o převoz pracovních 

pomůcek mezi sklady s časovou náročností 43minut. Za měsíc si sklady převezou 

pracovní pomůcky v průměru 4 krát. Když tento proces přepočítáme na roční časové 

vytížení, dostaneme se na hodnotu 2064 min, v přepočtu na hodiny přibližně 34,5 hodin. 

Výdej a výměna pracovních pomůcek se tedy jeví jako časově nejméně náročná 

činnost s časem 9-12 minut a 11-15 minut. Tento proces je ale z hlediska četností 

nejčastěji prováděny. Za měsíc firma v průměru vydá 20 nových pracovních pomůcek a 

vymění přibližně 50 pracovních pomůcek. Roční časová náročnost pro výdej nových 

pracovních pomůcek je tedy 2 160 – 2 880 minut a pro výměnu pracovních pomůcek 6 

600 – 9 000 minut. Ve finále činnosti tohoto procesu trvají ročně 146 – 198 hodin. 

 

Po započítání četností jednotlivých procesů je roční časová náročnost jednotlivých 

procesů následující: 

Tabulka 11: Shrnutí časové náročností (Zdroj: vlastní) 

Proces Roční časová náročnost 

Výdej a výměna pracovních pomůcek 146 – 198 hodin 

Žádost o převoz pracovních pomůcek z jiných skladů 34,5 hodin 

Objednání nových pracovních pomůcek 18 hodin 

Celkem 198,5 – 250 hodin 
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2.8 SWOT analýza 

Na základě předešlých analýz jsou pomoci SWOT analýzy v níže uvedené tabulce 

shrnuté slabé a silné stránky firmy, její příležitosti a hrozby. 

Tabulka 12: SWOT analýza (Zdroj: vlastní) 

Silné stránky Slabé stránky 

- Více než 20 působnosti na trhu 

- Dobré jméno firmy 

- Stáli klienti 

- Využívání zastaralých technologií 

- A s tím spojené i neefektivní 

využívání času 

- Neefektivní řízení lidských zdrojů 

a skladových zásob 

Příležitosti Hrozby 

- Stabilní ekonomická situace, díky 

čemuž může firma prosperovat 

- Díky svému jménu má možnost 

získávat nové zákazníky i na 

dlouhodobou spolupráci 

- Zjednodušení podmínek pro 

zaměstnávání cizinců v případě 

dohody s EU 

- Vstup nové konkurence 

- Se snižováním nezaměstnaností 

menší počet zájemců o 

zaměstnání 
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2.9 Shrnutí analytické částí 

Bylo zjištěno, že firma má poměrně dobré postavení na trhu a to nejen díky své 

dlouholeté působností na českém trhu. Vezmeme-li v úvahu fakt, že zaměstnává 

především cizince z východní Evropy, můžeme vzhledem k politickým událostem 

očekávat možný potenciál růstu firmy s příchodem mírnějších podmínek pro 

zaměstnávání cizinců. Aby tento potenciál firma plně využila, musí efektivně řídit svoje 

stávající zdroje a byt na tento možný růst připravená. Za dobu své působností firma 

zavedla různé pracovní postupy a podpůrné procesy, které se dodnes využívají a většina 

z nich je poměrně efektivní a produktivní. 

Výjimku tvoří hlavně práce skladu, kontrola skladových zásob a veškeré činností 

spojené se skladováním pracovních pomůcek, které se jeví jako velice neefektivní. V této 

oblasti se firma musí řídit taktéž legislativním omezením, kdy nemůže jednoduše a levně 

změnit dodavatele pracovních pomůcek. 

Firma aktuálně využívá jednoduchý informační systém pro správu zaměstnanců, 

který vede on-line informace o tom, kteří lidé jsou aktuálně zaměstnání, na jak dlouhou 

dobu a zároveň jako profesi vykonávají. Tento stávající informační systém je možné 

rozšířit o modul správy skladových zásob, který by výrazně ušetřil čas a s ním spojené 

náklady na řízení těchto zásob. 

