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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá výběrem a implementací informačního systému pro malou 

firmu. Jsou v ní popsány základní teoretické pojmy a problematika s oblastí 

informačních systémů spojená. Práce zahrnuje analýzu současného stavu, stanovení 

hlavních požadavků a parametrů nového informačního systému, posouzení vybraných 

variant, výběr vhodného systému, implementaci, ekonomické zhodnocení a shrnutí 

předpokládaných přínosů.  

Abstract 

This diploma thesis deals with the selection and implementation of information system 

for a small company. It describes the basic theoretical concepts and problems connected 

with the area of information systems. The work includes analysis of the current state, 

determination of the main requirements and parameters of the new information system, 

assessment of selected variants, selection of a suitable system, implementation, 

economic evaluation and summary of the expected benefits. 
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Úvod 

Informační systém je v současné době nedílnou součástí většiny firem, které chtějí 

prosperovat a udržet si konkurenceschopnost. Informační systémy pomáhají firmám ke 

zlepšení efektivnosti a celkového komfortu při řízení a zajišťování firemních procesů 

jejich automatizováním a správnou analýzou podnikových informací. 

Důležitý je především správně a kvalitně vybraný systém, dle potřeb a požadavků 

firmy, který může následně poskytnout podniku nejen usnadnění práce a s tím spojenou 

časovou úsporu, ale i poskytnou firmě přehlednou formou všechny potřebné informace 

pro strategické plánování, upevnění pozice na trhu a vyhledávání nových obchodních 

příležitostí. A právě výběr vhodného systému je hlavním tématem této práce.  

V první části nejprve popíši základní pojmy a teoretická východiska spojená 

s problematikou informačních systémů.  

Ve druhé části pak bude uvedena stručná charakteristika firmy a produktového 

portfolia, budou provedeny analýzy vnějšího i vnitřního prostředí firmy, včetně analýzy 

a popisu současného stavu používaného informačního systému a hardwarového 

vybavení podniku. 

Třetí část bude vycházet zejména z provedených analýz a jejím hlavním obsahem bude 

posouzení variant a provedení výběru vhodného informačního systému a jeho 

dodavatele, který bude nejlépe vyhovovat stanoveným požadavkům a celkové představě 

vedení firmy. Následně bude popsán celkový proces zavádění a implementace 

informačního systému a provedeno ekonomické zhodnocení s vyčíslenými náklady na 

zavedení a užívání vybraného informačního systému ve firmě a popsány jeho 

předpokládané přínosy. 
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1. Cíle práce, metody a postupy zpracování 

1.1 Cíle práce 

Analyzovat stávající stav informačního systému vybrané organizace a jeho efektivnosti, 

posoudit tento stav a na základě firemní strategie připravit alternativní možnosti nového 

informačního systému včetně posouzení variant a návrhu optimální. 

1.2 Metody a postupy zpracování 

Teoretická část popisuje základní pojmy a použité metody, které následně využijeme 

v analytické části pro popis současného stavu firmy, informačního systému a 

hardwarového vybavení. 

Navazující analytická část pak obsahuje stručnou charakteristiku firmy. Pro analýzu 

vnějšího prostředí bude využita metoda PEST a Porterova analýza pěti sil. Při analýze 

vnitřního prostředí pak bude využita metoda 7S a na tyto provedené analýzy naváže 

analýza SWOT. Dále pak bude uveden průběh procesu objednávky pomocí EPC 

diagramu a matice odpovědnosti RACI, dále bude provedena analýza současného stavu 

IS a IT ve firmě s využitím metody HOS 8 a analýza rizik.  

Při návrhu vlastního řešení budou po stanovení požadavků na nový informační systém, 

pro hrubý výběr vhodných kandidátů, využity průvodci pro výběr IS dostupní na 

webových portálech: https://www.systemonline.cz, http://www.softwarecentrum.cz/.  

Pro následný jemný výběr nám budou sloužit zejména informace z demoverzí 

jednotlivých vybraných systémů, stránek dodavatelů, referencí jak na internetu, tak i z 

okolí firmy, konzultací a podobně. Hodnocené kritéria budou vybrány na základě 

požadavků firmy na nový informační systém. S využitím fuzzy logiky vypracujeme 

systém, který nám pomůže při rozhodování o výběru nejvhodnějšího informačního 

systému a jeho dodavatele. Při popisu procesu zavádění a implementace informačního 

systému do firmy bude použit Lewinův model změn. Pro přehledné zobrazení časového 

harmonogramu jednotlivých činností a posloupnosti bude využit Ganttův diagram. 

Závěrem provedeme ekonomické zhodnocení s vyčíslením jednorázových a provozních 

nákladů a uvedeme očekávané přínosy vybraného informačního systému.  
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2. Teoretická východiska práce 

V této části práce se budu věnovat vymezení hlavních pojmů oblasti informačních 

systémů a popisu teoretických základů. 

 

2.1 Data 

Pod pojmem data si můžeme představit poznatky nebo fakta, zaznamenané bez určitého 

významu, které jsou všude kolem nás a používáme je pro popis nějakého jevu či 

vlastnosti pozorovaného objektu.  

Data můžeme získávat ať už měřením, pozorováním nebo zápisem a můžeme je uložit, 

zpracovávat a transformovat do jiné podoby, jako například uložit do počítače, nebo 

zaznamenat na papír. [1]  

Podniková data jsou pak neodmyslitelným prvkem informačního systému, jsou schopna 

přenosu, zpracování a interpretace a jsou zároveň nositeli zaznamenaných skutečností, 

které souvisí s aktivitami podniku. [2] 

 

2.2 Informace 

Informace můžeme chápat jako data, kterým uživatel přisuzuje určitý význam a které 

uspokojují konkrétní informační potřebu příjemce. Nositelem informace mohou být 

číselná data, text, zvuk, obraz a další smyslové vjemy a informace na rozdíl od dat 

nemůžeme skladovat. [3] 

Na informace můžeme nahlížet z různých úrovní pohledu: 

• Syntaktický pohled je orientován na vnitřní strukturu informace, souvislosti 

mezi znaky, které ji utváří, a to bez ohledu na vztah k jejímu příjemci. 

• Sémantický pohled zdůrazňuje obsahový význam informace, a to rovněž bez 

ohledu na vztah k jejímu příjemci. 

• Pragmatický pohled je na rozdíl od předchozích dvou směřován k praktickému 

využití informace, tedy k jejímu významu pro příjemce. Tento pohled je také 
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nejbližší otcům managementu či špičkovým světovým podnikatelům, tedy 

lidem, kteří informace chápou jako nezbytnou součást rozhodovacího procesu, 

ať už v podnikání nebo ve společenském a osobním životě. [2] 

Informace můžeme dělit podle různých hledisek, jako je například čas, na: 

• krátkodobé,  

• dlouhodobé,  

• historické,  

• aktuální,  

• prognostické. 

Dále pak podle stupně řízení, jako: 

• operativní,  

• strategické, 

• taktické. 

Čím větším množstvím informací disponujeme, tím se naše rozhodovací neurčitost 

snižuje. 

Peter Drucker ve své knize Postkapitalistická společnost představil názor, že informace 

jsou jediným smysluplným zdrojem pro podnikání a tradiční výrobní faktory, jako je 

práce, půda a kapitál sice nezmizely, ale staly se druhořadými. Hlavním producentem 

bohatství jsou informace a znalosti. [2] 

 

2.3 Systém 

Systém je účelově definovaná množina prvků a množina vazeb mezi nimi, přičemž 

vlastnosti prvků a vazeb mezi nimi určují vlastnosti (chování) celku. 

U takto charakterizovaného systému pak identifikujeme především: 

• účel systému, 

• strukturu systému,  

• vlastnosti prvků systému, 
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• vlastnosti vazeb mezi prvky systému,  

• okolí systému,  

• případné subsystémy 

V informatice pak tento systém označujeme jako informační systém. [4] 

 

2.4 Informační systém 

Informační systém (IS) můžeme charakterizovat, jako soubor lidí, metod a technických 

prostředků zajišťujících sběr, přenos, uchování, zpracování a prezentace dat s cílem 

tvorby a poskytování informací dle potřeb příjemců. [5] 

Informační systém nám poskytuje možnosti komunikace a transformace informací v 

čase, prostoru i formě tak, aby byly využity lépe, než jak bylo možné v jejich původním 

stavu a přidává tedy k zpracovávaným či komunikovaným informacím hodnotu. IS je 

typ speciálního komunikačního média, jehož cílem je odstranit bariéry v přístupu k 

informacím. Účelově uspořádává vztahy a informační toky mezi informačními zdroji, 

lidmi a technologickými prostředky spolu s procesy zpracování a komunikace 

informací. 

Obecně pak můžeme říci, že lidé, nástroje a metody jsou seskupeny do tří základních 

komponent: 

• vstup (input) obsahuje prvky, které zachycují informační nebo další vstupy, 

které jsou předmětem zpracování, popřípadě vzájemně vstupy propojit, 

• zpracování (processing) obsahuje prvky, které zajišťují transformaci vstupů na 

požadovaný výstup, 

• výstup (output) zahrnuje prvky, jež jsou schopny přenést informační a další 

výstupy k příjemci. [4] 

Tento systém je následně ještě rozšířen o komponenty: 

• řízení (control) slouží pro nastavení a měření standardů zpracování a vyvolání 

akcí, které vedou k minimalizaci těchto odchylek, 
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• zpětná vazba (feedback) poskytuje mechanizmus, jehož pomocí na základě 

vyhodnocení výstupu ovlivňujeme budoucí vstup do zpracování a jež je 

základem systémů pro podporu rozhodování. [4] 

2.4.1 Struktura informačního systému 

Informační systém se skládá z pěti níže popsaných základních komponent, ke kterým se 

někdy ještě přiřazuje i komponenta šestá v podobě reálného světa, jako kontextu IS. Při 

vývoji a implementaci by se pak pro dosažení efektivního IS firmy neměla žádná 

z těchto součástí zanedbat.  

 

Obrázek 1: Struktura IS (Zdroj: vlastní zpracování) 

• Technické prostředky (Hardware) -  jsou počítačové systémy různého druhu a 

velikosti včetně periferních jednotek, které v případě potřeby mohou být 

prostřednictvím sítě propojeny a napojeny na paměťový subsystém pro práci 

s velkými objemy dat. 

• Programové prostředky (Software) - sem patří systémové programy řídící 

chod počítače, efektivní práci s daty a komunikaci systému s reálným světem a 

dále pak aplikační programy řešící určité třídy úloh. 
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• Organizační prostředky (Orgware) - soubor nařízení a pravidel definující 

provozování a využívání IS a informačních technologií. 

• Lidská složka (Peopleware) - řeší adaptaci a fungování člověka v počítačovém 

prostředí. 

• Datová základna (Dataware) - data ve vztahu k jejich dostupnosti, správě a 

bezpečnosti. 

• Reálný svět - zahrnuje informační zdroje, legislativu a normy jako kontext 

informačního systému. [5] 

2.4.2 Požadavky na informační systém 

Hlavním požadavkem, který by měl informační systém splňovat je podpora všech 

základních podnikových procesů a dále by měl splňovat požadavky, jako jsou: 

• spolehlivost, 

• bezpečnost, 

• efektivita, 

• udržovatelnost, 

• spravovatelnost, 

• pružnost (schopnost rozvoje). 

Požadavky nemáme jen na informační systém, ale i na informace které bude poskytovat, 

proto by IS neměl uživatele zahltit velkým množstvím nepotřebných informací, ale 

přehlednost a jednoduchost by měla být uplatněna všude, kde je to možné. Poskytované 

informace by tedy z výše uvedených důvodů měly být především aktuální, relevantní, 

přesné a ověřitelné. [6] 

 

2.5 Enterprise Resource Planning (ERP)  

Je podnikový informační systém, který sjednocuje a automatizuje velké množství 

procesů souvisejících s činností podniku a jeho hlavní cíl je tedy podpora podnikových 

procesů a evidence dat potřebných pro úspěšné řízení firmy.  
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ERP je považován za základ podnikového informačního systému a může být chápán 

jako: 

• aplikace, které představují softwarová řešení používaná k řízení podnikových 

dat a pomáhající k plánování celého logistického řetězce, 
• parametrizovatelný, hotový software umožňující podniku automatizovat a 

integrovat jeho hlavní podnikové procesy, sdílet společná podniková data a 

umožnit jejich dostupnost v reálném čase, 
• podniková databáze, do které jsou všechny důležité podnikové transakce 

zapisovány a data jsou v této databázi zpracovávána, monitorována a na jejím 

základě reportována 
• jádro podnikového informačního systému, které spolu s dalšími aplikacemi 

jako například Supply Chain Management (SCM), Custoomer Relationship 

Management (CRM) a Business Intelligence (BI) vytváří rozšířené ERP. [7] 
 

 

Obrázek 2: Rozšířený ERP systém (Zdroj: převzato z [8]) 
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ERP typicky integruje oblasti jako:  

• plánování,  

• logistika (nákupní, prodejní, výrobní),  

• ekonomika a finance, 

• lidské zdroje atd. 

2.5.1 Rozdělení ERP systémů 

ERP systémy je možné rozdělit podle oborového a funkčního zaměření na několik typů: 

• All in one - pokrývají všechny základní procesy probíhající ve firmě od řízení 

lidských zdrojů přes výrobu a logistiku po ekonomiku. Za výhodu tak bývá 

považován vysoký stupeň integrace, který dostačuje pro většinu organizací a 

naopak nevýhodou bývá nákladná customizace a nižší detailní funkcionalita. 

