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Abstrakt 

Diplomová práce analyzuje informační systém firmy Tirad s.r.o., která využívá služeb 

informačního systému Workplan. Teoretická část se zaměřuje na problematiku 

podnikových informačních systémů obecně, definuje jednotlivé metody analýz 

informačních systémů. Využijeme především systémy Zefis a HOS 8. Na základě těchto 

analýz odhalíme slabá místa a navrhneme změny ke zlepšení efektivnosti informačního 

systému a tím i zvýšení výkonnosti firmy a eliminaci rizik. 
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Abstract  

This thesis is focused on analyzying of the information system in comapany Tirad s.r.o. 

which uses information system Workplan. Theoretical part is focused on problematics 

of information systems in general, it defines the methods for analysis of information 

system effectiveness. We are going to use systems Zefis and HOS 8. Based on these 

methods are discovered weaknesses and are proposed possible solutions for improving 

of information system effectiveness which leads to increasing of company performance 

and threads elimination. 
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Úvod 

Nasazování informačních systémů v podobě aplikací označovaných jako ERP systémy 

(Enterprises Resource planning) započalo u nás i ve světě na počátku 90. let. Mohou za 

to především dva fenomény té doby, zpřístupnění internetu u nás a uvedení osobních 

počítačů na trh. Mluvíme zde samozřejmě o elektronické verzi informačních systémů, 

různé varianty informačních systémů byly využívány od nepaměti, i taková jednoduchá 

evidence dobytka na stěně jeskyně v době kamenné můžeme považovat za informační 

systém. My se budeme v rámci diplomové práce bavit o informačních systémech, jak je 

známe dnes. Důsledky rozvoje IS a jejich rostoucího uplatnění v podnicích se projevily 

v rámci změn výrobních i nevýrobních technologií a začaly být nabízeny inovované i 

nové výrobky a služby. Změnily se přístupy a postupy lidí ve firmách a byly ovlivněny 

všechny podnikové procesy, podnikové modely a podniková architektura. Těmito 

změnami a jejich řízením se zabývá podniková informatika. Na počátku byla důležitá 

především podpora plánování, s důrazem na firemní zdroje, to je materiál, kapacity, 

finance apod., v neposlední řadě potom podnik jako celek se zaměřením na efektivitu a 

rozvoj konkurenceschopnosti podniku. Informační systémy dnes podporují všechny 

důležité podnikové funkce, jako finance, personalistiku, plánování, prodej, nákup, 

logistiku atd. Důležitý je důraz na efektivitu, flexibilitu a inovaci podnikových procesů, 

produktů a služeb, jen rozvíjející podnik je konkurenceschopný. V dnešní době jsou 

kladeny nároky na přínos IS, to je snižování nákladů (optimalizace podnikových 

procesů), podpora a rozšiřování příjmů z prodejů nových či inovovaných produktů a 

služeb. Životní cyklus IS nekončí uvedením IS do provozu jako v minulosti, dnes je 

neméně důležitá provozuschopnost systému a údržba a následný rozvoj či inovace IS. V 

průběhu času se ERP vyvíjely a došlo k rozšíření ERP systémů o aplikace SCM, CRM a 

BI. Jedná se o tzv. ERP II systémy. 
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Cíl práce, metody a postupy zpracování 

Cíle diplomové práce je analyzovat stávající stav informačního systému firmy Tirad 

s.r.o. a jeho efektivnosti, posoudit tento stav a navrhnout změny, směřující ke zlepšení 

stávajícího stavu a eliminaci nalezených rizik. K hodnocení efektivnosti informačního 

systému Workplan využijeme metod Zefis a HOS 8. Tyto metody vyvinul pan doc. Ing. 

MILOŠ KOCH CSc., pracující na fakultě podnikatelské na ústavu informatiky. Metody 

jsou postaveny na informacích, které se získávají z dotazníkového šetření. Pro potřeby 

metody Zefis jsem dotazník rozeslal mezi mé kolegy ve firmě, kteří denně využívají 

informační systém, cílem je získat co možná největší počet vyplněných dotazníků od 

pracovníků různých oddělení ve firmě. Dotazník k metodě HOS 8 je potřeba pouze 

jeden, dotazník jsem vyplnil osobně za spolupráce vedoucího IT oddělení, aby 

informace získané z dotazníku byly co nejpřesnější a výsledky metody odrážely realitu 

co nejlépe. Na základě těchto analýz identifikujeme silná a slabá místa informačního 

systému a navrhneme možná řešení k zlepšení současného stavu a eliminaci slabých 

míst, potažmo rizik. Analýzu opřeme o teoretická východiska problematiky 

podnikových informačních systémů, která načerpáme z odborné literatury světových i 

domácích autorů. Závěry této diplomové práce mají posloužit managementu podniku o 

budoucím rozhodovaní ohledně podnikového informačního systému. 
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1 Teoretická východiska práce 

V teoretické části diplomové práce se zaměříme na problematiku informačních systémů. 

Definujeme metody hodnocení efektivnosti informačních systémů, především se 

zaměříme na metodu Zefis a HOS 8, které využijeme v analytické části k hodnocení 

efektivnosti informačního systému firmy Tirad s.r.o. Naši analýzu opřeme o teoretické 

poznatky nabyté z odborné literatury. Definujeme si co je to vlastně informační systém, 

co je předmětem podnikové informatiky jako takové. Popíšeme si ERP systémy v 

podnicích, zaměříme se na rozšířenou verzi ERP II, která je doplněna o aplikace Supply 

Chain Management, Customer Relationship Management a Business Intelligence. 

Definujeme si jednotlivé etapy životního cyklu ERP systémů v podnicích.  

1.1 Podniková informatika 

Informatika prošla spolu s počítači dlouhým vývojem, její chápání i definice se 

postupem času měnily, jak se měnil samotný pohled na ni. Existuje spoustu definic 

informatiky, dle Johna Feathera, lze definovat informatiku jako:  

„Informatika je vědou o informacích. Zkoumá jejich vyjádření, podobu, zpracování a 

přenášení v přirozených i umělých systémech. “ [1] 

Pro specializaci informatiky v určité oblasti využíváme pojmu informatika společně s 

názvem disciplíny nebo příslušného oboru. Např. hospodářská informatika, managerská 

informatika, medicínská informatika, chemická informatika, podniková informatika atd. 

Spojení podniková informatika se používá v oblasti ekonomie, to znamená, že je 

spojena s podnikem. Podnikovou informatiku nespojujeme pouze s podnikem, ale i 

jinými orgány a organizacemi, jako stát a jeho územní složky (kraj, obce aj.). [2] 

Takto vymezenou podnikovou informatiku můžeme definovat takto: „Podniková 

informatika studuje vyjádření a podobu informací, jejich zpracování a přenášení v 

podniku.“ [2] 

Definice podle pana Kotlera, která klade důraz na systematičnost a nahlíží na 

podnikovou informatiku jako na proces, zní takto: „Podniková informatika je 

komplexním procesem zajištění informačních potřeb spojených s vykonáváním a řízením 

aktivit (procesů) v podniku.“ [7] 
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Existuje řada řešení, jak začlenit aktivity podnikové informatiky jakožto útvaru IT 

podniku do organizační struktury. Možná řešení nám nabízí následující obrázek. 

 

 

Obrázek 1 Pozice podnikové informatiky jako útvaru v podnicích [2] 

Ve stabilních organizačních strukturách je IT útvar začleněn jako samostatná jednotka, 

zajišťující funkce rozvoje a provozu podnikového informačního systému, viz obrázek 

(a). Nebo je IT útvar samostatná jednotka, ale je na nižší organizační úrovni, podřízen 

jiné organizační jednotce, viz obrázek (b). U velkých podniků existuje kombinace obou 

přístupů a na úrovni vedení společnosti existuje tzv. strategický IT útvar a u 

jednotlivých poboček pak jejich vlastní IT útvary, využíváno především u korporací. U 

flexibilních organizačních struktur, ve které jsou vzájemně propojeny dvě organizační 

struktury, se využívá maticových organizačních struktur, viz obrázek (c). U projektové 

organizační struktury, která je charakteristická tím, že napříč funkčními organizačními 

jednotkami jsou vytvářeny realizační týmy pro jednotlivé projekty, se využívá model 

projektové organizační struktury, viz obrázek (d). 
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1.1.1 Informace 

Stejně jak se vyvíjela informatika, tak se vyvíjel obsah a vymezení pojmu informace. 