S rozšířením informačního systému by bylo vhodné taktéž posílit zabezpečení 

stávajícího informačního systému. S rostoucím počtem informací a rozšířenými 

možnostmi informačního systému by jakýkoli neoprávněný zásah do systému mohl 

způsobit vážnější škody. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Řešením stávajícího problému mohlo být rozšíření infomačního systému tak, aby i 

nadále byly prostřednictvím sítě Internet dostupné veškeré stávající informace a nově také 

i informace o skladových zásobách na jednotlivých skladech. Dále je možné využitím 

stávajícího IS zjednodušit kontroly zaměstnanců (žadatelů) o pracovní pomůcky, protože 

už nyní existují záznamy o tom, jestli je daný člověk aktuálně zaměstnán popřípadě na 

jaké konkrétní pozici. Zde je možné k jednotlivým pracovním pozicím přiřadit nároky na 

pracovní pomůcky a jejích opotřebení, což zároveň zefektivní proces obměny pracovních 

pomůcek. 

 

3.1 Rozšíření stávajícího systému 

Aktuální databázový model firmy umožňuje poměrně jednoduše do stávajícího IS 

zakomponovat veškeré potřebné změny. Přidáním několika tabulek do stávající 

databázové struktury bude firma schopna evidovat záznamy o všech pracovních 

pomůckách, o tom, na kterém skladu se aktuálně nachází, i to kdy si který zaměstnanec 

danou pomůcku vzal. 

Následně díky aktuální evidenci zaměstnanců a profesí, bude možné zjistit, zda 

má zaměstnanec na danou pracovní pomůcku vůbec nárok a taky kdy bude mít nárok na 

její obměnu. 

 

 



 

55 

 

3.2 Zabezpečení IS 

Vzhledem k většímu množství interních údajů je firmě doporučeno zlepšit 

zabezpečení informačního systému. Zvýšení bezpečností můžeme rozdělit do dvou 

samostatných částí, ve kterých lepší bezpečností dosáhne různými způsoby. 

 

3.2.1 Zabezpečení z pohledu IS 

Do samotného informačního systému je možné implementovat prvky, které 

zabrání neoprávněné osobě vstupu do systému. Týká se to především přihlašování do IS. 

Zde je doporučeno nastavení maximálního počtu neplatných pokusu o přihlášení. 

V případě, že se neoprávněná osobo snažila dostat do systému, tak po určitém počtu 

neplatné kombinace přihlašovacího jména a hesla by systém tuto situaci vyhodnotil jako 

bezpečnostní hrozbu a zablokoval IP adresu útočníka. 

U uživatelů s vyššími právy by bylo vhodné zavést dvoustupňovou autorizaci, kdy 

pro úspěšné přihlášení do systému bude vyžadován speciální kód zaslaný emailem nebo 

přes SMS. 

Dále je vhodné implementovat systém automatického odhlašování po určité době 

nečinnosti. Omezí se tím hrozba, kdy se uživatel zapomene ze systému odhlásit na jiném 

než soukromém počítači. 

 

3.2.2 Školení uživatelů o bezpečností IT/IS 

Je všeobecně známým faktem, že nejslabším článkem informačních systému je 

právě uživatel. Všichni uživatele IS by proto měli projit školením kdy budou seznámení 

se základními postupy práce s IS. Jedná se především o následující body: 

- Jak zvolit dostatečně silné heslo 

- Nesdílet přihlašovací údaje s nikým jiným 

- Nepsat si přihlašovací údaje někam poblíž počítače 

- Pravidelné odhlašování v případě opuštění počítače 
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3.3 Procesy s pracovními pomůckami po zavedení IS 

Po zavedení informačního systému se výrazně zjednoduší procesy pro výdej nebo 

výměnu pracovních pomůcek, žádání pracovních pomůcek z jiných skladů a objednávání 

nových pracovních pomůcek. 

 

3.3.1 Výdej nových pracovních pomůcek  

Tento proces se zjednoduší především díky informacím o pracovních pozicích 

jednotlivých zaměstnanců, u kterých následně systém posoudí nárok na výdej nebo 

výměnu pracovních pomůcek. Nadále nebude nutné neustále kontaktovat personální 

oddělení, které aktuálně jako jediné tyto informace má. 