 

• Best-of-Breed - zde je typická orientace na specifické procesy nebo obory, což 

sebou přináší špičkovou detailní funkcionalitu a specifická řešení pro daný obor. 

V tomto typu nemusí být pokryty všechny klíčové procesy a dochází 

k nekonzistentnosti v informacích a obtížnější koordinaci procesů, což má za 

následek nutnost řešení více IT projektů. 

 

• Lite ERP - Se zaměřuje zejména na malé a středně velké firmy, kterým 

poskytuje odlehčenou verzi standardního ERP, což sebou přináší výhodu nižší 

ceny a rychlou implementaci, ale na druhé straně omezení ve funkcionalitě, 

počtu uživatelů, možnostech rozšíření a podobně. [2] 

Dále pak můžeme ERP systémy rozdělit podle modelu dodání, na: 

• On-premise model - v tomto případě je aplikace nainstalována přímo na 

vlastních serverech organizace, která ERP systém zakoupila a bude užívat. 

Organizace musí disponovat vlastními zdroji a schopnostmi na provoz a údržbu 

systému i zařízení, na kterých bude provozován. Upgrade, aktualizace a úpravy 

jsou řešeny ve spolupráci s dodavatelskou firmou. 
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• On-demand model - sem spadají pojmy jako ASP (Application service 

provider) nebo SaaS (Software as a Service) v obou případech se jedná o model, 

kdy je ERP systém provozován na serverech dodavatele a klientovi dodáván na 

dálku přes internet. Dodavatel se zároveň stará o všechny aktualizace a upgrady, 

případná customizace systému se pak provádí pomocí tzv. mashupů. 

 

• On-appliance model - jedná se o formu SaaS řešení, kdy zákazník platí jen za 

ty moduly, které využívá. [6] 

 

2.6 Customer Relationship Management (CRM) 

Jedná se o podnikový informační systém, který se zabývá správou informací a řízením 

vztahů se zákazníky. Je to aplikace, která umožňuje shromažďovat, třídit a zpracovávat 

údaje o zákaznících, především jejich kontakty, probíhající obchodní procesy a 

dosahované tržby. Často bývá součástí těchto systémů i nejrůznější statistiky, pomocí 

kterých pak CRM systém uživatelům podává detailní a přehledné informace o všech 

zákaznících a jejich vztazích s firmou.  Zdrojem informací pro systém jsou především 

emaily, telefonické rozhovory, informace nabyté při osobním setkání se zákazníkem, 

jako i informace z firemní oblasti (dokumenty, web, smlouvy, objednávky) [6] 

Mezi hlavní cíle CRM patří především: 

• zlepšit cílení produktů a služeb, 

• lépe porozumět zákazníkům a jejich potřebám, 

• pomoci budovat dlouhodobě prospěšné vztahy se zákazníky, 

• podpora marketingu a marketingových kampaní. [9] 

 

2.7 Supply chain management (SCM) 

SCM se obvykle vztahuje k výrobnímu sektoru pro řízení dodavatelů surovin nebo 

jiných subdodávek (výrobky). SCM je oblast řízení, která zahrnuje všechny nástroje a 

procesy sloužící k optimalizaci provozu, efektivního využívání zdrojů a komunikaci s 
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dodavateli v celém dodavatelském řetězci (dodavatel - výrobce - distributor - prodejce - 

zákazník). Zahrnuje také jejich vzájemnou koordinaci, slaďování a řízení. Úlohou 

těchto systémů je zapojit všechny články dodavatelského řetězce do svého plánování, 

jelikož je tato integrace pro všechny strany výhodná, ať už z pozice dodavatele, nebo 

odběratele. SCM zahrnuje procesy a oblasti: 

• plánování prognózování prodeje, 

• logistika, doprava a distribuce, 

• skladování, 

• výroba. [10] 

SCM bývá součástí podnikového informačního systému a má silnou vazbu na oblast 

ERP. Volba systému však závisí na velikosti, složitosti a konkrétních potřebách 

organizace. 

 

2.8 Informační strategie 

Informační strategie je specifickou strategií, která určuje základní směry pro budování 

informačního systému a informačních a komunikačních technologií v podniku, včetně 

respektování současného stavu a pokrývá konkrétní, tematicky vymezenou oblast života 

organizace, zaměřenou na informace, na informatiku (jako službu) a na informační a 

komunikační technologie (jako nástroj). [11] 

Informační strategii můžeme chápat jako soustavu cílů a postupů jejich řešení, přičemž 

absence této strategie v podniku bývá v důsledku hlavní příčinou neefektivních výdajů 

na IS/IT. Cíl informační strategie podniku spočívá především v hledání odpovědí na 

otázky jak pomocí IS/IT: 

• zvyšovat výkonnost pracovníků podniku, 

• podporovat dosahování strategických cílů, 

• dosahovat konkurenční výhody, 

• vytvářet pro podnik další strategické příležitosti rozvoje. [3] 
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Proces stanovení informační strategie v podniku spočívá především v určení oblastí, ve 

kterých očekáváme největší efekt z nasazení IS/IT a specifikování způsobu jak tohoto 

požadovaného efektu dosáhneme, k tomu je zapotřebí: 

• analyzovat současnou úroveň využívání IS/IT v podniku, 

• analyzovat jaké jsou naše možnosti, 

• zjištěnou situaci konfrontovat s obecnými principy a zákonitostmi  

rozvoje IS/IT. [3] 

Formulace informační strategie podniku, by stejně jako ostatní strategická rozhodnutí 

měla být vypracována v písemné podobě, a měl by s ní být seznámen všechen řídící 

personál, čímž se pro něj podpora této strategie stane závaznou.  
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2.9 Etapy zavádění IS do provozu 

 

Tabulka 1: Etapy, pracovní role, druhy provozu při zavádění podnikového IS (Zdroj: upraveno dle [12])  
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2.9.1 Strategie zavádění IS 

Přechod na nový informační systém je jedním ze zásadních kroků a proto je potřeba 

zvolit nejvhodnější strategii, která bude pro podnik při zavádění IS do provozu nejméně 

problematická.  

 

Obrázek 3: Strategie zavádění IS (Zdroj: převzato z [13]) 

Jak je vidět na obrázku výše při volbě vhodné strategie můžeme vycházet ze čtyř typů 

přístupu: 

• Souběžná strategie  

Jak už název sám napovídá, při tomto přístupu pokračuje provoz starého sytému 

souběžně s novým systémem a to obyčejně po dobu několika týdnů či měsíců do doby, 

dokud nový systém nepracuje naprosto spolehlivě a starý tak může být odstaven. Tato 

strategie je považována za velice bezpečnou, jelikož nový systém můžeme testovat a 

zároveň máme stále všechny informace k dispozici ve starém systému. Jelikož ale 

pracovníci musí vykonávat prakticky dvojí práci, tak je tato strategie považována za 

náročnou právě na pracovní a provozní kapacity. 
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• Pilotní strategie 

Tato strategie spočívá v zavedení nového IS napřed do jednoho oddělení, pobočky, 

kanceláře atd. a až po jeho ověření se následně informační systém zavede do celého 

podniku. Tímto přístupem se mohou odstranit případná problémová místa, získají se 

zkušenosti se zavedením a mohou se na zkušebním místě vyškolit i pracovníci dalších 

oddělení. Mezi nevýhody může patřit výběr špatného zkušebního modulu, popřípadě 

nevhodného oddělení. 

• Postupná strategie 

Využívá se hlavně u rozsáhlých systémů jako například komplexních systému výroby se 

složitými vzájemnými vazbami. Zavádění podle této strategie bývá časově náročné a 

tato strategie musí být velmi dobře naplánována. 

• Nárazová strategie 

Jedná se sice o rychlou, ale velice riskantní strategii, při které dojde k úplnému 

ukončení používání starého systému a následnému plnému přechodu na systém nový, 

přičemž hrozí, že pokud se tato změna IS nepovede, může to mít pro podnik vážné 

následky. [13]   

 

2.10 Metoda EPC (Event-driven Process Chain) 

Podstatou této metody, jak vyplývá i z jejího názvu, je řetězení událostí a aktivit do 

posloupnosti realizující požadovaný cíl. Princip událostí a aktivit umožňuje velmi 

efektivně a poměrně srozumitelně pomocí diagramu popsat požadovaný proces. Právě 

jednoduchý princip usnadňující vytváření i velmi složitých procesů je hlavní výhodou 

této metody a bylo to také primárním cílem autorů (Keller, Nüttgens a Scheer) 

grafického jazyka, který je v EPC diagramech používán. Proces specifikovaný pomocí 

EPC diagramu využívá následujících elementů: 

• Aktivity (Activities) - jsou základními stavebními bloky určujícími, co má být v 

rámci procesu vykonáno. 



26 

 

• Události (Events) - nám vyjadřují situaci před a/nebo po vykonání aktivity. 

Aktivity jsou vzájemně propojeny pomocí událostí. Jinak řečeno, nějaká událost 

může vyjadřovat výstupní podmínku jedné aktivity a současně vstupní 

podmínku jiné aktivity. 

• Logické spojky (Connectors) – používají se ke spojování aktivit a událostí, 

pomocí čehož je popsán řídící tok procesu. Jsou používány tři typy spojek: ∧ 

(AND - a současně), ∨ (OR - nebo) a XOR (exclusive OR - vzájemně se 

vylučující nebo). [14] 

 

2.11 Matice odpovědnosti RACI 

Matice odpovědnosti RACI, je jednou z metod používaných pro přiřazení a zobrazení 

odpovědností jednotlivých osob či pracovních míst v nějakém projektu, službě či 

procesu v organizaci.  RACI, je zkratka složená z počátečních písmen slov: 

• R - Responsible  - kdo je odpovědný za vykonání svěřeného úkolu 

• A - Accountable - kdo je odpovědný za výsledek 

• C - Consulted - kdo se může vyjádřit, poskytnout radu či konzultaci k úkolu 

• I - Informed - kdo má být informován o průběhu a rozhodnutích v úkolu [15] 

 

2.12 Ganttův diagram  

Ganttův diagram (Gantt Chart) se využívá pro grafické znázornění naplánované 

posloupnosti činností v rámci projektu v čase, jelikož pro řízení a kontrolu projektu je 

potřeba přiměřeně detailní a zároveň realistické plánování. V složitější formě může 

diagram zobrazovat i různé návaznosti (kapacitní, věcné, technologické, atd.) mezi 

jednotlivými aktivitami. Kromě návaznosti jednotlivých dílčích částí projektu pak 

sledujeme i míru plnění těchto úkolů a celkovou časovou náročnost. Ganttův diagram 

nám tak podává ucelený vizuální přehled o průběhu sledovaného procesu. [16] 

Podle délky plánovaného projektu se zobrazuje období v odpovídající podrobnosti 

(roky, měsíce, týdny, dny). V řádcích (vertikálně) se pak zobrazují dílčí aktivity (někdy 
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nazývány jako úkoly), tedy kroky, činnosti nebo podprojekty a to v takovém pořadí, 

které odpovídá jejich logickému sledu v plánovaném projektu. Délka trvání dané 

aktivity je pak vztažena k časovému období. [16] 

První Ganttův diagram vytvořil v roce 1896 Karol Adamiecki, V letech 1910 – 1915 

poté tuto metodu zpopularizoval Henry Laurence Gantt. V 80. letech 20. Století pak 

tvorbu Ganttových diagramů usnadnily osobní počítače a na přelomu tisíciletí se 

Ganttovy diagramy staly součástí webových aplikací a díky tomu běžnou metodou 

projektového plánování. [16] 

 

2.13 Fuzzy logika 

Fuzzy logika se poprvé objevila v roce 1965 v článku, jehož autorem byl profesor Lotfi 

A. Zadeh. Hlavním přínosem této logiky je, že dokáže zahrnout nepřesnosti a neurčitosti 

a tak poměrně jednoduchým způsobem pracovat s významy slov přirozeného jazyka. 

Fuzzy logika měří jistotu nebo nejistotu příslušnosti prvku k množině. Obdobně se 

rozhoduje člověk při činnosti v oblasti duševní a fyzické u ne zcela algoritmizovaných 

činností. [17] 

Tvorba systému s fuzzy logikou obsahuje tři základní kroky:  

 

Obrázek 4: Systém s fuzzy logikou (Zdroj: vlastní zpracování dle [17]) 

• Fuzzifikace - tato operace převádí reálné proměnné do jazykových proměnných 
• Fuzzy inference - zde dochází k definování transformačních pravidel 

• Defuzzifikace - převod jazykových proměnných do reálných proměnných [17] 
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2.14 Metoda HOS 8 

Cílem metody HOS je posouzení osmi klíčových oblastí informačního systému firmy a 

zjistit, zda všechny tyto oblasti jsou na stejné, či blízké úrovni. Nevyváženost 

jednotlivých částí zpravidla vede k neefektivnosti celého systému, neboť náklady jsou 

vždy vyšší než u systému vyváženého. Málo efektivní části systému potom snižují 

úroveň celého systému. [18] 

 

Oblasti metody HOS: 

• Hardware - sem spadá analýza technického vybavení firmy, hardware. 

• Software - zkoumání programového vybavení, funkčnosti a snadnosti používání 

a jeho ovládání. 

• Orgware - tato oblast zahrnuje průzkum pravidel pro provoz informačních 

systémů, doporučené pracovní postupy a bezpečnostní pravidla. 