První zmínky o pojmu informace zaznamenáváme v roce 1274 z latinského slova 

"Informatio" = dát tvar, tvořit ve významu souboru aktů, které vedly k prokázání 

trestného činu. Použití pojmu informace ve významu zpráva, údaj, sdělení bylo 

rozšířeno až do 50. let 20. století. S rozvojem přenosu signálu, telekomunikace 

kybernetiky a počítačů vznikaly samostatné obory mající svoji metodiku zkoumání 

informace a vlastní terminologii, vznikla tzv. Teorie informace. Rozlišujeme technickou 

informaci, biologickou informaci a společenskou informaci. Z hlediska ekonomie 

sledujeme tři výklady informace: [2] 

 ve všeobecném významu (sdělení, zprávy) 

 distribuované působení na společnost (hromadné sdělovací prostředky) 

 v kybernetickém významu (v živých organismech a strojích) 

Tři úrovně pohledu na informaci: [3] 

 úroveň syntaxe - zkoumá informaci na základě uspořádání vztahu mezi znaky 

 úroveň sémantiky - zkoumá informaci na základě vztahu znaku k objektu, 

procesu nebo jevu 

 úroveň pragmatiky - zkoumá vztah informace k příjemci, využití informace a 

její dopad. 

Pojem informace má různé definice a výklad. Pan Norbert Wiener a Claudie Shannon 

vymezili informaci jako „statistickou pravděpodobnost výskytu signálu či znaku, který 

odstraňuje apriorní neznalost příjemce. “
 
[3] 

Jedna z možných definic pojmu informace: „Informace je zpráva o nastalém jevu, která 

u nás (příjemci) snižuje míru neznalosti o tomto jevu. “ [2] 

1.1.2 Informační systém 

Než si definujeme pojem informační systém, je nezbytné nejdříve definovat systém 

samotný, opět existuje celá řada definic, pro naše účely použijeme definici Zdeňka 

Molnára, který ve své publikaci Efektivnost informačních systému definuje systém 

jako:  
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„Systém je účelově definovaná neprázdná množina prvků a množina vazeb mezi nimi, 

přičemž vlastnosti prvků a vazeb mezi nimi určují vlastnosti (chování) celku. “ [4] 

Pro takto definovaný systém identifikujeme: 

 účel systému - cílové chování systému 

 strukturu systému - prvky a vazby mezi nimi 

 vlastnosti prvků 

 vlastnosti vazeb 

 okolí systému - prvky, které nepatří do systému, ale velkou měrou ovlivňují 

chování systému 

 subsystémy - rozdělení složitého systému na jednodušší podsystémy 

Informatice se takto definovaný systém nazývá informační systém. Jeho úkolem je 

vhodné vyjádření informací, jejich zpracování a přenášení v rámci systému. Obecně je 

tvořen lidmi, nástroji, metodami, které jsou seskupeny do základních komponent 

informačního systému: [2] 

 vstup (input) - zahrnuje prvky umožňující zachytit informační vstupy, které mají 

být předmětem zpracování 

 zpracování (processing) - zahrnuje prvky, které zajišťují transformaci vstupů na 

výstupy 

 výstup (output) - představuje prvky, které jsou schopny přenést výstupy ke 

koncovému uživateli 

 řízení - nastavení standardů zpracování, měření vyhovění standardům, analýza 

odchylek 

 zpětná vazba - vyhodnocení výstupu ovlivňuje budoucí vstupy do zpracování 

 

Obrázek 2 komponenty informačního systému [2] 
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Jak jste si jistě všimli, zatím jsme nikde nemluvili o počítačích, to protože informační 

systémy existují od počátku věků, kdy počítače ještě nebyly vynalezeny, např. 

kartotékový systém ve firmách byl také informační systém, který nevyužíval počítačů. 

Pro potřeby diplomové práce budeme hovořit o informačních systémech využívajících 

počítače. Prvky tvoří tedy lidé, nástroje - hardware, metody - software. Systém 

doplníme také o data, jakožto v minulosti zaznamenaní informace. Hardware a software 

tvoří tzv. technologie, jelikož využívají informace, tvoří tzv. informační technologie. 

Pokud do systému zahrneme komunikaci uvnitř systému, vede rozšíření pojmu na 

označení Informační a komunikační technologie (ICT - Information a Communication 

Technology). 

Jak jsme si uvedli, pojem informační systém má mnoho definic, které jsou obsahově 

velmi podobné. Několik definic si zde uvedeme. 

Profesor Molnár ve své knize definoval informační systém jako „soubor lidí, 

technických prostředků a metod (programů), zabezpečujících sběr, přenos, zpracování, 

uchování dat za účelem prezentace informací pro potřeby uživatelů činných v systémech 

řízení.“ [4] 

Docent Sodomka ve své knize Informační systémy v podnikové praxi definoval 

informační systém jako: „Podnikový informační systém má být integrující platformou 

spojující podnikové procesy, informační toky a komunikaci vně i uvnitř organizace. 

Jeho integrační pole v rámci řetězce je pak základním předpokladem pro generování 

hodnoty v síťové struktuře“. [3] 

„Informační systém představuje konzistentní uspořádanou množinu komponent 

spolupracující za účelem tvorby, shromažďování, zpracování, přenášení, a rozšiřování 

informací. Prvky informačního systému tvoří lidé, respektive uživatelé informací, a 

informatické zdroje. Komponenta je tvořena jedním prvkem nebo více prvky“. [2] 

Dle standardu ISO /IEC 2382-1 je informační systém definován jako „systém 

zpracování informací, který spolu s přiřazenými zdroji (lidé, technické a finanční 

zdroje), poskytuje a šíří informace “ [5] 
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1.1.3 Podnikové procesy 

Dle normy 9000:2005 je proces definován jako: „soubor vzájemně souvisejících nebo 

vzájemně působících činností, který přeměňuje vstupy na výstupy. Činnosti využívají 

zdrojů (lidí, nástrojů, materiálu apod.). Proces může mít více vstupů a také více 

výstupů.“ [6] 

Schéma procesu nám zobrazuje následující obrázek. 

 

Obrázek 3 model procesu [2] 

Proces je spuštěn vždy definovanou událostí, touto událostí může být samotný vstup 

(např. příchozí objednávka atd.), časová událost (spouští procesy na základě 

stanoveného data), interní potřeba změny (např. inovace produktu atd.) nebo výjimečný 

stav (např. porucha atd.).  Vstupem procesu jsou všechny vstupy do procesu na jeho 

začátku, případně jeho průběhu. Vstupy mohou být spojeny se spouštěcí událostí. 

Výstup je stejné povahy jako vstup, může to být např. hotový výrobek. Proces vždy 

končí definovaným cílovým stavem, např. výrobek dokončen apod. 

Procesy dělíme dle významu na procesy: [2] 

 základní - core procesy, kterými jsou zajišťovány hlavní podnikové procesy 

spojené s uspokojováním potřeb zákazníků 

 podpůrné - běží uvnitř podniku, mají podpůrný charakter pro základní procesy 

 řídící - správní procesy, které představují procesy, jimiž firma definuje svoji 

organizaci a administrativní akty. 

Podle vztahu k subjektům procesy dělíme takto: 

 interní - probíhají v rámci jednoho podniku, případně v samostatných 

organizačních jednotkách 
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 externí - procesy zahrnující vztahy podniku k externím subjektům, které 

překračují hranice podniku 

Existuje mnoho dalších členění procesů, např. dle úrovně řízení můžeme procesy dělit 

na procesy strategického řízení, taktického řízení a operativního řízení atd. 

 

1.1.4 Podnikové informační systémy 

Podniková informatika definuje v obecné rovině informační systémy, jak víme, 

podniková informatika se zaměřuje na podnik, pak tento systém nazýváme podnikový 

informační systém. Jeho účel je dán základním požadavkem podniku na soulad ICT a 

podnikových procesů, to znamená podporu podnikových procesů informačními a 

telekomunikačními technologiemi. Jak jsme si napsali již v odstavci o informačních 

systémech, prvky podnikových informačních systémů tvoří lidé, data a ICT. [2] 

Lidé tvoří významný prvek v informačním systému, mají roli uživatelů informací nebo 

roli ICT personálu (informatiků). Uživatelé pracují s informačním systémem podniku a 

využívají jeho výsledků. Paří sem všichni pracovníci firmy. ICT personál, ať už interní 

či externí, se starají o nasazení, údržbu a chod informačního systému v podniku 

(případně i tvorbu samotného informačního systému). 