 

3.3.2 Žádost o pracovní pomůcky z jiných skladů 

Protože budou informace o stavu jednotlivých skladu jednoduše dostupné v rámci 

informačního systému, odpadne vedoucím skladů povinnost telefonického kontaktu 

s ostatními sklady s žádostí o stavu zásob. Vedoucí daného skladu jednoduše zjistí, na 

kterém ze skladů se nachází pomůcky, které momentálně potřebuje a telefonicky následně 

domluví pouze převoz. 

 

3.3.3 Objednání nových pracovních pomůcek 

Dostupnost informací o jednotlivých skladech výrazně zjednoduší i tento proces. 

Obchodní oddělení jednoduše zjisti stavy na všech skladech a následně na základě těchto 

informací učiní objednávku. 

 

Jak přesně zavedení informačního systému jednotlivé procesy ovlivní je 

znázorněno v dalších bodech pomocí EPC diagramů.  
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EPC diagram – výdej pracovních pomůcek po zavedení IS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16: Výdej pracovních pomůcek po zavedení IS (Zdroj: vlastní) 
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EPC diagram – žádost o pracovní pomůcky z jiných skladů po zavedení IS 
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Obrázek 17: Žádost o pracovní pomůcky z jiných skladů po zavedení IS (Zdroj: vlastní) 
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EPC diagram – objednání nových pracovních pomůcek 
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Obrázek 18: Objednání nových pracovních pomůcek (Zdroj: vlastní) 
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3.4 Časová náročnost po zavedení IS 

Zavedením IS se nejen zjednoduší procesy jako takové, ale i zkrátí se i doba, po 

kterou jsou vykonávané jednotlivé činností. Konkrétně jde o činností, kde se momentálně 

využívají knihy záznamu, a v případě, kdy chce vedoucí skladu cokoli vyhledat, tak musí 

listovat knihou – což je časově náročnější, než když mu veškeré tyto informace přehledně 

poskytne informační systém. Další změna nastane v systému inventur – po zavedení 

informačního systému firma plánuje provádět inventury pravidelně pouze 2 krát do roka 

– nikoli při každé nové objednávce jak je tomu do teď. 

Následující tabulky popisují jednotlivé činností vybraných procesů a přiřazují jím 

časovou náročnost. 

Tabulka 13: Výdej pracovních pomůcek po zavedení IS (Zdroj: vlastní) 

Výdej pracovních pomůcek 

Žádost o vydání pracovních pomůcek 1min 

Ověření zaměstnance 0,5min 

Záznam o výdeji pracovních pomůcek 1min 

Výdej pracovních pomůcek 2min 

CELKEM 4,5min 
 

 

Tabulka 14: Výměna pracovních pomůcek po zavedení IS (Zdroj: vlastní) 

 

Výměna pracovních pomůcek 

Žádost o výměnu pracovních pomůcek 1min 

Kontrola dokladu 0,5 min 

Posouzení nároku na výměnu pracovních 

pomůcek 
0,25min 

Záznam o výměně pracovních pomůcek 1min 

Výměna pracovních pomůcek 2min 

CELKEM 4,75min 
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Tabulka 15: Žádost o pracovní pomůcky z jiných skladů po zavedení IS (Zdroj: vlastní) 

Žádost o pracovní pomůcky z jiných skladů 

Zjištění stavu zásob na ostatních skladech 1min 

Kontaktování vybraného skladu a 

domluvení převozu 
5min 

CELKEM 6min 

 

 

Tabulka 16: Objednání nových pracovních pomůcek po zavedení IS (Zdroj: vlastní) 

Objednání nových pracovních pomůcek 

Zjištění stavu zásob na ostatních skladech 1min 

Hodnocení informací o stavu na skladech 5min 

Objednání nových pracovních pomůcek 15min 

CELKEM 21min 
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3.5 Srovnání časových náročností 

Na níže uvedených grafech jsou znázorněné časové náročností jednotlivých procesů před 

a po zavedení IS. 