• Peopleware - peopleware se především zaměřuje na pracovníky z pohledu jejich 

povinností vůči informačnímu systému. 

• Dataware - oblast zkoumá data ve vztahu k jejich dostupnosti, správě a 

bezpečnosti. 

• Zákazníci - pojem zákazník představuje uživatele informačního systému, je to 

tedy kterýkoli pracovník organizace, který potřebuje systém a jeho výstupy ke 

své práci. 

• Dodavatelé -  jsou lidé, kteří zajišťují provoz či podporu informačního systému 

ve firmě. 

• Management IS - zkoumá řízení IS ve vztahu k informační strategii, 

důslednosti uplatňování stanovených pravidel a vnímání koncových uživatelů 

informačního systému [18] 
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2.16 Lewinův model změn 

Lewinův model změn, jehož autorem je americký sociální psycholog Kurt Lewin, patří 

mezi nejstarší a nejznámější modely změn v organizaci. Podle tohoto modelu změna 

probíhá ve třech fázích: 

 

Obrázek 5: Fáze Lewinova modelu (Zdroj: vlastní zpracování dle [19]) 

Vlastní provedení změny tak probíhá dle předem stanoveného harmonogramu a dle 

naplánovaných kroků, které na sebe musí navazovat.  
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3. Analýza problému 

V této části se budu věnovat stručné charakteristice podniku, budou provedeny analýzy 

vnitřního a vnějšího prostředí firmy. Pro analýzu vnějšího prostředí bude využita 

metoda PEST a Porterova analýza pěti sil. Při analýze vnitřního prostředí pak bude 

využita metoda 7S a na tyto provedené analýzy naváže analýza SWOT. Dále pak bude 

provedena analýza současného stavu IS a IT ve firmě s využitím metody HOS 8 a 

provedena analýza rizik. 

3.1 Charakteristika firmy  

Brněnská firma Kreisler Dental Implants se již několik let zabývá vývojem, výrobou a 

distribucí implantologických systémů a jejich příslušenství, které umožňují 

plnohodnotnou náhradu poškozeného či ztraceného chrupu. Cílem je nabízet kvalitní 

výrobky za přijatelnou cenu a díky několikaleté ověřené spolupráci s externím 

výrobcem je firma schopna uspokojit poptávku i po nestandardních typech svých 

výrobků, dle požadavků zubního lékaře, vzhledem k potřebám konkrétního pacienta.  

Jedná se o malou firmu, jejíž hlavní činností je tedy prodej implantologických systémů, 

operačního instrumentária a školení zubařů pro tyto systémy. Firma se postupně 

úspěšně etablovala na českém a slovenském trhu a na implantologické systémy 

společnosti bylo vyškoleno již značné množství zubních specialistů. 

 

Obrázek 6: Firemní logo (Zroj: převzato z [20]) 

Produktové portfolio 

Nabídka obsahuje tři komplexní implantologické systémy. V oblasti jednofázových 

implantátů nabízí Bikortikální implantát, jehož součástí je i varianta s kulovou 

nástavbou. Dvoufázové implantáty zastupují Šroubový implantát a Samořezný 

implantát. Implantáty jsou vyrobeny z čistého titanu, tj. z biokompatibilního materiálu, 



31 

 

který je dle studií pro lidský organismus nejpřijatelnější. Šíře nabízeného portfolia 

implantologických systémů umožňuje ošetřujícímu lékaři zvolit takový implantát, který 

je pro daného pacienta nejvhodnější. 

Nabízené implantologické systémy obsahují standardní řadu nejpoužívanějších průměrů 

a délek jednotlivých produktů. Na přání ošetřujícího lékaře je firma schopna dodat i 

nestandardní typ produktu, přesně na míru pacienta. Pro každý implantologický systém 

je nabízeno ucelené instrumentárium. 

 

Obrázek 7: Produktové portfolio (Zdroj: převzato z [20]) 

Samořezný implantát  

V současné době nejpoužívanější systém firmy. 

Dentální implantát obsahuje dva druhy závitů, a to v krčkové oblasti jemnější závit 

oproti závitu na těle implantátu. Toto rozložení závitů přispívá k vysoké primární 

stabilitě a má i příznivý vliv na dobu vhojení samotného implantátu. 

Produkty 

Implantáty 

Samořezný 
implantát 

Šroubový 
implantát 

Bikortikální 
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instrumentária 
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Implantáty jsou vyrobeny z čistého titanu, jejichž povrch je pískován. Dodávány jsou ve 

dvou průměrech (3,8 mm; 4,3 mm) a pěti délkách (8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm; 16 

mm). Vnitřní část implantátu má tvar šestihranu, který má následující funkce: 

• Slouží pro snadné uchycení zavaděče při implantaci. 

• Plní antirotační funkci při následném ukotvení nástavby. 

• Plní polohovací funkci u angulované nástavby (po 60 stupních) 

Hlavní předností tohoto implantátu je rychlé a jednoduché zavedení, stejně tak i vysoká 

primární stabilita v měkké kosti. 

 

Obrázek 8: Samořezný implantát (Zdroj: převzato z [20]) 

Šroubový implantát 

Dentální implantát je šroubového tvaru a jeho variabilita umožňuje nasazení ve všech 

typech kostí obou čelistí. 

Implantáty jsou vyrobeny z čistého titanu, jejichž povrch je pískován. Dodávány jsou ve 

třech průměrech (3,5 mm; 4,0 mm; 5,0 mm) a pěti délkách (8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 

mm; 12 mm). 

 

Obrázek 9: Šroubový implantát (Zdroj: převzato z [20]) 
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Bikortikální implantát 

Závitové titanové bikortikální implantáty se širokým samořezným závitem a špičatým 

ukončením. Firma dodává dva průměry (2,7 mm; 3,3 mm) a čtyři základní délky (24 

mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm). 

 

Obrázek 10: Bikortikální implantát (Zdroj: převzato z [20]) 

 

Nástavba přímá 

Nástavba přímá (0°) se šestihranem zajišťuje přesné polohování v dentálním implantátu 

a je určena pro nesení nacementované fixní zubní náhrady (korunky). Šestihran ve 

spodní části nástavby vkládané do implantátu plní antirotační funkci. Nástavba je 

spojena s implantátem pomocí spojovacího šroubu. 

 

Obrázek 11: Nástavba přímá (Zdroj: převzato z [20]) 
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Nástavba angulovaná 

Nástavba angulovaná (angulace 13° a 23°) se šestihranem zajišťuje přesné polohování v 

dentálním implantátu (po 60 stupních k ose implantátu) a je určena pro nesení 

nacementované fixní zubní náhrady (korunky). Šestihran ve spodní části nástavby 

vkládané do implantátu plní antirotační funkci. Nástavba je spojena s implantátem 

pomocí spojovacího šroubu. 

 

Obrázek 12: Nástavba angulovaná (Zdroj: převzato z [20]) 

 

Nástavba kulová 

Nástavba kulová slouží jako nosný prvek pro hybridní snímatelné náhrady. Stejně jako 

v případě přímých a angulovaných nástaveb je spodní část nástavby opatřená 

antirotačním prvkem (šestihranem). 

 

Obrázek 13: Nástavba kulová (Zdroj: převzato z [20]) 
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Instrumentárium a příslušenství 

Všechny implantologické systémy využívají jednotné instrumentárium, které je 

dodáváno ve sterilizační kazetě. Instrumentárium je tvořeno základní sadou 

chirurgických nástrojů, které je možno dále rozšířit o doplňky pro jednotlivé 

implantologické systémy. Pod příslušenství pak spadají například vhojovací válečky a 

uzavírací šrouby sloužící pro uzavření implantátu v průběhu hojení atd. 

 

3.2 Analýza PEST  

Tato analýza je používána především na odhalení budoucího vývoje vnějšího prostředí 

společnosti. PEST analýza zkoumá faktory, které ovlivňují podnik z jeho 

bezprostředního okolí. Jedná se o faktory politické, ekonomické, sociální a 

technologické. 

3.2.1 Politické faktory 

Česká republika, jakožto člen Evropské unie, disponuje v globálním měřítku poměrně 

stabilní politickou scénou. Změna vlády se uskutečňuje zpravidla každé čtyři roky, 

přičemž většinou dochází ke střídání pravicově a levicově zaměřených vlád. Současná 

vláda má podobu vládní koalice, kde na základě koaliční smlouvy mají zastoupení 

členové ČSSD, ANO 2011 a KDU-ČSL. 

 

Graf 1: Složení vlády ČR (Zdroj: převzato z [21]) 
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Na chod firmy může mít negativní vliv současný trend neustálých změn v legislativě. 

Týká se to zejména častých změn například v požadavcích na vedení účetnictví, apod. 

Tato skutečnost může pro firmu znamenat vyšší náklady a také potřebu neustále se 

věnovat sledování a studii legislativních změn. Taktéž to pro společnost způsobuje 

problémy v oblasti dlouhodobější plánování. V tomto oboru samozřejmě také platí 

přísné normy a certifikace, vycházející z legislativy, které musí implantologické 

systémy splňovat a je proto velice důležité všechny změny a požadavky, pečlivě 

sledovat a pohotově na ně reagovat. Vysoká kvalita výrobků, je samozřejmě jedním 

z hlavních cílů firmy, a proto jsou všechny produkty náležitě certifikovány pro celou 

Evropskou unii a veškeré materiály jsou atestovány výrobcem. 

3.2.2 Ekonomické faktory  

Ekonomické ukazatele jsou pro fungující podnikání velice důležité a změny celkové 

ekonomické situace toto podnikání pozitivně, nebo negativně ovlivňují.    

Hrubý domácí produkt v roce 2016 vzrostl o 2,3 %. Hospodářský růst byl podpořen 

především rostoucími výdaji domácností na konečnou spotřebu. Neméně důležitou 

úlohu sehrál růst kladného přebytku bilance zahraničního obchodu, na kterém se 

projevil i pozitivní ekonomický vývoj nejbližších obchodních partnerů ČR. V porovnání 

s předchozím rokem se meziroční tempo ekonomického růstu zpomalilo. Hlavní 

příčinou však byla vysoká srovnávací základna roku 2015, ve kterém se projevila 

kombinace jednorázových růstových faktorů, které se v roce 2016 neopakovaly. [22] 

K ekonomickému růstu přispěl zejména zpracovatelský průmysl. Dařilo se i činnostem 

v oblasti nemovitostí a díky dobré úrodě také zemědělství. Naopak výkon stavebnictví 

po celý rok zpomaloval. [23] 

Spotřebitelské ceny v Česku v prvních třech čtvrtletích loňského roku příliš nerostly. 

Souviselo to s vývojem cen potravin, které po většinu roku výrazně klesaly. Zdražily až 

v listopadu a prosinci. Meziroční růst spotřebitelských cen se od ledna do září 

pohyboval mezi 0,1 až 0,6 %, v prosinci však činil 2,0 %. [23]  

Měnové podmínky v ČR byly do značné míry určeny nízkými úrokovými sazbami a 

pokračujícím režimem intervencí. Úrokové sazby na vkladech se během roku 2016 dál 
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snižovaly. Pokračoval odliv peněžních prostředků z termínovaných účtů ve prospěch 

běžných účtů. Vzhledem k nízkým sazbám a snadné dostupnosti rostl objem úvěrů 

poskytnutých domácnostem. Očekávané změny pravidel pro poskytování hypoték v 

závěru roku urychlily nárůst objemu těchto úvěrů. [22]  

 Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen 

byla v březnu 2017 1,2 % a průměrná roční míra inflace byla v roce 2016 0,7%. [24] 

Česká národní banka v posledních letech uplatňovala nástroje pro devalvaci české 

koruny a v této politice pokračovala i do nedávné doby. Společnost nemá žádné 

zahraniční dodavatele, ale tyto zásahy mohou ovlivnit cenu titanu pro výrobu 

implantologických systémů na straně externího výrobce a následkem toho může 

docházet k růstu nákladů společnosti na výrobu. Naopak vzhledem k tomu, že 

společnost dodává své implantologické systémy i do zahraničí, zejména na Slovensko, 

tak zákazníkům z Eurozóny připadají stanovené ceny jako levnější, následkem čehož 

může docházet k větším tržbám. 

3.2.3 Sociální faktory  

Hlavními sociálními faktory, které ovlivňují tento obor podnikání, jsou populace, 

životní styl, a výše příjmů obyvatelstva. Růst populace a příjmů samozřejmě pozitivně 

působí, na zvyšování množství zájemců o implantologické systémy u stomatologů, což 

následně pozitivně ovlivňuje poptávku po dodávaných produktech a jejich množství.  

V České republice žije podle posledních údajů 10 578 820 obyvatel z toho 5 200 687 

mužů a 5 378 133 žen. Dle údajů Českého statistického úřadu pokračuje v České 

republice proces stárnutí populace. Zvýšil se průměrný věk obyvatel (41,5 let) i počet a 

podíl osob ve věku 65 a více let (na 18,3%). [25]  

Situace na trhu práce se v roce 2016 zlepšovala. Míra zaměstnanosti dosáhla v 

posledním čtvrtletí 72,9 %. Zvyšovala se dynamičtěji než v EU. Práci mělo na sklonku 

roku rekordních 5,3 miliónu lidí. Dobrá finanční situace podniků i sílící obtíže při 

hledání nových pracovníků tlačily na zvyšování mezd. Ty loni vzrostly v průměru o  

4,2 %, nejvíce od roku 2008. K 4.čtrvtletí 2016 činila průměrná měsíční hrubá mzda 

29 320 Kč. [23] 
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3.2.4 Technologické faktory 

Sledování nových trendů a vývoje v oblasti dentálních implantátů je velmi důležité a 

včasné reagování a přizpůsobení se novým technologickým postupům a používaným 

materiálům může firmě poskytnout konkurenční výhodu oproti dalším dodavatelům. 