Další prvek informačního systému tvoří data. „Data představují zaznamenaná fakta o 

všech podstatných skutečnostech, které souvisejí s aktivitou podniku.“ [8] 

Posledním prvkem jsou informační a telekomunikační technologie, tedy ICT. ICT tvoří 

širokou škálu technických prostředků (hardware) a programového vybavení (software). 

Hardware tvoří počítače, přídavná zařízení počítačů, samostatné nosiče dat, 

komunikační prostředky atd. Programové prostředky dělíme do 3 skupin: [2] 

 Základní software ZSW - patří sem software, který umožňuje provozovat 

programy z ostatních skupin programů, zajišťuje komunikaci programů na 

různých počítačích, které jsou síťově propojeny, a umožňuje integrovat 

programy do větších celků 

 Aplikační software - ASW - realizuje zpracování informací a podporu 

podnikových procesů 



17 

 

 Programové prostředky pro podporu vývoje ASW, jeho implementaci a provoz 

IS/ICT 

 

Obrázek 4 Základní skupiny prostředků tvořící ICT [2] 

ICT a ICT personál jsou základnou pro ASW a prostředím pro uložení a transparentní 

zpřístupnění dat a vytvářejí tzv. ICT infrastrukturu informačního systému v podniku. [2] 

  



18 

 

Následující obrázek nám zobrazuje služby a zdroje tvořící ICT infrastrukturu: 

 

Obrázek 5 Služby a zdroje tvořící ICT infrastrukturu [2] 
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1.2 Charakteristika ERP II 

ERP systémy představují jádro podnikového informačního systému, které spolu s 

aplikacemi SCM, CRM a BI tvoří rozšířené ERP, tedy ERP II. V následujících 

kapitolách si definujeme a určíme, co jsou vlastně ERP systémy a dále definujeme 

jednotlivé rozšiřující aplikace: 

 SCM - Supply Chain Management 

 CRM - Customer Relationship Management  

 BI - Business Intelligence 

 

Obrázek 6 Schéma ERP II [10] 

 

1.2.1 ERP - Enterprise Resource planning 

Celopodnikovým řešením typu ERP jsou považovány aplikace, které představují 

softwarová řešení užívaná k řízení podnikových dat a pomáhají k plánování celého 

logistického řetězce od nákupu přes sklady po výdej materiálu, řízení obchodních 

zakázek od jejich přijetí po expedici, včetně plánování výroby a s tím spojené finanční a 

nákladové účetnictví i řízení lidských zdrojů. ERP systémy tedy podporují podnikové 

procesy a v mnoha případech je automatizují. Jsou spjaty s projekty kvality ISO. 

Definic pojmu ERP je hned několik, my si zde některé z nich uvedeme, uvidíme, že 

význam je vždy velmi podobný, liší se pohled na přínos ERP systémů. 

„ERP is a method for the effective planning and control of all resources needed to take, 

make, ship and account for customer orders in manufacturing, distribution, or service 

company (ERP je metoda efektivního plánování a řízení podnikových zdrojů ve 



20 

 

výrobním nebo distribučním podniku či v podniku zaměřeném na služby. Tyto zdroje 

jsou nezbytné k přijetí a realizaci objednávky zákazníka včetně následujícího dodání a 

fakturace).“ [9] 

Josef Basl ve své knize Podnikové informační systémy uvádí následující definici ERP 

systémů: „ERP systémy představují softwarové nástroje používané k řízení podnikových 

dat. ERP systémy pomáhají podnikům v oblasti dodavatelského řetězce, příjmu 

materiálu skladového hospodářství, přijímání objednávek od zákazníků, plánování 

výroby, expedice zboží, účetnictví, řízení lidských zdrojů a v dalších podnikových 

funkcí.“ [10] 

ERP systémy lze tedy chápat jako parametrizovatelný, tj. hotový software, který 

podniku umožňuje automatizovat a integrovat procesy, sdílet celopodniková data a 

umožnit jejich dostupnost v reálném čase. 

V podniku ERP systémy zahrnují správu kmenových dat, dlouhodobé, střednědobé a 

krátkodobé plánování zdrojů, řízení zakázek z hlediska termínů, plánování a realizace 

nákladů realizace, zpracování výsledků všech aktivit do účetnictví a controllingu. 

ERP tedy pokrývají tři hlavní funkční oblasti: [10] 

 Logistiku 

 Finance 

 Personalistika 

Logistika 

ERP zahrnuje celou podnikovou logistiku, tj. nákup, skladování, výrobu, prodej, 

plánování zdrojů. Cyklus logistického řetězce tedy zahrnuje následující úlohy: [10] 

 přijetí obchodního případu 

 vytvoření objednávky - obsahová, termínová, cenová specifikace 

 plánování materiálových požadavků 

 objednání a nákup zboží a služeb od dodavatelů 

 zajištění skladového hospodářství a řízení zásob 

 plánování výrobních i předvýrobních kapacit 

 řízení realizace výrobní zakázky 

 expedice 
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 archivace zakázek a souvisejících dat 

Logistické procesy se spojují do komplexního jednotného organizačního celku. To má 

za následek jednodušší a rychlejší provádění operativních činností, efektivnější tok 

informací, usnadňuje tržní rozhodování v oblasti plánování. 

Finance 

ERP systémy zaštitují finanční, nákladové a investiční účetnictví a dále podnikový 

controlling. Celkový rozsah zahrnuje: [10] 

 finanční účetnictví 

 nákladové účetnictví 

 controlling 

 správa a účtování investičního majetku 

 řízení hotovosti, předpovědi likvidity, cash flow 

 výpočet a účtování mezd 

 účtování v cizích měnách, kurzovní rozdíly 

Personalistika - lidské zdroje 

Z pohledu ERP se jedná o zpracování informací použitelných pro získání, optimální 

naplánování a využívání pracovníků. Patří sem předpovědi budoucích požadavků na 

pracovní sílu, kvalifikaci pracovníků, identifikaci profilu zaměstnance, podpora pro 

nalezení nových pracovníků. Základ funkčnosti představuje správa kmenových dat o 

zaměstnancích, plánování personálního rozvoje, zpracování a vyhotovení mezd. 

Specifikem této oblasti je přísně definovaný přístup k důvěrným personálním 

informacím. 

1.2.2 SCM - Supply Chain Management 

Základem integrace ERP aplikací v rámci podniku byl úkol řídit a podporovat 

materiálový tok. Úkolem těchto aplikací je optimalizace flexibilní a vysoké dostupnosti 

produktů a nízkých nákladů. Účinné řízení dodavatelského řetězce pomocí ICT je 

jednou z konkurenčních výhod podniku. Prostřednictvím řízení SCM dochází ke 

zkracování času na zpracování a současně zvyšování spolehlivosti dodání produktu 

zákazníkovi. Klasický dodavatelský řetězec by mohl vypadat následovně: [10] 



22 

 

dodavatelé  výrobce distributor prodejce zákazník 

V tomto zjednodušeném modelu tok materiálu probíhal z leva doprava a tok informační 

a finanční (platby za výroky a služby) probíhal přesně opačně, zprava do leva. 

Dodavatelský řetězec dnes již nebývá lineární, protože zahrnuje víc subjektů, využívá 

nejrůznější formy elektronického obchodování (e-businessu) apod. 

Nyní máme představu o tom, co to SCM vlastně je, existuje mnoho definic SCM, my si 

zde uvedeme jednu, kterou Josef Basl uvedl ve své knize Podnikové informační 

systémy. Definice zní takto: 

„SCM (Supply Chain Management) - řízení dodavatelských řetězců, sítí, představuje 

soubor nástrojů a procesů, které slouží k optimalizaci řízení a k maximální efektivitě 

provozu všech prvků (článků) celého dodavatelského řetězce s ohledem na koncového 

zákazníka. SCM jsou příkladem vzájemného propojení dodavatelů s odběrateli na bázi 

informačních a komunikačních technologií. Prostřednictvím propojení a výměny 

informací mohou partneři v rámci řetězce spolupracovat, sdílet informace, plánovat a 

koordinovat celkový postup tak, aby se zvýšila akceschopnost celého řetězce.“ [10] 

S příchodem internetu se pro řízení dodavatelských řetězců otevřely nové možnosti. 