 

 

Graf 3: Srovnání časové náročností výměny pracovních pomůcek (Zdroj: vlastní) 
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Graf 4: Srovnání časové náročností výdeje pracovních pomůcek (Zdroj: vlastní) 

 

Graf 5: Srovnání časové náročností žádostí o pracovní pomůcky (Zdroj: vlastní) 
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Graf 6: Srovnání časové náročností objednání nových pracovních pomůcek (Zdroj: vlastní) 
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3.5.1 Shrnutí časové náročností po zavedení IS 

Budeme-li vycházek z propočtu roční časové náročností s hodnotami z analytické 

částí a upravíme tento propočet o nově získané hodnoty, dopracujeme se k následujícím 

číslům: 

Tabulka 17: Shrnutí časové náročností po zavedení IS 

Proces Roční časová náročnost 

Výdej a výměna pracovních pomůcek 65,5 hodin 

Žádost o převoz pracovních pomůcek z jiných skladů 4,8 hodin 

Objednání nových pracovních pomůcek 2,1 hodin 

Celkem 72,4 hodin 

 

 

Srovnání roční časové náročností a přínosy informačního systému 

 
Tabulka 18: Srovnání časové náročností před a po zavedení IS (Zdroj: vlastní) 

Proces 

Roční časová 

náročnost před 

zavedením IS 

[hodiny] 

Roční časová 

náročnost 

před 

zavedením IS 

[hodiny] 

Roční časová 

úspora 

[hodiny] 

Výdej a výměna 

pracovních pomůcek 
146 – 198 65,5 80,5 – 132,5 

Žádost o převoz 

pracovních pomůcek 

z jiných skladů 

34,5 4,8 29,7 

Objednání nových 

pracovních pomůcek 
18 2,1 15,9 

Celkem 198,5 – 250,5 72,4 126,1 – 178,1 

 

Firma zavedením informačního systému dosáhne ve sledovaných procesech roční časové 

úspornosti 126,1 až 178,1 hodin. 
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3.6 Přínosy IS 

Firma zavedením informačního systému ve finále jednak výrazně sníží časovou 

náročnost jednotlivých procesů vztahujícím se k pracovním pomůckám a následná 

dostupnost informací o jednotlivých skladech usnadní práci obchodnímu oddělení při 

kontrole stavu skladů a objednávání nových pracovních pomůcek.  

 

3.7 Rozšíření IS v budoucnu 

I po zavedení uvedené změny bude možné informační systém v budoucnu dále 

rozšiřovat. Tím, že aktuálně systém spravuje informace o všech zaměstnancích, o jejích 

profesích a bude propojen se sklady pracovních pomůcek, se vytvoří dobrý základ pro 

budoucí rozšiřování IS.  

 

3.8 Náklady na rozšíření IS 

Rozšíření informačního systému bude zahrnovat několik kroku, které detailněji 

popisuje následující tabulka a současně těmto krokům přiřazuje odhadované náklady 

Tabulka 19: Náklady na rozšíření IS (Zdroj: vlastní) 

Činnost Náklady 

Analýza potřeb IS 7 000 Kč 

Vývoj a implementace IS 20 000 Kč 

Školení personálu 25 000 Kč 

Celkem 52 000 Kč 

 

Celkové náklady na rozšíření IS a následné školení personálu budou činit 52 000 

Kč. 
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3.9 Ekonomické zhodnocení 

Zavedením informačního systému se roční časová náročnost analyzovaných 

procesů sníží v průměru o 152,1 hodin na 72,4 hodin. Tuto časovou úsporu pocítí jak 

obchodní oddělení, tak zaměstnanci čekající na pracovní pomůcky i vedoucí jednotlivých 

skladů.  

Když sestavíme průměrnou mzdu těchto pracovníku, dostaneme se na přibližně 120 

Kč/hodinu. S časovou úsporou 152,1 hodin při mzdě 120 Kč/hodinu firma ročně ušetří 

18 252 Kč. Investovaná částka 52 000 Kč se jí tedy vrátí za necelé tři roky. 