 Důležité je také zajištění moderního vybavení firmy, což se týká všech podpůrných 

prostředků, které zajišťují efektivní práci. Jisté rezervy má společnost ve sledování 

inovací v oboru IT a to především co se týká absence plnohodnotného informačního 

systému firmy, který by zefektivnil chod firmy a mohl přispět i k odhalení nových 

příležitostí a zvýšit tak její obrat. 

 

3.3 Porterova analýza pěti sil 

Jedná se o pět základních sil, jejichž váha se liší dle oboru a situace na trhu. Tato 

analýza patří k základním a zároveň nejvýznamnějším nástrojům pro analýzu 

konkurenčního prostředí firmy a jejího strategického prostředí. 

3.3.1 Stávající konkurence 

Konkurence je v oboru poslední dobou stabilizovaná a trh je víceméně rozdělen mezi 

jednotlivými dodavateli. Navíc každý implantolog může a většinou i spolupracuje s více 

dodavateli implantologických systémů, tak aby mohl nabízet svým pacientům různé 

systémy, podle jejich potřeb a finančních možností. Implantologické systémy se můžou 

odlišovat například použitou povrchovou úpravou implantátu, ale v zásadě jsou si 

v současnosti po technické stránce hodně podobné a implantolog se při volbě systému 

rozhoduje hlavně na základě kvality zpracování, rychlosti a flexibility dodávek a 

samozřejmě ceny jednotlivých typů implantátu, nástaveb a příslušenství. 

3.3.2 Hrozba vstupu nových konkurentů 

V současné době se již nová konkurence zastoupená českými firmami spíše neobjevuje. 

Hrozba nových konkurentů vychází spíše ze vstupu dalších zahraničních firem, které by 

se rozhodly na náš trh expandovat se svými výrobky. Objevují se například i dentální 
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implantáty z Asie, které nejsou dostatečně vyzkoušené a je zde také otázka kvality 

těchto výrobků a četnost a rychlost dodávek ze zahraničí do ČR. 

3.3.3 Vliv odběratelů 

Kupní síla odběratelů v tomto oboru ovlivňuje hlavně kupní síla jejich pacientů, pro 

které je implantát určen. Region od regionu se tato síla liší a největší odběratelé jsou 

samozřejmě především ve velkých městech s velkým počtem stomatologických klinik a 

pracovišť. Je proto nutné snažit se nabízet kvalitní, cenově dostupné výrobky a mít 

krátké doby dodávek, tak, aby se nestalo, že implantolog který má naplánovaný zákrok 

s pacientem, by neměl k dispozici požadovaný implantát.   

3.3.4 Vliv dodavatelů 

Zde hrají důležitou roli dodávky čistého titanu pro výrobu dentálních implantátů a 

příslušenství. Ve vztahu s dodavatelem se vždy vychází z fixní nasmlouvané ceny na 

dané období. Naproti tomu ceny za vyrobený implantát, nástavbu atd., jsou předmětem 

dohody a odvíjejí se od odebraného množství a četnosti dodávek. 

3.3.5 Substituční produkty 

V tomto oboru se samozřejmě substituční produkty mohou objevit, ale vše se odvíjí 

hlavně od vztahu firmy a odběratele. Když je stomatolog spokojený s kvalitou výrobků 

a firma se mu snaží při objednávkách, dodávkách či případných reklamacích vycházet 

maximálně vstříc, nemá pak zákazník důvod přecházet ke konkurenčnímu 

implantologickému systému, či jiné technologii. Je samozřejmě důležité neustále 

sledovat technologický vývoj, inovace a moderní trendy v implantologii. Hodně se 

například objevují a zkoumají různé nové povrchové materiály použité u implantátů. Na 

všechny tyto změny je potřeba se snažit včas reagovat a pravidelně pořádanými 

školeními upevňovat vztah s odběrateli.  

 

3.4 Rozbor 7S faktorů 

Analýza 7S firmy McKinsey je určena pro analýzu vnitřního prostředí firmy. Je vhodná 

pro základní analýzu, která se opírá o předpoklad, že prosperující společnost má v 
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souladu určité základní elementy. Používá se pro identifikaci možných zlepšení, 

analýzu dopadů případných změn nebo k identifikaci směřování strategie firmy. 

3.4.1 Strategie   

Jedním z hlavních strategických cílů společnosti je udržování konkurenceschopnosti 

svých implantologických systémů jakožto i zaměření na získávání konkurenční výhody. 

Strategií společnosti je poskytovat výrobky a služby na nejvyšší úrovni, za přijatelné 

ceny, plnit co nejkratší termíny dodávek a vycházet zákazníkům vstříc při objednávkách 

na zakázku. V případě, že některý z lékařů má akutní operaci, na kterou nemá 

připravený implantát, firma se v rámci možností snaží tuto situaci pomoci řešit a 

implantát se mu v co nejkratším termínu doručí po vlastní ose firemními prostředky. 

Touto včasnou reakcí na řešení problému se dle zkušeností firmy i velice upevňuje 

vztah se zákazníkem, který to vnímá jako přidanou hodnotu. Je samozřejmě také 

důležité neustále sledovat vývoj, inovace a moderní trendy v dentální implantologii 

snažit se na ně včas reagovat a pravidelně pořádanými školeními a dalšími odbornými i 

volnočasovými akcemi upevňovat vztah a udržovat kontakt s obchodními partnery. 

 

3.4.2 Struktura organizace  

Organizační struktura firmy není nijak náročná, jelikož se jedná o malý podnik s malým 

počtem lidí, kdy ve vedení firmy je současně i její vlastník. Firma se skládá ze tří 

oddělení. Jedná se o oddělení ekonomické, obchodní a sklad. Ekonomické oddělení řeší 

zejména firemní podklady pro účetnictví, fakturace, finanční analýzy a další podklady 

pro vedení firmy. Obchodní oddělení se pak věnuje hlavně vyhledávání obchodních 

příležitostí, oslovování a komunikaci se zákazníkem, marketingu, přijímání a 

zpracování objednávek. Sklad má na starost expedici a řešení případných reklamací 

Toto rozdělení pozic je pro malou velikost firmy spíše formální, takže kromě vedení se 

jednotlivé činnosti ve firmě obvykle prolínají. 
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Obrázek 14: Organizační struktura (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

3.4.3 Informační systémy 

Firma v současné době žádný ucelený informační systém neprovozuje a veškeré procesy 

se zajišťují a realizují pomocí různých samostatných aplikací (Emailový klient, 

Microsoft Office, Google Apps atd.). Tento stav sice vzhledem k malé velikosti firmy 

zatím pro chod relativně dostačuje, ale má za následek sníženou efektivitu řízení a 

chodu společnosti, jakož to i horší efektivitu a komfort při zajišťování všech firemních 

procesů, vyhledávání v databázích zákazníků a podobně. Dále pak má vliv i na rychlost 

zpracování a vyřízení objednávek, vyhledávání a využívání obchodních příležitostí, 

vypracování finančních a obchodních reportů, komunikaci a sdílení informací mezi 

jednotlivými odděleními a lidmi.    

3.4.4 Styl řízení 

Styl řízení uvnitř společnosti se dá označit jako demokratický, k čemuž přispívají jak 

přátelské vztahy, tak i vzájemný respekt. Hlavní slovo má vedení, ale každý se může 

vyjádřit a projevit vlastní názor ke stanoveným cílům, jakož i způsobům jak jich 

dosáhnout. Pro vedení firmy je důležité, aby měl každý pocit, že je součástí týmu a 

podílí se na společných hodnotách a cílech společnosti. Pro utužování kolektivu se 

pořádají i různé sportovní akce a podobně. 

  

Vedení firmy 

Ekonomické 
oddělení 

Obchodní 
oddělení Sklad 
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3.4.5 Spolupracovníci 

Kolektiv se toleruje a navzájem respektuje. Jak již bylo zmíněno, v celé firmě panují 

přátelské vztahy a panuje důvěra a loajalita. Problémy se snaží všichni řešit nejdříve 

mezi sebou a teprve v případě potřeby dále zasahuje vedení firmy. 

3.4.6 Sdílené hodnoty 

Pro vlastníka společnosti je velmi důležitá sdílená hodnota v podobě stability a 

prosperity společnosti, dále si zakládá i na přátelském pracovním prostředí. Firma 

vzhledem ke svému zaměření neusiluje o jednorázový, ale o vybudování dlouhodobého 

vztahu se zákazníkem, který bude spokojený s kvalitou produktů, profesionálním 

přístupem jednotlivců i firmy jako celku. 

3.4.7 Schopnosti 

Každá pozice ve firmě vyžaduje určité schopnosti i kvalifikaci, která musí být 

naplňována. Velmi důležitý je při komunikaci se zákazníkem, vzhledem k zaměření 

podnikání a z toho vyplívající odbornosti odběratelů, i kvalifikovaný a odborný přístup 

celé firmy i jednotlivců, jejich přehled o problematice a pravidelná školení a 

seznamování se s novými trendy a postupy v dentální implantologii. 

 

3.5 Analýza SWOT 

Analýza SWOT se zabývá hodnocením vlivů vnějších a vnitřních faktorů na činnost 

firmy se záměrem stanovit klíčové silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby pro firmu.  

Název SWOT analýza vychází z počátečních písmen anglických slov: 

•  S  Strenghts – silné stránky 

• W Weaknesses – slabé stránky 

• O Opportunities – příležitosti 

• T Threats – hrozby 
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Obrázek 15: SWOT analýza (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

3.6 Procesy ve firmě 

Ve firmě dochází k velkému množství procesů, které jsou v současné době zajišťovány 

kombinací různých samostatných aplikací, hlavní činností firmy je především prodej 

dentálních implantátů a příslušenství. Mezi hlavní firemní procesy patří zejména: 

• nabídky, objednávky, zakázky, fakturace,  

• nákup materiálu a výrobků u externích dodavatelů. 

3.6.1 Průběh procesu objednávky pomocí EPC diagramu  

Poté co zákazník kontaktuje firmu s novou objednávkou, následuje zjištění podrobností 

o objednávce a její vyplnění do IS. Poté co jsou všechny údaje zapsané do systému, 

dochází k přidělení pracovníka, který bude mít objednávku na starosti a zjištění stavu 

požadovaných produktů na skladě. Pokud nejsou všechny produkty skladem, musí 

pracovník nejdříve objednat jejich výrobu u externího výrobce (dodavatele), v opačném 

případě se přechází rovnou k vychystání objednávky ze skladu. Poté následuje dodání 

Silné stránky 
Odborný a kvalifikovaný přístup 
Objednávky na zakázku 
Zákaznické služby 
Konkurenceschopnost 
Stálí zákazníci 

 
 

 
 
 

Slabé stránky 
Absence informačního systému 
Efektivita firemních procesů 
Menší produktové portfolio 
Vysoká závislost na dodavatelích 

 
Příležitosti 

Zavedení informačního systému 
Zefektivnění firemních procesů 
Získání  nových zákazníků 
Rozšíření sortimentu 

 

 

Hrozby 
Ztráta odběratelů 
Zahraniční konkurence  
Růst ceny titanu, potřebného pro 
výrobu implantátů 
Rychlý technologický vývoj 
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objednávky, což je zaneseno do informačního systému, aby mohl být informován klient, 

přidělený pracovník i vedení a tímto je i celý proces objednávky dokončen.  
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Obrázek 16: EPC diagram (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

3.6.2 Matice odpovědnosti RACI  

Pomocí matice odpovědnosti RACI máme níže přiřazeny odpovědnosti v procesu 

objednávky. 

RACI matice Klient Firma Vedení Pracovník Sklad Dodavatel 
Kontaktování firmy R I     
Zjištění i podrobností o 
objednávce C R     
Vyplnění objednávky  R     
Přidělen pracovník  R I    
Objednání výroby 
produktu    R  I 

Vychystání objednávky     R  
Dodání I  I I   Tabulka 2: RACI matice (Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.7 Analýza současného stavu IS a IT 

3.7.1 Informační systém 

Jak už bylo zmíněno výše, firma v současné době žádný ucelený informační systém 

neprovozuje a jeho podoba spíše spočívá v kombinaci různých samostatných aplikací, 

pomocí kterých se veškeré procesy ve firmě zajišťují a realizují (Emailový klient, 

Microsoft Office, Google Apps atd.). Tento stav sice vzhledem k malé velikosti firmy 

zatím pro chod relativně dostačuje, ale má za následek sníženou efektivitu řízení a 

chodu společnosti, jakož to i horší efektivitu, komfort a časovou náročnost zajišťování 

firemních procesů a vyhledávání ve skladových, zákaznických a objednávkových 

databázích. Má vliv i na rychlost zpracování a vyřízení objednávek, vyhledávání a 

využívání obchodních příležitostí, vypracování finančních a obchodních reportů, 

komunikaci a sdílení informací mezi jednotlivými odděleními a lidmi. Problémy se 

v současném systému mohou vyskytnout i s duplicitou a neúplností zaznamenávaných 

dat, archivací dokumentů a podobně. 