Např. rozvoj elektronického obchodování B2B (business to business) - podniků mezi 

sebou. Tak vznikly nové metody v rámci SCM. 

Mezi metody řízení uplatňované při řízení dodavatelského řetězce patří: [3]  

 CPR (Continuous Replenishment Planning)- systém plynulého zásobování 

zákazníka dodavatelem.  

 VMI (Vendor Managed Inventory)- řízení zásob dodavatelem na základě 

poskytování informací od odběratele.  

 ECR (Efficient Customer Response)- efektivní reakce na požadavky zákazníka  

 CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment)- společné 

plánování a predikce v dodavatelksém řetězci 

Součástí SCM je silná vazba na výrobní plánování. Tato speciální aplikace v rámci 

podnikového IS se jmenuje APS - Advanced Planning and Scheduling.  

„APS charakterizuje současně synchronizované plánování všech zdrojů s respektováním 

všech omezení. V systému se definují výchozí podmínky i vstupní parametry a systém 
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APS má následně za úkol nalézt optimální variantu řešení Se změnou vstupních 

parametrů se mohou měnit i výsledná doporučení systému.“ [10] 

1.2.3 CRM - Customer Relationship Management 

Dnešní informační systémy se zaměřují na podporu podniku prodat své produkty nebo 

služby. Tuto podporu jim zprostředkovávají ICT. IS se snaží být v neustálém kontaktu 

se zákazníkem a úkolem IS je vytváření lepších vztahů se zákazníky. Aplikace v rámci 

IS, která tuto službu poskytuje, se nazývá CRM, které je rozšiřující komponentou ERP 

II. Aplikace typu CRM jsou stále více propojeny se sociálními sítěmi, aby byli 

zákazníkům co nejblíže. 

Libor Gála ve své knize Podniková informatika definoval CRM takto:  

„CRM představuje komplex aplikačního a základního software, technických prostředků, 

podnikových procesů a personálních zdrojů určených pro řízení a průběžné zajišťování 

vtahů se zákazníky firmy, a to v oblastech podpory obchodních činností, zejména 

prodeje, marketingu a zákaznických služeb.“ [2] 

Josef Basl uvádí jinou definici CRM, která říká v podstatě totéž, pouze podáno jinak: 

„CRM je komplex technologií, podnikových procesů a personálních zdrojů určených pro 

řízení a průběžné zajišťování vztahů se zákazníky podniku, a to v oblastech podpory 

obchodních činností, zejména prodeje, marketingu, a podpory zákazníka a zákaznických 

služeb.“ [10] 

Hlavním úkolem CRM je tedy podpora obchodních procesů, a to ve smyslu vytváření 

dlouhodobých a úspěšných vztahů se zákazníky, zvyšováním loajality.  

CRM nabízí tyto funkční oblasti: [2] 

 operační části CRM - jsou to všechny softwarové aplikace, které řeší operativní 

záležitosti a kontakty v kooperaci se zákazníkem (řízení kontaktů, řízení 

obchodních případů, marketingový plán, sledování konkurence, zákaznický 

servis atd.) 

 kooperační CRM - zahrnuje přímou interakci se zákazníkem, to zahrnuje 

komunikační kanály (internet, automatizované hlasové odpovědi, poštu, faxy, 

osobní schůzky apod.),  
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 analytické CRM - zahrnuje již agregace a aplikace znalostí o zákazníkovi a 

zajišťuje funkce např. segmentace zákazníků, analýzy marketingových kampaní, 

predikce chování zákazníků apod. Analytické CRM získává data z operačního a 

kooperativního CRM 

1.2.4 BI - Business Intelligence 

Data, která jsou uložena v ERP systémech, jsou použitelná pro analýzy a rozhodování v 

podniku. Softwarová aplikace BI je dalším rozšířením ERP, která poskytují detailní a 

agregované informace formou tabulek, grafů a reportů, které zachycují trendy a 

korelace jednotlivých jevů. Takto přehledné a stručné informace jsou pro vedení a 

management firmy nezbytné pro rozhodování. Služeb BI nevyužívají pouze manažeři a 

vedení firmy, ale i nižší úrovně řízení, analytiky, specialisty a zaměstnanci podniku. 

[11] 

Co to vlastně tedy BI znamená? „BI představuje sadu konceptů a metod určených pro 

zkvalitnění rozhodování firmy. BI je výraz pro procesy, znalosti, aplikace, platformy, 

nástroje, technologie, které podporují porozumění datům, jejich vztahům a trendům.“ 

[10] 

Aplikace BI tedy slouží ke zlepšení kvality a výkonnosti podnikového řízení a zvýšení 

konkurenceschopnosti podniku.  

Základní možnosti nasazení softwarové podpory rozhodování jsou: [11] 

 reporting - poskytuje potřebné reporty s uvedenými hodnotami, analýzami a 

trendy 

 analýzy - umožňuje zpracovat detailnější a podrobnější rozbory dat včetně 

provádění ad hoc dotazů 

 query - představuje nástroje ad hoc dotazování 

Výstupy z aplikací BI jsou v tištěné či elektronické podobě. Využít služeb BI lze z 

jakýchkoli multimediálních zařízení, laptopů či chytrých telefonů. Kvalita dat však 

nemusí být zajištěna, jelikož data jsou zadávána do systému ručně jednotlivými 

uživateli systému z různých zdrojů. 
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1.3 Etapy životního cyklu podnikového informačního systému 

Petr Sodomka ve své knize Informační systémy v podnikové praxi uvádí 6 etap 

životního cyklu IT projektu. Uvedli jsme zde pojem IT projekt, pro IT projekt je 

charakteristické: [3] 

 cíl projektu je vždy trojrozměrný, tzv. trojimperativ projektu 

 projekt je jedinečný 

 projekt je realizován vždy za využití lidských a materiálových zdrojů 

 projekt je realizován za běžného provozu organizace 

To jsou specifika IT projektů, nyní si identifikujeme jednotlivé etapy životního cyklu 

podnikového informačního systému: [3] 

Fáze 1: Provedení analytických prací a volba rozhodnutí 

Jako první věc, kterou si manažeři firmy musí uvědomit je, jestli potřebují nový IS nebo 

rozšířit stávající. Vždy vycházejí z informační strategie firmy. Definují se požadavky na 

systém, charakterizují se cíle, přínos a dopady rozhodnutí na organizaci. 

Fáze 2: Výběr systému a implementačního partnera 

V této fázi manažeři firmy vybírají samotný produkt (hardware, software, infrastrukturu 

a služby), který nejlépe odpovídá požadavkům. Platí zde pravidlo, čím vyšší 

customizace produktu, tím vyšší časové prodlevy, náklady a riziko. Neméně důležité 

jako výběr systému je samotný výběr dodavatele (implementačního partnera). Vybíráme 

na základě referencí v oboru, osobní zkušenosti, cena, kvalita, servis atd. 

Nejvýhodnějším nástrojem výběru dodavatele je samozřejmě výběrové řízení. Během 

výběrového řízení se posoudí kvalitativně i kvantitativně všechny aspekty, ovlivňující 

poměr cena, kvalita, přidaná hodnota. 

Fáze 3: Uzavření smluvního vztahu 

Tato etapa je stěžejním, dodavatel předává odběrateli k podpisu sadu smluvních 

ujednání., která jsou specifická terminologií, nemusí být upravena zákonem a může být 

velice složitá z právního hlediska k posouzení. Je tedy velmi důležité využít pomoc 

právních poradenských služeb, aby byla smlouva pro obě strany akceptovatelná a 
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výhodná. Jsou dohodnuty všechny podmínky včetně sankcí, veškerá obsahová plnění 

apod. 

Fáze 4: Implementace 

Během této fáze je kladen důraz na dodržování časového harmonogramu projektu, 

plánu investic a organizaci pracovních týmů. Je stanoven limit investovaných 

prostředků a podrobný časový plán. Jako u většiny projektů vznikají neočekávané 

nadbytečné náklady plynoucích z chyb a s tím spojené časové ztráty. Během 

implementace informačního systému se klade velký důraz na to, aby systém co nejlépe 

odpovídal požadavkům organizace (customizace). Během implementaci se provádí 

školení uživatelů, školení zasahuje i do dalších etap. 