3.10 Zavedení IS 

Pro zavedení informačního systému je na počátku potřeba provést analýzu potřeb 

informačního systému. Na základě analýzu bude následovat další krok a to vývoj 

informačního systému. Dalším v pořadí bude implementace IS, kdy se stávající 

informační systém rozšíří o nové funkce. Následně proběhne testování tohoto nového 

systému a spustí se zkušební provoz. Po zkušebním provozu bude následovat zavádění 

systému, kdy se běžní uživatele, v našem případě zaměstnanci, budou s novým systémem 

seznamovat a zároveň s tímto krokem proběhne i školení personálu. Posledním krokem 

při zavádění informačního systému bude ostrý provoz s dodatečným doškolováním 

zaměstnanců. Níže uvedena tabulka popisuje jednotlivé činností při zavádění 

informačního systému, a přiřazuje k ním odhadové časy doby trvání v dnech. 

Tabulka 20: Zavedení IS (Zdroj: vlastní) 

Činnost Popis činnosti 
Předchozí 

činnost 
aij bij cij tij σij

2 

1 Analýza potřeb IS - 5 7 10 7,1667 0,694 

2 Vývoj IS 1 14 21 28 21 5,444 

3 Implementace systému 2 5 10 14 9,8333 2,25 

4 Testování IS 3 5 14 21 13,6667 7,111 

5 Zkušební provoz 4 7 10 14 10,1667 1,361 

6 Zavádění systému 5 3 5 7 5 0,444 

7 Školení personálu 5 21 21 21 21 0 

8 
Ostrý provoz s dodatečným 

školením 
7 14 14 14 14 0 

Σ hodnot na kritické cestě        96,83 16,86 
  
Střední doba trvání zavádění IS je tedy 96,83 dní s odchylkou přibližně 4,1 dnů. 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo navržení vhodných doplňku ke s távajícímu 

informačnímu systému firmy na základě předchozích analýz. 

První část práce teoretický rozebírá a popisuje metody, které jsou následně v práci 

použité. 

V druhé kapitola je provedena analýza aktuální stavu firmy. Především byl kladen 

důraz na analýzu procesů vztahujícím se k pracovním pomůckám. Tyto procesy byly 

následně znázorněné i pomoci EPC diagramů. Právě v těchto procesech byly zjištěné 

nedostatky, které snižovaly efektivitu práce. Proto bylo doporučeno, aby byl současný IS 

rozšířen o možnost řídit tyto procesy. 

Návrhová část následně popisuje jednotlivé změny, které je potřeba v systému 

provést. Dále zkoumá jaký, vliv na stávající procesy bude mít rozšíření informačního 

systému. Jsou zde také stanovené náklady na rozšíření IS a školení personálu, na základě 

kterých je stanoveno ekonomické zhodnocení provedených změn. V závěru této kapitoly 

jsou popsané jednotlivé kroky zavádění nového informačního systému včetně časových 

odhadu jednotlivých činností. 

Informační systém v navrhovaném stavu může být brán jako dobrý základ pro 

budoucí rozšiřování tak aby nesloužil pouze pro operativní řízení, ale podílel se i na 

taktickém případně strategickém řízení firmy. 



 

69 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

[1] MOLNÁR, Zdeněk a Hana KLČOVÁ. Efektivnost informačních systémů. Praha: 

Grada, 2000. Systémová integrace. ISBN 80-716-9410-X. 

[2] ROSMAN, Pavel a Ladislav BUŘITA. Informatika pro ekonomy a manažery. Vyd. 

2., upr. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. Systémová integrace. ISBN 978-

80-7318-934-1. 

[3] VYMĚTAL, Dominik a Ladislav BUŘITA. Podnikové informační systémy - ERP. 

Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2010. 

Systémová integrace. ISBN 978-80-7248-618-2. 

[4] SODOMKA, Petr a Hana KLČOVÁ. Informační systémy v podnikové praxi. 2., 

aktualiz. a rozš. vyd. Brno: Computer Press, 2010. Systémová integrace. ISBN 978-80-

251-2878-7. 

[5] BASL, Josef a Roman BLAŽÍČEK. Podnikové informační systémy: podnik v 

informační společnosti. 2., výrazně přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2008. 

Management v informační společnosti. ISBN 978-80-247-2279-5. 