3.7.2 Hardware  

Ve firmě se využívá kombinace notebooků a stolních PC s MS Windows, všechny byly 

pořízeny v nedávné době, a jejich parametry jsou v současné době dostačující. Pro tisk 

dokumentů jsou k dispozici síťové tiskárny. 

Internetové připojení je poskytováno firmou UPC a ve firmě řešeno prostřednictvím 

UTP kabelů v případě stolních PC a Wi-Fi připojení pro notebooky a další bezdrátová 

zařízení. 

 Správa zařízení je ve firmě prováděna z velké části svépomocí, a v případě potřeby se 

využívá služeb externího dodavatele. 

3.7.3 Software 

Jedná se především o kancelářské aplikace MS Office, zejména MS Excel, který slouží 

jako databáze zákazníků, objednávek, probíhajících zakázek, skladových zásob a pro 

tvorbu ceníků. MS Word pak slouží pro zpracování a ukládání různých nabídek a 

pozvánek na školení a další pořádané akce, stejně jako pro vypracování a uchování 

různých smluv. Dále se pak využívá grafických editorů pro tvorbu reklamních letáků, 
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pozvánek a certifikátů o proškolení a dalších programů například pro fakturaci atd. Ve 

firmě je využíváno i cloudových aplikací Google Apss (G Suite), zejména pak úložiště 

Google Drive, jejichž nespornou výhodou je především dostupnost i mimo kancelář a na 

mobilních zařízeních. 

3.7.4 Webové stránky 

Webová prezentace firmy je realizována na redakčním systému Wordpress běžícím na 

hostingu od společnosti Active 24 a je spravována svépomocí. Slouží hlavně pro 

seznámení s produktovým portfoliem firmy a pro vystavení termínů a informací o 

pořádaných školeních a dalších akcích s možností online registrace. 

3.7.5 Metoda HOS 8 

Analýza pomocí této metody se skládá z vyplnění dotazníku na portálu ZEFIS z předem 

definovaných otázek zkoumajících jednotlivé oblasti, který by měli vyplnit lidé, kteří se 

systémem ve firmě pracují a následného vyhodnocení stavu systému. 

 

 

Graf 2: HOS 8 - stav analyzované firmy (Zdroj: vlastní zpracování dle [18]) 
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Oblast Bodové hodnocení Slovní hodnocení 
Hardware 3 spíše dobrá úroveň 
Management IS 2 spíše špatná úroveň 
Dodavatelé 2 spíše špatná úroveň 
Zákazníci 2 spíše špatná úroveň 
Dataware 2 spíše špatná úroveň 
Peopleware 2 spíše špatná úroveň 
Orgware 2 spíše špatná úroveň 
Software 3 spíše dobrá úroveň 

Tabulka 3: Posouzení IS metodou HOS 8 (Zdroj: vlastní zpracování dle [18]) 

Z provedené analýzy pomocí metody HOS 8 vyplývá, že celková úroveň používaného 

systému je na „spíše špatné úrovni“, jelikož všechny zkoumané oblasti, kromě oblasti 

software a hardware, které byly ohodnoceny jako „spíše dobrá úroveň“ dosáhly 

hodnocení „spíše špatná úroveň“. Toto hodnocení podporuje vedením zamýšlenou 

změnu spočívající v zavedení nového plnohodnotného informačního systému a 

definování postupů a pravidel pro jednotlivé oblasti, včetně zabezpečení IS a zařízení, 

na kterých bude provozován. To by mělo tyto nedostatky odstranit, nebo alespoň 

minimalizovat a tím přispět nejen k zefektivnění všech procesů, které ve firmě 

probíhají, ale také ke změně v celkovém přístupu firmy k informačnímu systému a 

nakládání s podnikovými daty a informacemi. 

 

3.8 Analýza rizik 

3.8.1 Identifikace rizik 

Níže jsou uvedena rizika, která se při plánované změně v podobě zavedení nového 

informačního systému do firmy mohou vyskytnout. 

• Nedostatek volných finančních prostředků. 

• Volba nevhodného informačního systému. 

• Neochota přijmout a školit se na nový systém. 

• Časová bariéra zavedení změny. 

• Zpomalení chodu firmy v průběhu zavádění změny. 
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3.8.2 Ohodnocení rizik 

V níže uvedené tabulce jsou rizika, která se při zavedení informačního systému do 

firmy mohou vyskytnout ohodnocena a u každého rizika je uvedena pravděpodobnost 

výskytu, jeho dopad v případě, že se objeví a ocenění rizika. 

 

Pořadové 
číslo Riziko Pravděpodobnost 

(1 min – 10 max) 

Dopad 
(1 min – 
10 max) 

Ocenění 
rizika 

(1 – 100) 

1 Nedostatek volných 
finančních prostředků 5 7 55 

2 Volba nevhodného 
informačního systému 4 8 65 

3 Neochota přijmout a školit 
se na nový systém 6 9 75 

4 Časová bariéra zavedení 
změny 2 5 25 

5 Zpomalení chodu firmy v 
průběhu zav. změny 3 5 30 

Tabulka 4: Ohodnocení rizik (Zdroj: vlastní zpracování) 
 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že nejvyšší riziko představuje neochota přijmout a 

školit se na nový systém a odprostit se tak od zaběhlých návyků, což by mohlo vést k 

přímému snížení efektivity, kterou si firma od zavedení nového informačního systému 

slibuje.  Dalším důležitým faktorem je také brát velký zřetel na výběr a stanovení 

požadavků na nový systém, tak aby přesně splňoval potřeby společnosti a naplnil tak 

očekávané cíle. Je třeba také počítat s omezeným množstvím volných finančních 

prostředků, které bude vedení firmy do zavedení informačního systému ochotno 

investovat.  Za méně riziková hlediska je pak považováno přechodné zpomalení chodu 

firmy, než bude nový informační systém zaveden a plně zaběhnut a riziko časové 

bariéry při zavedení informačního systému. 

Ohodnocení pravděpodobnosti výskytu rizikového faktoru a jejich dopadu na 

plánovanou změnu ve firmě si zobrazíme pomocí mapy rizik. Bude zde vyhodnoceno 

každé riziko zvlášť, přičemž je mapa rizik rozdělena na 4 kvadranty, každý od 1 do 5 a 
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od 5 do 10 dle pravděpodobnosti a dopadu na plánované změny. V těchto kvadrantech 

budou zanesené body představující rizikové faktory. 

 

Obrázek 17: Mapa rizik (Zdroj: vlastní zpracování) 
 

3.8.3 Opatření ke snížení rizik 

Ze zpracované mapy rizik je patrné, že riziko 3 (Neochota přijmout a školit se na nový 

systém) se nachází v kvadrantu kritických hodnot rizik. Riziko 2 (Volba nevhodného 

informačního systému) se nachází v kvadrantu významných hodnot rizik a rizika 1 

(Nedostatek volných finančních prostředků), 4 (Časová bariéra zavedení změny) a 5 

(Zpomalení chodu firmy v průběhu zavádění změny) se nacházejí na hranicích dvou 

kvadrantů. 

Nedostatek volných finančních prostředků 

Toto riziko může nastat a jeho dopad na plánovanou změnu je poměrně velký. Firma by 

se tedy na něj měla co nejlépe připravit. Snížení tohoto rizika by mělo spočívat 

především v získání přehledu prostřednictvím finanční analýzy o skutečné finanční 
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situaci firmy a množství prostředků, které si firma může na zavedení a provozování 

informačního systému dovolit použít. Také je důležité průběžně komunikovat 

s dodavatelem informačního systému, aby vinou špatně nastavené podoby systému, 

nedocházelo k zbytečnému navyšování rozpočtu na dodávaný systém. 

Volba nevhodného informačního systému 

Tento faktor, jak je vidět i ve výše uvedené tabulce, představuje poměrně významné 

riziko a jeho dopad na firmu je poměrně značný. Nesprávné nastavení požadavků na 

informační systém a jeho moduly, může vést nejen ke zpomalení celého procesu 

zavádění, ale i k jeho prodražení a nenaplnění očekávaných přínosů. Taktéž může mít 

nesprávně nastavený systém dopad na neochotu se na tento systém školit a následně jej 

využívat při zajišťování firemních procesů. Pro snížení tohoto rizika je proto velmi 

důležité vše pořádně zhodnotit, naplánovat a připravit a je nezbytné, aby se na přípravě 

požadavků na informační systém podílela celá firma. Velmi podstatná je samozřejmě 

také pravidelná komunikace s dodavatelskou firmou, průběžné testování a 

vyhodnocování zaváděného informačního systému včetně odstraňování případných 

nedostatků. 

Neochota přijmout a školit se na nový systém 

Jedná se o nejrizikovější faktor zaváděné změny a je proto velmi důležité mu věnovat 

náležitou pozornost. Neochota některých lidí učit se novým věcem spojeným s novým 

informačním systémem je poměrně pravděpodobná a na výsledek provedené změny by 

měla značný dopad. Je potřeba, aby všichni již od samého začátku příprav vnímali tuto 

změnu pozitivně, jako něco co jim má práci zásadně zpřehlednit, zrychlit, zefektivnit a 

celkově poskytnou větší komfort při zajišťování všech firemních procesů. Je proto 

důležité aby vedení se všemi jednotlivé požadavky na informační systém pravidelně 

konzultovalo a bralo na vědomí jejich podněty a připomínky.  

Časová bariéra zavedení změny 

Tento faktor nepředstavuje přílišné riziko vzhledem k malé pravděpodobnosti výskytu a 

nepředpokládá se ani velký dopad na samotnou změnu. Firma má na zavedení 
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informačního systému dostatek času a vedení firmy si tedy může dovolit vše pečlivě 

připravit a naplánovat, aby vše proběhlo podle představ. 

Zpomalení chodu firmy v průběhu zavádění změny 

S tímto faktorem je při zavádění změny potřeba počítat, ale jeho dopad se dá výrazně 

eliminovat volbou vhodné strategie a naplánováním realizace zavedení informačního 

systému na období letních prázdnin, kdy v oboru podnikání firmy panuje relativní klid a 

případné přechodné zpomalení chodu firmy se ve výsledku nijak výrazně nepromítne. 

3.8.4 Metody snižování rizik    

Pro úspěšnou realizaci změny a snižování rizika je třeba zvolit jednu ucelenou strategii, 

kterou bude firma uplatňovat a která bude pro firmu efektivní a zároveň nejméně 

nákladná. Za vhodnou strategii lze považovat ofenzivní řízení firmy, která se vyznačuje 

aktivním způsobem snižování rizik ve firmě. Tato metoda mimo jiné také umožňuje 

dostatečnou pružnost a pomáhá rozvíjet silné stránky společnosti. Při zavádění nového 

informačního systému do firmy je pak potřeba pečlivě zvážit a vybrat takovou strategii 

zavádění, která bude firmě nejvíce vyhovovat jak z pohledu časové náročnosti, tak i 

míry rizika, kterou sebou přináší. Strategie, ze kterých může firma při zavádění IS volit, 

jsou popsány v kapitole 2.9.1. a výběru vhodné strategie zavádění IS do firmy se budu 

věnovat v další části této práce.  

 

3.9 Shrnutí provedených analýz 

Z provedených analýz podniku vyplývá, že pro firmu je velmi důležité odlišení se od 

konkurence a získání konkurenční výhody, ať už kvalitou a přiměřenou cenou svých 

implantologických systémů, rychlostí a flexibilitou při vyřizování zakázek, tak i pomocí 

objednávek na zakázku a poskytováním nadstandartních zákaznických služeb, které 

povede k upevnění a prohloubení vztahu se zákazníkem a pomůže firmě k upevnění 

pozice na trhu, případně k získání nových zákazníků.  

Z analýz rovněž vyplývá, že současný informační systém je celkově spíše na špatné 

úrovni.  Jednou ze slabých stránek firmy je tedy absence plnohodnotného informačního 
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systému, který by vedl ke zlepšení efektivnosti a celkového komfortu při řízení a 

zajišťování firemních procesů ve firmě. Jakož i k zjednodušení a zabezpečení přístupu 

k datům a informacím z databází a jejich zadávání a sdílení mezi jednotlivými uživateli. 

V neposlední řadě by pak nový IS měl přispět i k zrychlení zpracování a vyřízení 

objednávek. Tento problém lze řešit změnou spočívající ve výběru a zavedení 

plnohodnotného informačního systému do firmy.   
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4. Vlastní návrhy řešení 

Tato kapitola bude vycházet zejména z provedených analýz a její hlavní částí bude 

posouzení variant a provedení výběru vhodného informačního systému a jeho 

dodavatele, který bude nejlépe vyhovovat stanoveným požadavkům a celkové představě 

vedení firmy. Následně bude popsán celkový proces zavádění a implementace IS a 

provedeno ekonomické zhodnocení s vyčíslenými náklady na zavedení a užívání 

vybraného informačního systému ve firmě a popsány jeho předpokládané přínosy. 

 

4.1 Stanovení požadavků na IS 

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, jedná se o malou firmu zaměřenou na 

prodej implantologických systémů a příslušenství, která momentálně veškeré procesy 

zajišťuje kombinací samostatných aplikací, což sebou přináší různé nedostatky, jako 

například v duplicitě a neúplnosti zaznamenávaných dat, tak v jejich archivaci a hlavně 

v celkové neefektivnosti a časové náročnosti tohoto systému.  