Fáze 5: Užívání a údržba 

Zahrnuje ostrý provoz systému. Určující je především jeho plná funkčnost, dosahování 

očekávaných přínosů. Proto je důležitá jeho správa a údržba. Každý výpadek je riziko, 

které může narušit chod podniku. Poskytování služeb údržby je obsaženo v servisní 

smlouvě. 

Fáze 6: Rozvoj, inovace a ukončení 

V rámci této etapy jsou do jádra systému integrovány další aplikace, které mají za úkol 

detailněji pokrýt klíčové procesy za účelem zvýšení jejich efektivity, respektive 

dodatečných přínosů nebo pokud stávající systém nedokáže funkčnost v dané oblasti 

zcela zajistit. Informační systém může být rozvíjen vertikálně - Business Intelligence 

nebo horizontálně - Customer Relationship Management a Supply Chain Management.  

Životní cyklus se neustále zkracuje, pokud IS přestane dostačovat potřebám podniku, je 

potřeba učinit rozhodnutí o reengineeringu projektu nebo nastoupit opět do první fáze, 

jedná se tedy o cyklus. 

1.4 Metoda měření efektivnosti informačního systému - ZEFIS 

Portál zefis.cz je vytvořen a spravován panem doc. Ing. Milošem Kochem, CSc. v rámci 

jeho výzkumu efektivnosti informačních systémů. Docent Koch pracuje na 

Podnikatelské fakultě Vysokého učení technického v Brně, na Ústavu informatiky, kde 

je garantem a přednášejícím předmětu Management informačních systémů. Portál Zefis 
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nabízí on-line posouzení efektivnosti Vašeho informačního systému. Výsledky jsou 

porovnány s ostatními firmami a zjistit, v kterých oblastech je Váš systém lepší nebo 

horší. Průzkum identifikuje slabá místa systému a navrhne postup, jak slabá místa 

vylepšit. Data uživatel zadává do portálu Zefis pomocí jednoduchého dotazníku, kteý je 

sestaven tak, aby byl co nejsrozumitelnější pro všechny uživatele, a nevyžaduje odborné 

znalosti z IT. Dotazník, skládající se z 57 otázek, zkoumá následující oblasti: [12] 

 Váš informační systém 

 Vaši zaměstnanci 

 Úroveň podpory 

 Úroveň řízení 

 Efektivnost informačního systému 

 Bezpečnost informačního systému 

 Chápání informačního systému jako služby 

Výsledky výzkumu jsou k dispozici po úplném vyplnění dotazníku. Je možné výsledky 

porovnat s ostatními firmami dle Vašeho výběru, nebo je porovnat se všemi firmami v 

databázi. Vyhodnocení výsledků je rozděleno do 8 kapitol, podle zkoumaných oblastí. 

Celé hodnocení je možné vytisknout nebo exportovat do pdf. Vyhodnocení obsahuje 

také doporučení generována systémem na základě odpovědí z dotazníku. Doporučení 

mají však pouze informativní charakter. 

1.5 Metoda měření efektivnosti informačního systému - HOS 8  

Systém Zefis nabízí i další služby co se týče analýzy informačních systémů a to metodu 

HOS 8. Tato metoda posuzuje vyváženost a optimálnost informačních systémů z 

hlediska poměru cena/výkon. Tato metoda byla vytvořena na Ústavu informatiky FP 

VUT v Brně doc. Kochem a jeho týmem. Metoda HOS 8 ukazuje, ve kterých oblastech 

je Váš systém horší, než by měl být vzhledem k jeho významu pro Vás a doporučí 

možné zlepšení. Nevyváženost systému vede k jeho neefektivnosti, tudíž zvyšuje 

náklady. [12] 
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Oblasti hodnocení IS metodou HOS 8: [13] 

 HW - Hardware - zkoumáno je fyzické vybavení, to znamená jeho spolehlivost, 

bezpečnost, použitelnost společně se softwarem 

 SW - Software - Zkoumáno je programové vybavení, jeho funkčnost, snadnost 

ovládání 

 OW - Orgware - zahrnuje pravidla používání informačních systémů, doporučené 

postupy 

 PW - Peopleware - zkoumá samotné uživatele informačního systému ve vztahu 

k rozvoji jejich schopností, jejich podpoře při využívání služeb informačních 

systémů, metoda nezkoumá jejich odborné kvality či míru jejich schopností 

 DW - Dataware - zkoumá data uložena a požívána v informačním systému ve 

vztahu k jejich dostupnosti, správě a bezpečnosti, metoda nehodnotí validitu ani 

přesnost uložených dat 

 CU - Customers - zkoumá, co má informační systém zákazníkům poskytovat, a 

jak je tato oblast řízena. Rozlišujeme zákazníky vnitropodnikové (využívající 

výstupy IS) a zákazníky v obchodním pojetí 

 SU - Suppliers - zkoumá, co informační systém vyžaduje od dodavatelů a jak je 

tato oblast řízena. Dodavatele rozlišujeme z obchodního pojetí a 

vnitropodnikové dodavatelé služeb, výrobků a informací 

 MA - Management IS - zkoumá řízení informačních systémů ve vztahu k 

informační strategii, důslednost uplatňování pravidel a vnímání koncových 

uživatelů IS 

Metoda HOS 8 opět využívá dotazník jako zdroj dat pro analýzu, v tomto případě zcela 

stačí vyplnit dotazník jednou osobou, nejlépe manažerem podniku.  Dotazník má 80 

jednoduchých otázek, které nevyžadují odborné znalosti respondenta. Po vyplnění 

dotazníků je k dispozici posouzený stávající stav informačního systému Vaší firmy, zda 

je tento systém ve všech osách přibližně na stejné úrovni, na jaké úrovni by měl systém 

být s ohledem na jeho důležitost pro firmu a podobně. Po vyplnění dotazníků se opět 

generují výsledky. 

Pomocí dotazníku a našich odpovědí se ohodnotí jednotlivé oblasti pomocí čtyřbodové 

škály 1- špatná, 2 -spíše špatná, 3 - spíše dobrá 4 - dobrá. Vyvážený systém je ten, kde 
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všechny osy mají stejné hodnocení nebo se liší nejvýše o jednotku. Vyvážený systém 

můžeme považovat za vyvážený, pokud má optimální pomě přínosy/náklady. Pokud 

systém nesplňuje tyto podmínky je nevyvážený. To znamená, že systém má sníženou 

efektivnost. Systém je tak dobrý, jak je dobrý jeho nejslabší článek. Stav částí 

informačního systému je generován pomocí grafu, viz obrázek: 

 

Obrázek 7 Úroveň částí informačního systému [12] 

Jak jsme si řekli, celková úroveň systému je dána jeho nejslabším článkem. Jak již bylo 

zmíněno v úvodu metody, vycházíme z předpokladu, že optimální poměr nákladů k 

přínosu informačního systému je u systémů vyvážených, tedy takových, kde všechny 

části jsou přibližně na stejné úrovni, oblasti se neodlišují od ostatních nejvýše však 

o jednotku.  
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Celková úroveň IS je znázorněna v následujícím grafu červenou barvou: 

 

Obrázek 8 Celková úroveň informačního systému [12] 

Doporučený stav vychází z důležitosti systému. Pokud je informační systém pro činnost 

firmy nezbytně nutný, pak doporučená úroveň systému je 4 - dobrý. Pro systémy, bez 

kterých je činnost firmy možná, ale s velkými obtížemi je doporučena úroveň 3 - spíše 

dobrý. Pokud se obejdete bez zkoumaného informačního systému a organizaci to 

přinese malé, či žádné obtíže, pak doporučený stav je 2 - spíše špatný. U této varianty se 

ale naskýtá otázka, zda systém má pro firmu vůbec smysl, a vynaložené náklady jsou 

úměrné přínosu. 
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Doporučený stav je nutno chápat jako minimální požadovanou úroveň, viz graf: 

 

Obrázek 9 Doporučená úroveň informačního systému [12] 

Metoda HOS 8 nám tedy takto interpretuje výsledky výzkumu, ale to není vše. Metoda 

HOS 8 nám též vypíše všechny otázky, na které jsme odpověděli, že jsou v horším 

stavu, než je doporučená úroveň a jaká odpověď na ně je u doporučeného a vyváženého 

stavu vyžadována jako nejmenší akceptovatelná. To znamená, že systém nám napoví, 

na které oblasti je třeba se zaměřit a podniknout určité kroky k jejich zlepšení. 