[6] PORTER, Michael E. Konkurenční výhoda: (jak vytvořit a udržet si nadprůměrný 

výkon). 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1997, 626 s. Profesionál. ISBN 80-856-

0512-0. 

[7] Poreterův model pětí sil. Jakasi.cz [online]. 2015 [cit. 2016-05-11]. Dostupné z: 

http://www.jakasi.cz/co-je-porteruv-model-peti-sil/  

[8] GRASSEOVÁ, Monika a Petra KRAJNÍKOVÁ. Analýza podniku v rukou 

manažera: 33 nejpoužívanějších metod strategického řízení. 2. vyd. Brno: Computer 

Press, 2012. ISBN 978-80-265-0032-2. 978-80-214-4125-5 

[9] BARTOŠOVÁ, Hana a Petra KRAJNÍKOVÁ. Základy marketingu. Praha: Vysoká 

škola regionálního rozvoje, 2011. ISBN 978-80-87174-07-4. 

[10] SWOT analýza. Management mania [online]. Copyright © 2011-2013 [cit. 2016-

11-05]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/swot-analyza 

[11] PESTLE analýza. Management mania [online]. Copyright © 2011-2013 [cit. 2016-

11-05]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/pestle-analyza 



 

70 

 

[12] KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení. Praha: C. H. Beck, 2003. str 

60. ISBN 80-7179-578-X 

[13] KOCH, Miloš a Bernard NEUWIRTH. Datové a funkční modelování: podnik v 

informační společnosti. Vyd. 4., rozš. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. 

Management v informační společnosti. ISBN 978-80-214-4125-5. 

 

[14] ČESKO. Zákon č. 262 ze dne 21. dubna 2006. In: Sbírka zákonů České republiky. 

2006. Dostupný také z: http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=z262_2006_6. ISSN  

1211-1244 

[15] ČESKO. Zákon č. 435 z roku 2004. In: Sbírka zákonů České republiky. 2004. 

Dostupný také z: http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=z435_2004_1. ISSN  1211-1244 

[16] PLÁŠKOVÁ, Alena. Metody a techniky analýzy a zlepšování kvality. Praha: 

Vysoká škola ekonomická, 1999. ISBN 80-707-9119-5. 

[17] Obchodní rejstřík [online]. ©2000-2016 [cit. 2016-11-05]. Dostupné z: 

http://www.obchodnirejstrik.cz/ 

[18] Sazby daně z přidané hodnoty. Účetní kavárna [online]. ©2015 [cit. 2016-11-05]. 

Dostupné z: http://www.ucetnikavarna.cz/uzitecne-tabulky/sazby-dane-z-pridane-

hodnoty/ 

[19] Kurzy.cz [online]. Copyright ©2010-2015 [cit. 2016-11-05]. Dostupné z: 

http://www.kurzy.cz 

[20] Český statistický úřad [online]. 2016 [cit. 2016-11-05]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/ 

[21] Míra nezaměstnaností. Finance.cz [online]. 2015 [cit. 2016-11-05]. Dostupné z: 

http://www.finance.cz/makrodata-eu/trh-prace/statistiky/mira-nezamestnanosti/ 

 

 

 



 

71 

 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1: Popis firmy ................................................................................................... 29 

Tabulka 2: Sazba DPH .................................................................................................... 34 

Tabulka 3: Míra inflace ................................................................................................... 35 

Tabulka 4: Vývoj HDP ................................................................................................... 35 

Tabulka 5: Politické a legislativní faktory ...................................................................... 37 

Tabulka 6: Ekonomické faktory ..................................................................................... 37 

Tabulka 7: Sociální faktory ............................................................................................. 38 

Tabulka 8: Technologické faktory .................................................................................. 38 

Tabulka 9: Výdej pracovních pomůcek .......................................................................... 48 

Tabulka 10: Výměna pracovních pomůcek .................................................................... 48 

Tabulka 11: Shrnutí časové náročností ........................................................................... 51 

Tabulka 12: SWOT analýza ............................................................................................ 52 

Tabulka 13: Výdej pracovních pomůcek po zavedení IS ............................................... 60 