Mezi hlavní požadavky vedení firmy patří: 

• cena - náklady na roční provoz by neměly přesáhnout částku 30 000 Kč za rok a 

prvotní jednorázová investice do zavedení IS by neměla překročit 15 000 Kč, 

• 4 uživatelské licence, 

• nenáročné zavedení a provoz nového IS, 

• krátká doba zavedení, 

• využití současného hardwarového vybavení bez dalších výrazných investic, 

• intuitivní a přehledné uživatelské rozhraní, 

• dobré reference, 

• dobrá technická podpora, 

• nejlépe český dodavatel. 

Mezi funkční požadavky pak patří především moduly pro: 

• prodej, 

• nákup, 
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• správu odběratelů, 

• skladovou evidenci položek, 

• fakturace, 

• účetnictví, 

• přehledné vyhledávání informací (faktury, objednávky, kontakty atd.), 

• možnost exportu a importu dat, 

 

4.2  Výběr vhodného řešení IS 

První bod, který bude muset firma vyřešit je rozhodnutí o typu vhodného řešení IS, 

podle kterého se poté bude odvíjet další podrobnější výběr. Můžeme uvažovat o nákupu 

hotového řešení IS, řešení na zakázku a outsourcingu informačního systému, kdy 

všechny tyto řešení mají samozřejmě své pro a proti. 

Nákup hotového řešení IS 

Tato možnost patří mezi nejrychlejší a nejjednodušší možnosti pořízení informačního 

systému do firmy. Po zakoupení licence může podnik systém ihned nainstalovat a 

vybrané moduly aktivovat. Rychlost implementace tak patří mezi hlavní výhody tohoto 

řešení. Existuje zde velké množství informačních systémů, které obsahují množství 

modulů a funkcí mezi kterými si podnik může volit podle svých potřeb a velikosti. 

Řešení na zakázku 

Vývoj informačního systému na míru speciálně podle požadavků a pro potřeby dané 

firmy, umožňuje části systému přizpůsobit podnikovým procesům lépe a cíleněji, než u 

předpřipravených řešení, ale toto řešení bývá časově i finančně velmi náročné a vyplatí 

se tak především větším specializovaným firmám. Složitější bývá u tohoto řešení i 

rozšíření o další funkce a aktualizace těchto systémů. 

Outsourcing informačního systému (SaaS) 

Toto řešení zprostředkované pomocí informačního systému provozovaného v cloudu je 

specifické v tom, že na rozdíl od předešlých variant produkt nekupujeme, ale od 

dodavatele si ho pronajímáme jako službu za poplatek, obvykle měsíční. Jednou 
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z hlavních výhod cloudového řešení je, že neklade prakticky žádné nároky na 

hardwarové vybavení podniku, jelikož vše běží na straně poskytovatele, ke kterému se 

podnik připojuje prostřednictvím internetu. To sebou přináší i výhodu vzdáleného 

online přístupu prakticky odkudkoli. Hlavní výhody a nevýhody klasického řešení a 

řešení v cloudu jsou uvedeny níže. 

 

Obrázek 18: Porovnání klasického a cloudového řešení IS (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Vzhledem k provedeným analýzám a výše uvedeným požadavkům firmy na nový IS, 

zejména ohledně ceny, nenáročnosti a rychlosti zavedení včetně provozu na stávajícím 

hardwarovém vybavení firmy, jsem po zvážení všech výhod a nevýhod, jako 

nejvhodnější variantu informačního systému zvolil cloudové řešení, tedy pronájem 

služby (informačního systému) s měsíční platbou. Podle toho se tedy bude odvíjet i 

následný výběr vhodného informačního systému. 

 

4.3 Hrubý výběr IS 

Při hrubém výběru vhodného informačního systému budu vycházet z informací 

poskytnutých webovými portály na stránkách: https://www.systemonline.cz a 

http://www.softwarecentrum.cz/. Na těchto stránkách je možné pomocí průvodce 

výběru informačního systému v několika krocích vyfiltrovat podle vybraných parametrů 

odpovídající systémy a jejich dodavatele. Vzhledem k výše uvedeným požadavkům 

firmy na nový IS, a volbu cloudového řešení jako pro firmu nejvhodnějšího z pohledu 

nenáročnosti a rychlosti zavedení včetně provozu na stávajícím hardwarovém vybavení 

firmy, jsem jako jeden ze základních parametrů pro hrubý výběr tedy volil možnost 

cloudového řešení (SaaS). Dalšími parametry, které se pak pro upřesnění vyhledávání 

na zmíněných webových portálech vyplňují, byly například: 

• cena,  
• odvětví podnikání, 
• roční obrat, 
• velikost a zaměření podniku,  
• počet uživatelů a rozpočet, 
• požadavky na lokalizaci, 
• požadované funkcionality, 
• technické parametry a další. 
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Obrázek 19: Hrubý výběr prostřednictvím portálu SoftwareCentrum (Zdroj: převzato z [26]) 

Po vyplnění všech parametrů průvodci výběrem IS na obou využitých portálech nabídli 

velké množství systémů, ze kterých bylo poté vybráno 6 variant, které byly nabídnuty 

na obou portálech, a nejlépe vyhovovaly požadovaným parametrům. Tato šestice 

kandidátů z hrubého výběru je popsána v tabulce níže: 

 

Název produktu Dodavatel Webové stránky 
Altus Vario Altus software s.r.o. http://www.vario.cz 
IZIO IReSoft, s.r.o. https://www.izio.cz 
Unick ONE Asseco Solutions, a.s. http://www.unickone.cz 
ABRA FlexiBee FlexiBee Systems s.r.o. https://www.FlexiBee.eu 
ALGO CLOUD Algotech, a.s. https://www.algotech.cz 
Money S3 CÍGLER SOFTWARE, a.s. http://www.money.cz 

Tabulka 5: Výsledky hrubého výběru (Zdroj: vlastní zpracování) 

Z této šestice kandidátů byla po důkladnějším zhodnocení jejich parametrů, jako 

například funkčních modulů, náhledů uživatelského rozhraní a prozkoumání možnosti 
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vyzkoušení IS prostřednictvím demo verze, vybrána do následného jemného výběru tato 

trojice informačních systémů: 

• IZIO od společnosti IReSoft, s.r.o. 

• Unick ONE od společnosti Asseco Solutions, a.s. 

• ABRA FlexiBee od společnosti FlexiBee Systems s.r.o. 

 

4.4 Jemný výběr IS 

V této části bude nejdříve stručně popsán každý z kandidátů, který do jemného výběru 

postoupil a následně s využitím fuzzy logiky proveden finální výběr vhodného 

informačního systému pro firmu. Stávajícím systémem ve firmě se v případě potřeby 

dají doplnit nějaké chybějící funkce budoucího systému, ale bylo by vhodné, aby nový 

systém pokrýval co nevětší množství funkčních požadavků. 

4.4.1 Informačního systém IZIO     

Jedná se o informační systém od společnosti IReSoft, s.r.o., se 

sídlem v Brně. Tato společnost na trhu působí od roku 2002 a 

kromě systému IZIO stojí například i za docházkovým systémem Alveno a několika 

dalšími. Systém IZIO je nabízen ve dvou variantách a to standardní a varianta na míru, 

dále je k dispozici i možnost vyzkoušení zdarma po dobu 1 měsíce. Součástí standartní 

verze jsou funkce, jako například CRM systém, objednávky, plánování, evidence 

zakázek, dokumenty, fakturace, podniková komunikace a další. V tabulce jsou 

porovnány jednotlivé varianty a barevně ohraničena verze systému IZIO vybraná pro 

porovnání s dalšími systémy.  

IZIO – standardní verze IZIO – na míru IZIO – na zkoušku 

Obsahuje všechny funkce. 
Platba jen za uživatele, kteří 
daný měsíc systém využívají. 

Možnost přizpůsobit 
systém IZIO na míru 
podle specifických 
potřeb firmy. 

Možnost vyzkoušet všechny 
funkce a po uplynutí 
zkušební doby možnost 
přejít i se všemi daty na 
placenou verzi. 

300 Kč/uživatel/měsíc 
Nacenění dle množství a 
náročnosti požadovaných 

úprav. 
Zdarma na 1 měsíc. 

Tabulka 6: Varianty systému IZIO (Zdroj: vlastní zpracování dle [27]) 
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Obrázek 20: Náhled rozhraní IZIO (Zdroj: převzato z [27]) 

 

4.4.2 Informační systém Unick ONE 

Tento Informační systém je od společnosti Asseco Solutions, a.s. 

se sídlem v Praze a pobočkou mimo jiné i v Brně. Společnost 

působí v oblasti podnikového softwaru již 25 let a má ve svém portfoliu kromě dalších i 

informační systémy HELIOS a systém Unick ONE, který navazuje na předchozí 

produkt z rodiny HELIOS a to HELIOS One. Systém je nabízen v placených variantách 

PROFI a ENTERPRISE a nechybí ani limitovaná varianta FREE, která je zdarma pro 

jednoho uživatele. Systém nabízí moduly pro fakturaci, nákup, prodej, účetnictví, 

daňovou evidenci, bankovní operace, skladovou evidenci, mzdy, personalistiku, 

pokladnu, zakázky a další. V tabulce níže jsou porovnány jednotlivé varianty a barevně 

ohraničena verze systému Unick ONE vybraná pro porovnání s dalšími systémy. 
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Unick ONE – PROFI Unick ONE - 
ENTERPRISE Unick ONE – FREE 

Obsahuje všechny funkce, 
není omezen počet uživatelů 
ani dokladů na firmu, ale 
množství připojených firem 
je omezeno na jednu. 

Obsahuje všechny funkce, 
není omezen počet uživatelů 
ani dokladů na firmu, a není 
omezeno ani množství 
připojených firem.  

Počet uživatelů je 
omezen na jednoho a 
počet dokladů na firmu 
je omezen na 50 za 
měsíc. 

299 Kč/uživatel/měsíc 469 Kč/uživatel/měsíc Zdarma 
Tabulka 7: Varianty systému Unick ONE (Zdroj: vlastní zpracování dle [28]) 

 

 

Obrázek 21: Náhled rozhraní Unick ONE (Zdroj: převzato z [28]) 

 

4.4.3 Informační systém ABRA FlexiBee  

ABRA FlexiBee je informační systém od společnosti 

FlexiBee Systems s.r.o., která je členem společenství 

firem ABRA a její počátky sahají až do roku 1991. Sídlo má společnost v Plzni a 

pobočky v Brně a na mnoha dalších místech po celé České republice i na Slovensku. 

Systém je nabízen v placených variantách Basic, Business a Premium a jako u ostatních 

nechybí ani omezená varianta One, která je zdarma pro jednoho uživatele. Systém 

nabízí moduly pro nabídky, poptávky, objednávky, sklady, fakturace, účetnictví, mzdy, 

personalistiku, daňovou evidenci a další podle zvolené varianty. V tabulce níže jsou 
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opět porovnány jednotlivé varianty a barevně ohraničena verze systému ABRA 

FlexiBee vybraná pro porovnání s dalšími systémy. 

ABRA FlexiBee - 
Basic 

ABRA FlexiBee 
- Business 

ABRA FlexiBee - 
Premium 

ABRA FlexiBee - 
One 

Daňová evidence 
Podvojné účetnictví 
Fakturace 
Banka a pokladna 
Sklady 
Majetek 

Daňová evidence 
Podvojné 
účetnictví 
Fakturace 
Banka a pokladna 
Sklady 
Majetek 
Mzdy 
Personalistika 
Nabídky  
Poptávky 
Objednávky 

Daňová evidence 
Podvojné účetnictví 
Fakturace 
Banka a pokladna 
Sklady 
Majetek 
Mzdy 
Personalistika 
Nabídky  
Poptávky 
Objednávky 
Pokročilý obchod a 
sklady 
Pokročilá 
přístupová práva 
Přizpůsobení 

Daňová evidence 
Podvojné účetnictví 
Fakturace 
Banka a pokladna 
Sklady 

295 Kč 
uživatel/měsíc 

595 Kč 
uživatel/měsíc 

795 Kč 
uživatel/měsíc 

Zdarma pro 
jednoho uživatele 

Tabulka 8: Varianty systému ABRA FlexiBee (Zdroj: vlastní zpracování dle [29]) 

 

Obrázek 22: Náhled rozhraní ABRA FlexiBee (Zdroj: převzato z [29]) 
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4.4.4 Stanovení kritérií pro hodnocení a výběr IS s využitím fuzzy logiky 

Pro následný výběr nám posloužily informace z demoverzí jednotlivých systému, 

stránek dodavatelů systémů, referencí jak na internetu, tak i z okolí firmy, konzultací a 

podobně. Hodnocená kritéria byla vybrána na základě dříve popsaných požadavků 

firmy na nový informační systém. 

S využitím fuzzy logiky vypracujeme systém, který nám pomůže při rozhodování o 

výběru nejvhodnějšího informačního systému a jeho dodavatele. Na vstupu budeme mít 

pět proměnných (hodnocená kritéria) a jeden výstup (celkové ohodnocení daného 

systému). 

Níže je zobrazeno nastavení programu v aplikaci MS Excel. 