Pokud je systém nevyvážený, přichází v úvahu 3 následující strategie: [12] 

 Strategie útlumu - je-li systém, nebo některá z os, na vyšší úrovni, než je 

doporučená hodnota, naskýtá se možnost dále neinvestovat do této oblasti či 

celého systému. Lze uvažovat i o celkové likvidaci tohoto systému v případě, že 

není pro firmu důležití a jeho úroveň je nízká 

 Strategie udržení současného stavu - tato strategie je doporučená v případě, že 

systém je vyvážený. Udržení současného stavu znamená menší finanční náklady 

po určitou dobu, než bude nutné inovovat 

 Strategie zlepšení, rozvoje - tato strategie se doporučuje v situaci, kdy systém je 

nevyvážený a nedosahuje doporučené úrovně a je potřeba investovat do inovací 

a rozvoje jednotlivých oblastí IS nebo celku 
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2 Analýza problému 

2.1 Představení společnosti Tirad s.r.o 

Nyní si představíme firmu, kterou podrobíme v této části diplomové práce analýze. Před 

detailnějším představením firmy a její zaměřením si zde uvedeme základní údaje, které 

jsem čerpal z výpicu z obchodního rejstříku. 

Datum zápisu 15.7.1993 

Obchodní firma TIRAD, s.r.o. 

Sídlo 
Želetava, Šašovice 62, okres Třebíč, PSČ 

67531 

Identifikační číslo 482 08 205 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání 
Obráběčství, zámečnictví, nástrojářství, 

výroba, obchod a služby 

Statutární orgán - jednatelé 

Stanislav veselý 

Denis Marie Mathieu Carlos Poelman 

Jan Vymazal 

Společnící (100% podíl) Milacron B.V. 

Zákaldní kapitál 3 221 000 kč 

Ostatní skutečnosti 

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako 

celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 

90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

družstvech. 

Tabulka 1 Výpis z obchodního rejtříku [15] 

Nyní si firmu a její zaměření představíme trochu podrobněji, abychom dostali lepší 

představu o společnosti samotné a jejímu zaměření, informace čerpány z internetových 

stránek firmy: [16] 
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Firma TIRAD, s.r.o. (patřící do skupiny Milacron), český výrobce přesných rámů, 

desek a ostatních dílů do vstřikovacích forem, nabízíme své služby v následujících 

oblastech: 

 kompletní výroba vysoce přesných desek, rámů a ostatních dílů forem pro 

vstřikování plastů (především pro vícenásobné formy až do 192 kavit) – jako 

např. desky základní, izolační, upínací, vyhazovací, těsnící či vodící, desky pro 

horký kanál, horké kanály - rozvodné bloky, desky s vybráním pro kavity aj. ve 

vysoké kvalitě (v toleranci pozice až +-0,005mm/1000mm; v toleranci otvorů a 

kapes +-0,005mm - kapsy do hloubky 150 mm) 

 hluboké vrtání s otočným stolem a naklápěcí CNC-řízenou osou – do 6 tun 

jednoho obráběného kusu, 1400 mm vrtání z jedné strany; od průměru 4 do 60 

mm 

K výrobě používáme moderní CNC-stroje  

Materiál 

Obrábíme především nástrojové oceli ze zahraničí: např. 1.2085 (X33CrS16), 1.2316 

(X36CrMo17), RAMAX S (Uddeholm Švédsko X36CrMo17), 1.2312 (40CrMnMoS8-

6), 1.1730 (C45U; C45W) aj. Materiál můžeme zajistit sami (BÖHLER UDDEHOLM, 

BOGNER, DEW-Deutsche Edelstahlwerke aj. ) nebo si může zákazník dodat vlastní. 

Snahou naší firmy je velice přesné třískové obrábění, proto preferujeme dodávku 

alespoň zuhlovaných (jemně frézovaných) či předbroušených bloků od dodavatelů 

materiálu či našich zákazníků. 

Výkresy - formáty 

Při práci využíváme elektronické výkresy a modely: 

 2D-výkresy ve formátu dwg nebo dxf 

 3D-modely ve formátu NX/Siemens/UNIGRAPHICS; Pro/ENGINEER (2001, 

Wildfire 5.0, Creo); PARASOLID; CATIA (V4, V5); nebo v obecných igs, 

popř. vda, ale jsme schopni načíst jakákoli data 

V lednu 2012   jsme úspěšně ukončili a uvedli v praxi projekt „bezpapírové výrobní 

dokumentace“ za téměř 4 miliony Kč – díky tomuto projektu  jsme schopni vyrábět 

rámy forem jen na základě 3D-modelů, bez nutnosti 2D-výrobní dokumentace. 
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Parametry – maximální rozměry obrobků 

Výroba desek a rámů pro vstřikovací formy: 

max. rozměr jednoho obráběného dílu: 2 400 x 1 600 mm max. hmotnost jednoho 

obráběného dílu: 3 500 kg včetně víceosého hlubokého vrtání: 6 000 kg / 1 400 mm z 

jedné strany 

Standardní technologický postup při obrábění desek a rámů: 

 vrtání hlubokých otvorů od průměru 4 do průměru 60 mm 

 frézování – hrubování 

 broušení na plocho 

 frézování – dokončení (šlichtování, finishing) 

 ruční dokončení, popř. montáž rámu 

 měření na CNC-souřadnicovém měřícím stroji do 3 tun (3000 x 1500 mm) 

Kvalita 

Naše firma TIRAD se nahlásila v září 2003 do procesu certifikace podle norem ČSN 

EN ISO 9001:2009 / 9001:2008, který úspěšně ukončila a implementovala ve druhé 

polovině roku 2004. Od této doby jsme pravidelně re-certifikováni. Úspěšně jsme dále 

uskutečnili mnoho zákaznických auditů ze zahraničí (Německo, Švýcarsko, 

Lucembursko, Kanada). U rámů a desek dosahujeme standardně přesností v toleranci 

pozice až +-0,005mm/1000mm, stejně tak v rozměrové toleranci +-0,005mm u otvorů a 

kapes do hloubky až 150 mm. Snahou naší firmy je opakovaně velice přesné třískové 

obrábění. Proto preferujeme dodávku alespoň zuhlovaných či předbroušených bloků od 

dodavatelů materiálu či našich zákazníků. [17] 

Výrobní kapacity: 

Nabízíme zákazníkům 10.000 strojních hodin měsíčně – tomu odpovídá přibližně 300 

desek do vstřikovacích forem měsíčně! Obecně nabízíme našim zákazníkům 120.000 

strojních hodin za rok. 

  



35 

 

Reference 

100 % naší produkce exportujeme. Spolupracujeme s firmami z Německa, Švýcarska, 

Rakouska, Belgie, Holandska, Lucemburska, Francie, Irska, Velké británie, Itálie, 

Ruska, Ukrajiny, USA a Kanady. 

Od roku 2013 odkoupila 100% podíl firmy společnost Milacron B. V., firma Tirad se 

tak stala dceřinou společností firem Mold Masters, Ferromatik, Uniloy, DME, Cimcool. 

Tímto spojením se firmě Tirad podařilo proniknout na nové trhy a získat velký počet 

nových zákazníku z celého světa. 

2.2 Posouzení efektivnosti informačního systému firmy – metoda 

ZEFIS 

Posouzení efektivnosti informačního systému firmy Tirad s.r.o. bylo provedeno 

dotazníkovým šetřením. Dotazník obsahoval 59 otázek, zkoumající jednotlivé oblasti 

systému. Dotazník jsme vyplnil za asistence vedoucího IT oddělení s panem Františkem 

Bělíkem. Dotazník jsem poté rozeslal mezi své kolegy ve firmě, kteří pracují 

s informačním systémem. Odezva byla pozitivní, počet vyplněných dotazníků je 13, 

z toho 2 jsou neodevzdané, čili nedokončené. To znamená, že 11 zaměstnanců 

kompletně vyplnilo a odevzdalo dotazník. 