Tabulka 14: Výměna pracovních pomůcek po zavedení IS ........................................... 60 

Tabulka 15: Žádost o pracovní pomůcky z jiných skladů po zavedení IS...................... 61 

Tabulka 16: Objednání nových pracovních pomůcek po zavedení IS ............................ 61 

Tabulka 17: Shrnutí časové náročností po zavedení IS .................................................. 65 

Tabulka 18: Srovnání časové náročností před a po zavedení IS ..................................... 65 

Tabulka 19: Náklady na rozšíření IS .............................................................................. 66 

Tabulka 20: Zavedení IS ................................................................................................. 67 



 

72 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 1: Informační pyramida .................................................................................... 17 

Obrázek 2: Životní cyklus IS .......................................................................................... 19 

Obrázek 3: Porterův model ............................................................................................. 21 

Obrázek 4: Událost  ........................................................................................................ 25 

Obrázek 5: Funkce  ......................................................................................................... 25 

Obrázek 6: Procesní role  ................................................................................................ 25 

Obrázek 7: Funkce IS  .................................................................................................... 25 

Obrázek 8: Operátor AND  ............................................................................................. 25 

Obrázek 9: Operátor XOR  ............................................................................................. 25 

Obrázek 10: Operátor OR  .............................................................................................. 25 

Obrázek 11: Výdej pracovních pomůcek  ....................................................................... 42 

Obrázek 12: Žádost o pracovní pomůcky z jiných skladu  ............................................. 45 

Obrázek 13: Objednání nových pracovních pomůcek  ................................................... 47 

Obrázek 14: Žádost o pracovní pomůcky z jiných skladů  ............................................. 49 

Obrázek 15: Objednání nových pracovních pomůcek  ................................................... 50 

Obrázek 16: Výdej pracovních pomůcek po zavedení IS  .............................................. 57 

Obrázek 17: Žádost o pracovní pomůcky z jiných skladů po zavedení IS ..................... 58 

Obrázek 18: Objednání nových pracovních pomůcek  ................................................... 59 

 

file:///C:/Users/Alex/OneDrive/Karmazin%20-%20Diplomová%20práce%20-%20Teorie%20Analyza%20Návrh.docx%23_Toc451374131
file:///C:/Users/Alex/OneDrive/Karmazin%20-%20Diplomová%20práce%20-%20Teorie%20Analyza%20Návrh.docx%23_Toc451374132
file:///C:/Users/Alex/OneDrive/Karmazin%20-%20Diplomová%20práce%20-%20Teorie%20Analyza%20Návrh.docx%23_Toc451374133
file:///C:/Users/Alex/OneDrive/Karmazin%20-%20Diplomová%20práce%20-%20Teorie%20Analyza%20Návrh.docx%23_Toc451374134
file:///C:/Users/Alex/OneDrive/Karmazin%20-%20Diplomová%20práce%20-%20Teorie%20Analyza%20Návrh.docx%23_Toc451374135
file:///C:/Users/Alex/OneDrive/Karmazin%20-%20Diplomová%20práce%20-%20Teorie%20Analyza%20Návrh.docx%23_Toc451374136
file:///C:/Users/Alex/OneDrive/Karmazin%20-%20Diplomová%20práce%20-%20Teorie%20Analyza%20Návrh.docx%23_Toc451374137
file:///C:/Users/Alex/OneDrive/Karmazin%20-%20Diplomová%20práce%20-%20Teorie%20Analyza%20Návrh.docx%23_Toc451374142


 

73 

 

SEZNAM GRAFŮ 

Graf 1: Počet obyvatel .................................................................................................... 35 

Graf 2: Míra nezaměstnanosti ......................................................................................... 36 

Graf 3: Srovnání časové náročností výměny pracovních pomůcek ................................ 62 

Graf 4: Srovnání časové náročností výdeje pracovních pomůcek .................................. 63 

Graf 5: Srovnání časové náročností žádostí o pracovní pomůcky .................................. 63 

Graf 6: Srovnání časové náročností objednání nových pracovních pomůcek ................ 64 

 