 

Tabulka 9:Vstupní a transformační matice (Zdroj: vlastní zpracování) 

Celkové hodnocení je na škále 0 až 100 procent a informační systém s největším 

procentuálním hodnocením, bude vybrán jako nejvhodnější. 
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Tabulka 10: Retransformační matice (Zdroj: vlastní zpracování) 

Tento postup hodnocení bude následně aplikován na všechny účastníky jemného 

výběru. Výpočet hodnocení pro jednotlivé systémy byl proveden programem MS Excel 

po vytvoření a zadání následující funkce: 

 =KDYŽ(C27="OK";100*(SOUČIN.SKALÁRNÍ(Nastavení!$B$14:$F$19;B19:F24)-

Nastavení!$G$21)/(Nastavení!$G$20-Nastavení!$G$21);"CHYBA") 

 

Tabulka 11: Výpočet pro systém IZIO (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Tabulka 12: Výpočet pro systém Unick ONE (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Tabulka 13: Výpočet pro systém ABRA FlexiBee (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Tabulka 14: Celkové vyhodnocení (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Graf 3: Grafické zpracování výsledků posouzení IS (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Jelikož se porovnávaly systémy, které již postoupily do jemného výběru, tak rozdíly 

mezi nimi nebyly nijak propastné. Po celkovém vyhodnocení dopadl nejlépe s 95 % 

systém ABRA FlexiBee ve verzi Business od společnosti FlexiBee Systems s.r.o. Na 

druhém místě skončil s 82 % systém IZIO od společnosti IReSoft, s.r.o. a na posledním 

místě se umístil systém Unick ONE od společnosti Asseco Solutions, a.s. který dosáhl 

73 %. Informační systém ABRA FlexiBee se tedy dá označit jako vyhovující a 

z porovnávaných možností tedy pro firmu nejvhodnější. Svou oproti konkurentům vyšší 

cenu, si tento systém obhájí především velice přehledným a intuitivním rozhraním, 

všemi požadovanými funkcemi s případnou možností přikoupení dalších, krátkou dobou 

a obtížností zavedení a v neposlední řadě i pozitivními referencemi. Díky velkému 

množství nabízených verzí a smluvním podmínkám dodavatele tohoto informačního 

systému si firma v případě potřeby může vybrat a přejít na některou z nižších/vyšších 

variant, než je navrhovaná varianta Bussines. Mezi další výhody pak patří také neustálý 
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vývoj informačního systému, kvalitní a rychlá technická podpora i infolinka a 

pravidelně pořádané kurzy i různé varianty nabízených školení, ze kterých si firma 

může zvolit tu nejvhodnější. 

 

4.5 Popis procesu zavádění a implementace informačního systému 

do firmy  

Samotná implementace IS do firmy patří k nejsložitější úkonům spojeným s pořízením 

nového informačního systému.  Je však jen jednou z fází, které celý proces zavedení 

nového informačního systému provází.  Níže si proto popíšeme, jak by firma mohla při 

celém procesu postupovat a za tímto účelem můžeme využít Lewinův model změn. 

4.5.1 Lewinův model změn 

Tento model popisuje jednotlivé fáze procesu zavádění změny od přípravné fáze, přes 

samotnou implementaci až po ověření dosažených výsledků. U zavádění změny do 

podniku je velmi důležité správné načasování a vzájemná posloupnost. 

 

Obrázek 23: Schéma Lewinova modelu řízené změny (Zdroj: vlastní zpracování dle [30]) 

 

4.5.2 Síly inicializující proces změny 

Současným nejslabším místem ve společnosti je, jak z analýz vyplynulo, především 

absence plnohodnotného informačního systému, který by vedl ke zlepšení efektivnosti a 

celkového komfortu při řízení a zajišťování firemních procesů. A dále pak i k 
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zjednodušení přístupu k datům a informacím z databází a jejich sdílení mezi 

jednotlivými odděleními. V neposlední řadě by pak nový informační systém měl přispět 

i k zrychlení zpracování a vyřízení objednávek a zlepšení podpůrných nástrojů při 

vyhledávání obchodních příležitostí. 

Tento problém lze řešit změnou spočívající v zavedení vybraného informačního 

systému do firmy. Hlavními iniciátory v procesu této změny je tedy zvýšení 

produktivity a efektivity při zajišťování firemních procesů, lepší využití schopností celé 

firmy a odhalování nových obchodních příležitostí. 

Síly působící pro plánovanou změnu 

• Zefektivnění firemních procesů a celkového chodu společnosti a s tím spojená 

časová úspora. 

• Rychlejší vyřizování zakázek. 

• Komplexní správa odběratelů. 

• Přehledná skladová evidence. 

• Zamezení duplicity a neúplnosti zaznamenávaných dat. 

• Archivace dokumentů. 

• Zjednodušení sdílení dat mezi odděleními. 

• Usnadnění přístupu k datům z databází. 

• Vedení společnosti má o tuto změnu zájem. 

• Kvalifikovaní lidé. 

 

Síly působící proti změně 

• Nedostatek volných finančních prostředků. 

• Volba nevhodného informačního systému. 

• Neochota přijmout a školit se na nový systém. 

• Časová bariéra zavedení změny. 

• Zpomalení chodu firmy v průběhu zavádění změny. 
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4.5.3 Identifikace agenta změny 

Za realizaci plánované změny bude odpovědné vedení firmy, které bude mít při 

zavádění informačního systému rozhodující slovo. Návrh a plán této změny musí být 

promyšlen ze všech stran a proto budou do této změny samozřejmě zapojeni všichni ve 

firmě. Agent změny a jeho odborný tým bude organizovat pravidelné schůzky a 

rozdělovat úkoly podle specifických znalostí a zaměření každého ve firmě. Do podniku 

bude pozvána dodavatelská společnost, která bude dodávku vybraného informačního 

systému realizovat dle požadavků firmy.  

4.5.4 Identifikace intervenčních oblastí 

Zaváděná změna se bude týkat hlavně těchto oblastí. 

Procesy firmy 

Zavedení informačního systému ovlivní všechny procesy ve firmě. Když dojde ke 

změně například v systému fakturace, tak to ovlivní každého, kdo se stávající aplikací 

pracuje. V první řadě se bude muset analyzovat současná situace a požadavky, které by 

měl zaváděný systém splňovat. Hlavní roli zde musí sehrát komunikace vedení 

s pracovníky, kteří mají jednotlivé firemní procesy na starosti, tak aby byl projekt veden 

správným směrem, což bude mít mimo jiné za následek i ušetření co největšího 

množství financí, které budou potřeba k realizaci této změny. 

Obchodní oddělení 

V rámci obchodního oddělení se budou do systému zadávat všechny potřebné informace 

ohledně zákaznických objednávek, jako je například počet, typ, průměry a délky 

požadovaných implantátů a nástaveb, tak aby mohlo dojít k co nejrychlejšímu 

zpracování a expedování objednávky. Do systému budou rovněž zadávány podněty a 

postřehy od stávajících zákazníků, kteří představují hlavní zdroj zisku a potenciál růstu 

objemu zakázek, tak aby mohly být lépe upokojovány jejich potřeby a požadavky. Tyto 

informace mohou následně posloužit při oslovování nových zákazníků a jejich získání 

pro používání implantologických systémů firmy. 
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Ekonomické oddělení 

Prostřednictvím informací zadávaných do systému obchodním oddělením se budou na 

tomto oddělení pomocí systému například vyhodnocovat a analyzovat náklady na 

získání nového zákazníka s ohledem na očekávaný zisk a rentabilitu. Informace 

obsažené v informačním systému můžou také dále posloužit ke sledování a 

vyhodnocování jednotlivých zákazníků a podle toho může následně oddělení nastavovat 

v systému například délku splatnosti faktur, nebo individuální slevy. 

Sklad  

Bude provedeno proškolení na nový systém a jeho funkce, tak aby se co nejvíce 

urychlila a zefektivnila expedice jednotlivých objednávek i řešení případných 

reklamací. 

4.5.5  Intervence a vlastní změna 

Vlastní provedení změny spočívající v zavedení informačního systému do firmy, by 

mělo probíhat dle stanoveného harmonogramu a podle předem naplánovaných kroků, 

které na sebe musí navazovat. 

Fáze rozmrazení 

Jedná se o velmi důležitou fázi, při které se musí vše pečlivě připravit a naplánovat. 

Jelikož je potřeba odhalit všechna problematická místa je důležité, aby se na této fázi 

podíleli všichni ve firmě. Je potřeba, aby agent změny pořádal pravidelné schůzky, na 

kterých se bude vše průběžně analyzovat a vyhodnocovat a na základě výstupů bude 

agent změny rozdělovat jednotlivé úkoly a sledovat jejich plnění. 

Fáze vlastní změna 

V této fázi bude docházet k samotné změně, tedy k implementaci informačního 

systému, je proto potřebné, aby byly vypracovány veškeré požadavky na dodavatelskou 

firmu a jí dodávaný informační systém. Budou probíhat pravidelná školení ať už 

skupinová, nebo podle zvolené varianty, kterou dodavatel nabízí a testování 

jednotlivých modulů zajišťujících firemní procesy i systému jako celku. Bude potřeba u 

jednotlivých uživatelů sledovat, jestli dodaný informační systém stanovené požadavky 
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splňuje, aby mohlo dojít k odstranění případných nedostatků. Nasazení vybraného 

informačního systému by mělo být rychlé a efektivní, jistou výhodou je, že většina 

současných dat je zpracovávána v programu MS Excel a jejich převedení by tedy mělo 

být poměrně snadné a rychlé.  

Import dat bude obsahovat zejména: 

• databázi zákazníků a kontaktů, 

• skladovou evidenci, 

• faktury a účty, 

• objednávky, 

• pohledávky, závazky a další firemní data. 

Důležitým bodem je také správné a důkladné nastavení systému procesním požadavkům 

ve firmě, to vyžaduje plnou spolupráci mezi firmou a dodavatelem vybraného systému, 

jelikož špatně nastavený systém, byť sebelepší, nevyužije plně svého potenciálu a ve 

výsledku může přinést více starostí než užitku. Úspěšné zvládnutí této fáze, může 

předznamenat, že firma dokáže vybraný systém naplno využít a dosáhnout tak 

požadovaných výsledků. 

Fáze zamrazení 

Při realizaci nějaké změny je potřeba tuto změnu následně zpětně analyzovat a 

vyhodnotit, jestli dosáhla požadovaného efektu. Je důležité ověřit, zda došlo zavedením 

informačního systému k dosažení očekávaných výsledků při zajišťování všech 

firemních procesů napříč všemi odděleními. Pro tato zjištění můžeme využít různé 

indikátory, jako například KPI (Key Performance Indicator), které jsou základním 

prvkem systémů pro měření výkonnosti a pomáhají tak organizacím dosahovat 

stanovených cílů. Prostřednictvím těchto indikátorů můžeme zpětně zjistit, jestli bylo 

očekávaných výsledků skutečně dosaženo.  

Verifikace dosažených výsledků 

Verifikace dosažených výsledků má dlouhodobější charakter a dosažené výsledky 

budou porovnávány se stavem  před změnou i s výsledky, které firma od změny 

očekávala.  
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4.5.6 Vhodná strategie zavádění IS do firmy 

Jednotlivé strategie zavadění IS do firmy byly popsány v kapitole 2.9.1 a z těchto 

různých strategií, se vzhledem k vybranému systému, malé velikosti firmy a množství 

procesů, jako pro podnik nejvýhodnější jeví souběžná strategie. Při této strategii se po 

nezbytně nutnou dobu budou využívat oba systémy (starý a nový) současně. Tato 

strategie je považována za velice bezpečnou, jelikož po importu dat do nového systému 

můžeme tento systém bez obav testovat, zkoušet a ověřovat jednotlivé funkce a mohou 

probíhat školení, přičemž zároveň máme všechny potřebné informace k dispozici i 

v původním systému. Po ověření funkčnosti nového systému dojde k odstavení starého 

systému a úplnému přechodu na nový IS. Tato strategie je vzhledem k současnému 

využívání obou systému náročnější na pracnost, proto je vhodná spíše pro jednodušší 

informační systémy, které nekladou velké požadavky na školení uživatelů, či práci 

s velkým množství dat. Také bych zavedení systému doporučil realizovat během letních 

prázdnin, které jsou v oboru podnikání firmy klidnějším obdobím, ve kterém bude na 

vše potřebné více prostoru.  

 

Obrázek 24: Souběžné zavádění IS (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

4.6 Časový harmonogram  

Pro úspěšné zavedení informačního systému bude důležité, aby měla firma představu i o 

časové náročnosti jednotlivých kroků při zavedení této změny. K tomuto účelu můžeme 

využít Ganttův diagram. Celý proces realizace zavedení IS je potřeba rozdělit na 

jednotlivé činnosti, které na sebe postupně navazují, a těmto činnostem následně 

vymezit dobu jejich trvání. Jelikož dobu trvání jednotlivých činností přesně neznáme, 

použijeme odhadovanou dobu trvání. Ganntův diagram nám následně posloupnost a 

dobu trvání jednotlivých činností umožňuje přehledně znázornit. Z níže uvedeného 

harmonogramu vychází odhadovaný čas potřebný k provedení celé změny IS na 40 dní.  
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Obrázek 25: Ganttův diagram (Zdroj: vlastní zpracování) 
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4.7 Ekonomické zhodnocení vybraného systému 

Investice na zavedení vybraného informačního systému ABRA FlexiBee ve variantě 

Business se skládají z jednorázových nákladů spojených s nasazením systému a 

z pronájmu 4 uživatelských licencí, hrazeného měsíčně. Do jednorázové investice je 

potřeba zahrnout samotnou implementaci systému, vybranou variantu školení a import 

podnikových dat z programu MS Excel. Níže si nejdříve popíšeme a vyčíslíme 

jednotlivé položky. Všechny uváděné ceny jsou bez DPH. 