 

Tabulka 2 Počet respondentů [19] 

S ohledem na velikost naší firmy a počet počítačů je pro dobrou věrohodnost výsledků 

potřeba získat alespoň 8 dotazníků vyplněných pracovníky naší firmy, mezi kterými 

budou zastoupeny všechny zkoumané skupiny, to znamená manažery, výkonné 

pracovníky hlavních i podpůrných procesů. Výsledky jsou porovnávány s ostatními 

firmami, které jsou v databázi a zúčastnily se průzkumu. Porovnáváme s firmami 

podobné velikosti, to je od 100 - 199 zaměstnanců a výrobní podniky. 
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O firmě 

Dle výsledků dotazníkového průzkumu naše firma má 100-199 zaměstnanů, jedná se o 

výrobní podnik se sídlem v České republice. Orientační počet počítačů ve firmě je 50-

99. Doporučený počet dotazníků je 8, nám se podařilo získat dotazníků 12! (11 

respondentů + 1 dotazník od analytika, to znamená mně společně s vedoucím IT panem 

Františkem Bělíkem). Dle analýzy ZEFIS, je tento počet dotazníků dostatečný 

k posouzení celé firmy, platnost výsledků lze zobecnit na celou firmu, byť s možnými, 

ale nepříliš pravděpodobnými nepřesnostmi. [19] 

2.2.1 Informační systém 

Nyní se zaměříme na informační systém, který respondenti popisovali. V dotazníku byli 

požádáni, aby popisovali informační systém, se kterým nejvíce pracují. Ve firmě Tirad 

s.r.o. se posuzoval systém Workplan. 

Z dotazníkového šetření vyplývá následující: [19] 

 ve firmě se využívá velký systém, ERP v ceně řádově stovek tisíc až miliónů Kč 

 stáří systému se odhaduje na 5-10 let 

 využívá se tedy hotového řešení, koupený systém 

 mezi silné stránky respondenti zařadili techniku, programové vybavení, přesnost 

a úplnost dat 

 mezi slabě stránky respondenti zařadili rychlost odezvy a zpracování, 

uživatelskou přívětivost a snadnost ovládání a podporu 

Srovnání s ostatními firmami? Výpočtový algoritmus metody Zefis přiděluje vždy 

bodové ohodnocení ke každé oblasti výzkumu a srovná s ostatními firmami v systému.  
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Při srovnání firmy s ostatními firmami podle nastaveného výběru dosáhla firma 

následujícího bodového hodnocení: 

 

Obrázek 10 Informační systém [19] 

2.2.2 Zaměstnanci 

V této kapitole se podíváme na pracovníky, kteří se zúčastnili průzkumu. Zjišťuje se 

jejich vzdělání, znalost práce s počítačem a výsledky se porovnávají s ostatními 

firmami.  

Z dotazníkového šetření vyplývá: [19] 

 41% dotazníků vyplnili výkonní pracovníci v hlavních procesech, 41% výkonní 

pracovníci v podpůrných procesech a 8% manažeři 

 jelikož většinu průzkumu jsme provádeli na obchodním oddělení, většina 

respondentů je z oblasti ekonomiky a IT, zbytek patří do kategorie obecné 

 66% respondentů dosahuje středoškolského vzdělání, zbytek vysokoškolského 

vzdělání 

 75% pracovníků, kteří se zúčastnili průzkumu, jsou ve věku 21-40 let, 25% je ve 

věku 41-60 let 

 41% dotazovaných pracuje ve firmě déle než 3 roky, 33% od 1-3 let a zbytek do 

jednoho roku 

 většina respondentů umí s počítači dobře pracovat, využívají je ve většině 

případů, kdy to povaha práce nebo zábava umožňuje 

 dotazník byl rozeslán mezi pracovníky, kteří využívájí informační systém 

většinu pracovního dne 
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 v oblasti vzdělávání firma nepodporuje další vzdělávání v oblasti informačních 

systémů 

Při srovnání firmy s ostatními firmami podle nastaveného výběru dosáhla firma 

následujícího bodového hodnocení: 

 

Obrázek 11 Zaměstnanci firmy [19] 

2.2.3 Úroveň podpory 

Kapitola posuzuje, jakou podporu v práci s informačním systémem mají naši 

pracovníci. Jde o důležitý faktor efektivního využívání informačních systémů. Při 

špatné úrovni podpory se snižuje efektivita užití.  

Z dotazníkového šetření vyplývá: [19] 

 pracovníci firmy jsou s úrovní podpory informačních systémů spíše spokojeni 

 technickou podporu informačního systému zajišťují interní pracovníci firmy 

z útvaru informačních systému, popřípadě externí firma, která dodala informační 

systém 

 uživatelskou podporu informačního systému zajišťují interní pracovníci IT 

oddělení, v případě nutnosti externí firma dodávající informační systém 

 doba, která je potřeba k opravě počítače či technické závady je téměř okamžitá 

v případě problému pracovníci začnou problém do 1 hodiny řešit 

 instalace programů a programového vybavení je také do 1 hodiny řešena 

 uživatelé jsou s podporou spokojeni 
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Při srovnání firmy s ostatními firmami podle nastaveného výběru dosáhla firma 

následujícího bodového hodnocení: 

 

Obrázek 12 Podpora informačních systémů[19] 

2.2.4 Úroveň řízení 

Tato kapitola posuzuje některé oblasti, které se ukazují jako zdroj problémů v řízení 

podniku. Zkoumá, zda ve firmě existuje manažer odpovědný za informační systémy 

(CIO - chief information officer), do jaké míry jsou pracovníci seznámeni s podnikovou 

a informační strategií a zda ví, jak ovlivňují svojí prací výsledky firmy. Je pochopitelné, 

že pracovníci firmy nemusí znát strategii detailně, ale měli by chápat hlavní cíle firmy, 

kam firma směřuje, jaké má požadavky na své pracovníky a podobně. 

Z dotazníkového šetření vyplývá: [19] 

 firma má manažera odpovědného za informační systém - CIO 

 většina pracovníků má základní představu o firemní strategii 

 většina pracovníků má základní představu o informační strategii ve firmě 

 většina dotazovaných pracovníků je občas informovaná o plnění strategických 

cílů 

 většina pracovníků je informována o přispění jejich práce k plnění strategických 

cílů 

 ve firmě neexistují pravidla pro práci s informačními systémy 
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Při srovnání firmy s ostatními firmami podle nastaveného výběru dosáhla firma 

následujícího bodového hodnocení: 

 

Obrázek 13 Úroveň řízení [19] 

2.2.5 Efektivnost informačních systémů 

Tato kapitola zkoumá, jak je informační systém efektivní, zda jsou vynaložené 

prostředky adekvátní výsledku a v jakých oblastech by mohl informační systém 

pracovníkům více pomáhat. 

Z dotazníkového šetření vyplývá: [19] 

 většina pracovníků si práci bez informačního systému neumí představit nebo jen 

s velkými obtížemi 

 zda by firma mohla fungovat bez informačního systému, si 50% respondentů 

myslí, že v žádném případě, 50% si myslí, že ano, ale s velkými obtížemi 

 většina respondentů si myslí, že by jim informační systém mohl při práci více 

pomáhat, a tak zvýšit jejich výkon 

 většina pracovníků nebyla proškolena v práci s informačním systémem, většinou 

se předávají zkušenosti mezi kolegy 

 pracovníci firmy neprodělali školení ohledně práce s informačním systémem 

 většina respondentů vidí nutnost v účasti na školení na práci s IS 
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Při srovnání firmy s ostatními firmami podle nastaveného výběru dosáhla firma 

následujícího bodového hodnocení: 

 

Obrázek 14 Efektivnost informačního systému [19] 

2.2.6 Bezpečnost informačního systému 

Tato kapitola zkoumá, zda pracovníci chápou informační systém jako službu, podpůrný 

proces své práce, nebo jako integrální součást svých procesů. Toto chápání je důležité 

pro úvahy o možném outsourcingu informačního systému, jeho části či podpory 

pracovníků. 