V pronájmu služby je již zahrnuta roční licenční podpora (RLP) která obsahuje: 

• nové verze IS 

• on-line FlexiBee akademii (sada instruktážních videí ke stávajícím i novým 

funkcím), 

• řešení nestandardních situací při zavádění IS, 

• hotline, e-mailovou a vzdálenou podporu, 

Z nabídky školení si firma může vybrat z těchto variant: 

Školení Délka 
Cena 
bez 

DPH 
Poznámka 

Organizovaná 
hromadná školení 

3,5 
hod. 950 Kč 

Hromadná školení na vybraná témata 
vypisovaná v pravidelných cyklech, 
zveřejňovaná na webových stránkách 
ABRA FlexiBee v sekci Prezentace a 
školení. 

Organizovaná 
hromadná školení 

1,5 
hod. 500 Kč 

Hromadná školení na aktuální témata, 
zveřejňovaná na webových stránkách 
ABRA FlexiBee v sekci Prezentace a 
školení. 

Školení – „rychlokurz“ 
3 x 
3,5 
hod. 

2 600 Kč Ve zkráceném bloku 3 kurzů Vás naučíme 
pracovat s programem ABRA FlexiBee. 

Individuální 1 hod. 1 200 Kč Objednává zákazník dle svých potřeb. 

Individuální 4 hod. 4 500 Kč Objednává zákazník dle svých potřeb. 

Doprava 1 km 9 Kč Cena dopravy se počítá z adresy 
Lochotínská 18, Plzeň 

Tabulka 15: Nabídka školení (Zdroj: vlastní zpracování dle [29]) 
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Z této nabídky bylo vybráno školení „rychlokurz“, za cenu 2 600 Kč za 3 kurzy po 3,5 

hodinách, přičemž doprava by činila zhruba 2 655 Kč, celkem tedy 5 255 Kč. 

Cena servisního zásahu ve firmě se v případě potřeby, pak odvíjí dle následující 

tabulky: 

Servisní zásah Cena bez DPH 

Doprava - od nejbližšího servisního střediska 9 Kč/km 

Hodina zásahu 1 200 Kč/hod. 

Telefonická podpora nad rámec technické podpory 1 400 Kč/hod. 
Tabulka 16: Servisní zásah (Zdroj: vlastní zpracování dle [29]) 

Při importu dat do nového systému si firma může vybrat, jestli migraci provede 

svépomocí, využije odborných služeb dodavatele, nebo využije kombinaci obou 

možností. Při využití služeb dodavatele má na výběr z několika možností lišících se 

počtem zahrnutých definovaných oblastí (celkem 12) podnikových dat (faktury, 

objednávky atd.), přičemž:  

• Import dat jedné oblasti vyjde na 1 950 Kč. 
• Balíček 4 volitelných oblastí pak stojí 4 950 Kč. 
• Kompletní import všech podnikových dat vyjde na 12 950 Kč. 

Vzhledem ke zvolené souběžné strategii zavádění by se pro firmu jako vhodná mohla 

jevit kombinace obou možností migrace dat. Tedy  čtyři vybrané pro firmu 

nejpodstatnější oblasti dat do nového systému importuje dodavatel a zbylé data si firma 

bude po zaškolení a osahání systému průběžně importovat sama, přičemž po tuto 

zkušební dobu budou stále k dispozici i ve starém systému. 

V tabulce níže jsou uvedeny jednorázové náklady spojené se zavedením IS: 

Položka Cena za položku 
Implementace 4 950 Kč 
Školení 5 255 Kč 
Celkem 10 205 Kč 

Tabulka 17: Jednorázové náklady (Zdroj: vlastní zpracování) 

Náklady za pronájem informačního systému zahrnují licence pro 4 uživatele. 
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Položka Cena za položku Počet Celkem 
Licence ABRA FlexiBee - Business 595 Kč 4 2 380 Kč 

Celkem za měsíc 2 380 Kč 
Celkem za rok 28 560 Kč 

Tabulka 18: Náklady na pronájem IS (Zdroj: vlastní zpracování) 

Celkové náklady v prvním roce pořízení a provozování informačního systému činní: 

Položka Cena za položku 
Jednorázové náklady 10 205 Kč 
Pronájem licencí 28 560 Kč 
Celkem 38 765 Kč 

Tabulka 19: Celkové náklady v prvním roce pořízení IS (Zdroj: vlastní zpracování) 

Celkové náklady na zavedení a roční užívání systému tedy činí 38 765 Kč, přičemž je v 

nich zahrnuta implementace, 3 bloky společného školení uživatelů na práci se 

systémem ABRA FlexiBee a pronájem 4 licencí zahrnujících v rámci RLP nové verze 

IS, on-line FlexiBee akademii, řešení nestandardních situací při zavádění IS a hotline, e-

mailovou a vzdálenou podporu.   

Uvedenou částku, ale nelze brát jako úplně přesnou, spíše jako orientační, která se při 

realizaci může ještě měnit. Výše popsané roční náklady se možná mohou jevit jako 

vysoké, ale je třeba si uvědomit, že firma nedisponuje potřebným hardwarovým 

vybavením ani odborným personálem požadováným k provozování informačního 

systému ve vlastní režii, který by pro firmu znamenal nemalé investice. Jen pořízení 

potřebného hardwarového vybavení a IT technika, který by prováděl správu serveru, 

síťové infrastruktury, zabezpečení, zálohování dat a podobně, by náklady na roční 

pronájem systému několikanásobně překročilo.  Výhodou tohoto řešení je i možnost 

v případě nevyužití všech funkcí, nebo naopak potřeby rozšíření, kdykoliv přejít na 

nižší/vyšší variantu systému a tím náklady na pronájem přizpůsobit potřebám firmy. 

Níže jsou pro přehled uvedeny náklady na roční pronájem 4 licencí i u nižší a vyšší 

verze systému.  

Verze systému Cena Změna nákladů vzhledem k vybrané verzi 
Basic 14 160 Kč Pokles nákladů o 14 400 Kč 
Business (vybráno) 28 560 Kč  
Premium 38 160 Kč Nárůst nákladů o 9 600 Kč  

Tabulka 20: Porovnání ročního pronájmu nižší/vyšší verze IS (Zdroj: vlastní zpracování) 
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4.8  Přínosy nového informačního systému 

Vyčíslení a zhodnocení přínosů je u nového systému problematické, zvlášť když 

vybraný systém ještě nebyl nasazen a některé předpokládané přínosy se dají vyčíslit jen 

stěží. Zaleží hlavně na uživatelích, jak výhod nového systému dokáží využít a jak 

efektivně si při tom budou počínat.  Mezi hlavní očekávané přínosy patří určitě 

usnadnění práce spojené s využitím funkcí nového IS pro snadnější a efektivnější řízení 

a zajišťování firemních procesů a s tím spojený ušetřený čas. Čas, který vedení firmy 

ušetří sice nelze jasně vymezit, ale pokusím se provést alespoň jeho hrubý odhad a pro 

jeho peněžní vyjádření následně provedu přepočet na hodinovou mzdu vedení firmy. 

Předpokládanou úsporu času stanovíme na 45 minut denně, což nám dává 3,75 hodin za 

týden a 195 hodin za kalendářní rok. Při odhadované hodinové mzdě vedení firmy činící 

250 Kč/hod. se pak celková úspora času dá vyčíslit na částku 48 750 Kč za kalendářní 

rok provozu nového informačního systému. Tato částka podstatně převyšuje roční 

náklady na pronájem uživatelských licencí systému ABRA FlexiBee, které činí 28 560 

Kč a v prvním roce by pokryla i jednorázové náklady ve výši 10 205 Kč spojené se 

zavedením systému do firmy.         

Níže jsou pak dále uvedeny některé oblasti, ve kterých firma od nového informačního 

systému ABRA FlexiBee může v budoucnu očekávat největší přínos. 

Odběratelé 

V této oblasti může firma očekávat přínos hlavně ve snadné a ucelené evidenci 

informací o zákaznících, včetně všech kontaktů, možnosti k nim přiřadit naplánované 

schůzky, úkoly, poznámky a přiložit různé dokumenty, jako například smlouvy. Systém 

bude u jednotlivých zákazníků zobrazovat jejich platební morálku, tedy celkové 

fakturace, neuhrazené fakturace s možností vytvoření upomínky a průměrnou dobu 

splatnosti, což firmě umožní nastavovat dobu splatnosti a fakturační limit pro jednotlivé 

zákazníky na základě podrobných a ucelených informací a vyhnout se tak problémům 

s dodáváním zboží neplatícím odběratelům. Užitečnou funkcí je i upozornění na 

nedůvěryhodné partnery prostřednictvím CreditCheck, což firmu varuje, pokud by byl 

odběratel na seznamu neplatičů. 
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Sklad 

Přínosem pro firmu v této oblasti bude hlavně přehledný katalog zboží setříděný podle 

jednotlivých parametrů implantátů a příslušenství (délky, průměru a podobně) stejně 

jako možnost využití různých nástrojů pro nastavení minimálních skladových zásob, 

hromadné objednávky a zobrazení různých analýz. Systém také umožní pro zákazníka 

zarezervovat produkt na skladě, i zboží, které má na sklad teprve dorazit, což by mělo 

zabránit situaci, kdy se prodá zboží určené pro jiného klienta. 

Nákup a prodej 

V této oblasti bude největším přínosem hlavně usnadnění procesu fakturace, který může 

probíhat, jak elektronicky (e-mailem či e-fakturou ISDOC), nebo v papírové podobě. 

Systém také možní kontrolovat zakázku od poptávky, přes nabídku a objednávku až po 

fakturaci. Tento proces může firma sledovat nejen vůči odběratelům, ale i z hlediska 

dodavatelů, bude tak vždy vědět, proč výrobu konkrétního typu implantátu, nástavby a 

podobně objednala a komu byl určen. Zároveň jsou v systému pro uživatele k dispozici i 

různé přehledné analýzy prodeje, které firmě umožní lépe se zaměřit na významné 

odběratele a vyhledávat nové obchodní příležitosti. Přínosem bude i možnost 

jednoduchého vytváření ceníků pomocí cenových hladin a jejich kombinace 

s množstevními slevami.  

 Kromě těchto popsaných oblastí může firma od vybraného informačního systému 

očekávat zlepšení efektivnosti a celkového komfortu při řízení a zajišťování všech 

firemních procesů. K zrychlení zpracování a vyřízení objednávky přispěje i automatické 

párování objednávky a platby podle různých algoritmů, které eliminuje riziko chyb při 

současném způsobu a díky rychlejšímu zpracování plateb se zrychlí i celý proces 

vyřízení objednávky. Přínosnou funkcí pro firmu může být i možnost online napojení 

informačního systému na banku což umožní stahování výpisů, či vytváření příkazů 

k úhradě přímo v aplikaci, přičemž v bance je pak stačí pro odeslání jen autorizovat. 

Vybraný systém přispěje i k zjednodušení a zabezpečení přístupu ke všem potřebným 

datům a informacím, zabrání duplicitě a neúplnosti zadávaných dat, a zjednoduší 

potřebné vyhledávání a sdílení informací mezi jednotlivými uživateli. 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce byl výběr vhodného informačního systému pro firmu 

zabývající se vývojem, výrobou a distribucí implantologických systémů a jejich 

příslušenství, na základě požadavků stanovených firmou. Pořízení nového informačního 

systému by mělo vést ke zlepšení efektivnosti a celkového komfortu při řízení a 

zajišťování firemních procesů ve firmě, jakož i k zjednodušení a zabezpečení přístupu k 

datům a informacím z databází a jejich zadávání a sdílení mezi jednotlivými uživateli. 

V neposlední řadě by pak vybraný IS měl přispět i ke zrychlení zpracování a vyřízení 

objednávek.  

Vzhledem k provedeným analýzám a požadavkům firmy na nový IS, zejména ohledně 

dodržení rozpočtu na vybraný systém, který byl stanoven na maximální částku 30 000 

Kč za roční provoz, a počáteční jednorázová investice do zavedení neměla překročit  

15 000 Kč., nenáročnosti a rychlosti zavedení včetně provozu na stávajícím 

hardwarovém vybavení firmy, jsem po zvážení všech výhod a nevýhod, jako 

nejvhodnější variantu informačního systému zvolil cloudové řešení, tedy pronájem 

služby (informačního systému) s měsíční platbou.  

Na základě hrubého výběru bylo vybráno celkem 6 různých systémů, s možností 

pronájmu a provozu v cloudu. Z této šestice kandidátů byla po důkladnějším 

zhodnocení jejich parametrů, jako například funkčních modulů, náhledů uživatelského 

rozhraní a prozkoumání možnosti vyzkoušení IS prostřednictvím demo verze, vybrána 

do následného jemného výběru trojice informačních systémů, z nichž byl následně s 

využitím fuzzy logiky proveden finální výběr vhodného informačního systému pro 

firmu. Jako nejvhodnější byl nakonec zvolen informační systém ABRA FlexiBee ve 

verzi Business od společnosti FlexiBee Systems s.r.o. Náklady na roční pronájem 4 

licencí byly odhadnuty na 28 560 Kč a jednorázová investice spojená se zavedením 

systému orientačně činí 10 205 Kč.  

Vybraný informační systém tedy splňuje stanovené požadavky a podle výše uvedených 

skutečností se zdá být realizovatelný s předpokladem naplnění očekávaných přínosů.  
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