Z dotazníkového šetření vyplývá: [19] 

 50% respondentů neví nic o pravidlech užívání informačního systému, zbytek 

respondentů má představu o pravidlech bezpečnosti užívání informačního 

systému 

 pracovníci mohou připojovat svá soukromá zařízení, je zde vytvořena 

bezdrátová síť bez přístupu do podnikové sítě 

  zákazníci se mohou připojit k bezdrátové síti bez přístupu do podnikové sítě 

 zálohování dat na osobních počítačích je prováděno pracovníkem IT oddělení 

 dopad ztráty dat a jejich zneužití je žádné, data na počítačích jsou chráněna 

přihlašovacím jménem a heslem nebo nejsou žádná relevantní data na lokálních 

discích počítačů 

 v případě útoku virů na osobní počítače ve formě povolení k přístupu 

neznámého programu, by většina respondentů odmítla a povolení k přístupu by 

ihned zamítla, avšak 25% respondentů by si vyžádali souhlas od vedoucího 

úseku 
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 75%procent respondentů si přístupová hesla do počítače pamatuje, 25% je má 

napsané poblíž počítače 

 pracovníci firmy mají omezený přístup na internet, pouze na vybrané stránky 

 pracovníci firmy si mohou připojit osobní externí paměťová média 

 pracovníci nemají možnost si na počítače nic instalovat, pokud nejsou 

pracovníci IT oddělení 

Při srovnání firmy s ostatními firmami podle nastaveného výběru dosáhla firma 

následujícího bodového hodnocení: 

 

Obrázek 15 Bezpečnost informačního systému [19] 

2.2.7 Chápání informačního systému jako služby 

Tato kapitola zkoumá, zda pracovníci chápou informační systém jako službu, podpůrný 

proces své práce, nebo jako integrální součást svých procesů. Toto chápání je důležité 

pro úvahy o možném outsourcingu informačního systému, jeho části či podpory 

pracovníků. 

Z dotazníkového šetření vyplývá: [19] 

 50% respondentů vnímá informační systém jako službu, kterou je možno 

zajišťovat externí službou, 25% si myslí opak a vnímá IS jako integrální součást 

svých procesů, zbytek neví 

  firma nevyužívá outsourcing v oblasti informačních systémů 

 většina respondentů nemá žádné zkušenosti s outsourcingem 
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Při srovnání firmy s ostatními firmami podle nastaveného výběru dosáhla firma 

následujícího bodového hodnocení: 

 

Obrázek 16 Chápání IS jako služby [19] 

2.2.8 Celkové výstup jednotlivých kapitol ve srovnání s ostatními firmami 

 

Obrázek 17 Celkový výstup jednotlivých kapitol [19] 

Firemní informační systém byl tedy hodnocen celkem v osmi oblastech. Tyto oblasti 

byly porovnány s ostatními firmami, které se zapojily do hodnocení efektivnosti 

informačního systému metodou Zefis. Braly jsme v úvahu pouze výrobní podniky, které 
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mají také od 100-199 zaměstnanců, čili obdobně velké firmy. Informační systém firmy 

Tirad je lepší ve srovnání s ostatními firmami v těchto oblastech: Oblast 3 - Úroveň 

podpory, Oblast 6 - Bezpečnost IS a Oblast 7 - IS jako služba. V ostatních oblastech 

dosahuje IS firmy Tirad horších výsledků. Jak je na tom IS firmy Tirad jako celek? 

 

Obrázek 18 Celkové souhrnné srovnání s ostatními firmami [19] 

 

Informační systém firmy Tirad dosahuje v souhrnném srovnání stejných výsledků jako 

u ostatních firem, tedy 73 bodů ze 150 možných. Můžeme tedy prohlásit, že námi 

analyzovaný informační systém má stejnou úroveň jako ostatní firmy v databázi.  
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2.3 Analýza HOS 8 

Jak jsme již uvedli v teoretické části diplomové práce, metoda analýzy vyváženosti 

informačního systému HOS 8 byla provedena formou dotazníku. Dotazník jsem vyplnil 

samostatně, pracuji s informačním systémem denně na obchodním oddělení firmy, 

zkušenosti se systémem mám nadprůměrné s ohledm na ostatní kolegy ve firmě a mohu 

prohlásit, že mnou poskytnutá data jsou validní. Metoda HOS 8 vygenerovala na 

základě dotazníku tyto výsledky: 

2. 3.1 Posouzení zkoumaných oblastí 

V prvním kroku se hodnotí jednotlivé oblasti informačního systému. Úroveň každé z 

oblastí je ohodnocena pomocí čtyřbodové škály jako 1- špatná, 2 – spíše špatná, 3 - 

spíše dobrá 4 - dobrá. Úrovně jednotlivých oblastí ukazuje následující graf. 

 

Obrázek 19 Posouzení zkoumaných oblastí informačního systému [18] 
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Pro jednodušší orientaci přiložíme ještě tabulku s výsledky: 

 

Hardware 3 Spíše dobrá úroveň 

Software 3 Spíše dobrá úroveň 

Orgware 2 Spíše špatná úroveň 

Peopleware 2 Spíše špatná úroveň 

Dataware 3 Spíše dobrá úroveň 

Zákazníci 3 Spíše dobrá úroveň 

Dodavatelé 3 Spíše dobrá úroveň 

Management IS 3 Spíše dobrá úroveň 

Tabulka 3 Posouzení zkoumaných oblastí informačního systému [18] 

  



47 

 

2.3.2 Celkový stav informačního systému 

Celková úroveň systému je dána jeho nejslabším článkem. Jak již bylo zmíněno v 

úvodu metody, vycházíme z předpokladu, že optimální poměr nákladů k přínosu 

informančího systému je u systémů vyvážených, tedy takových, kde všechny části jsou 

přibližně na stejné úrovni, a nejvýše tři zkoumané oblasti se neodlišují od ostatních 

nejvýše však o jeden stupeň hodnocení. Celková úroveň systému je v grafu zakreslena 

červenou barvou. 

 

Obrázek 20 Celková úroveň informačního systému [18] 

Celková úroveň informačního systému je tedy dána nejslabším článkem, to znamená, že 

námi analyzovaný informační systém má spíše špatnou úroveň (úroveň 2). 
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2.3.3 Doporučená podoba informačního systému 

Doporučený stav vychází z důležitosti systému. Pokud bychom uvedli, že informační 

systém je pro činnost firmy nezbytně nutný, pak doporučená úroveň systému je 4 - 

dobrý. V našem dotazníku jsme uvedli, že je činnost  firmy možná, ale s velkými 

obtížemi, zde je doporučena úroveň 3 - spíše dobrý.  

Doporučený stav je nutno chápat jako minimální požadovanou úroveň.  

 

Obrázek 21 Doporučená úroveň informačního systému [18] 

Doporučený stav je tedy Spíše dobrá úroveň (úroveň 3). 

Stávající stav je Spíše Špatná úroveň (úroveň 2). 

  



49 

 

2.3.4 Bezpečnost 

Následující graf zobrazuje úroveň bezpečnosti naší firmy s ohledem na informační 

systémy. 

 

Obrázek 22 Informační bezpečnost [18] 

Informační bezpečnost má spíše špatnou úroveň (úroveň 2) V porovnání s ostatními 

firmami, je na tom námi zvolený informační systém o jednotku lépe. 
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2.3.5 Srovnání stavu informačního systému s ostatními firmami 

Ke srovnání bylo použito 1130 firem, které na portálu zefis.cz se účastnilo analýzy 

vyváženosti informačního systému metodou HOS 8. Celková úroveň všech 

zúčastněných firem je zobrazeno v horním grafu, stav naší firmy je zobrazen v grafu 

pod ním. 

 

Obrázek 23 Celkový stav informačního systému všech firem vs stav naší firmy[18] 
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Z grafu je vidět, že úroveň našeho informačního systému je horší než u většiny firem, 

které se zúčastnily šetření. Navíc informační systém v naší firmě je nevyvýžený, proto 

neefektivní. 

2.4 SWOT analýza informačního systému 

Z analýz efektivnosti informačního systému Zefis a HOS 8 můžeme nyní sestavit 

SWOT analýzu zkoumaného informačního systému Workplan. To znamená 

identifikovat jeho silné a slabé stránky, které reprezentují vnitřní prostředí podniku, a 

příležitosti a hrozby, které reprezentují vnější prostředí podniku. SWOT analýza je 

znázorněna v následující tabulce. 

Silné stránky Slabé stránky 

 velký ERP systém 

 počítačové vybavení 

 programové vybavení 

 přesnost a úplnost data 

poskytovaných systémem 

 podpora většiny podnikových procesů 

 podpora CRM, SCM, plánování 

výroby, reporting 

 technická podpora uvnitř firmy/IT 

oddělení 

 IT oddělení uvnitř firmy 

 informovanost zaměstnanců ohledně 

plnění cílů, plánu 

 zabezpečení osobních počítačů firmy 

a podnikové sítě 

 záloha firemních dat 

 

 

 rychlost odezvy/zpracování 

 uživatelská přívětivost a snadnost 

ovládání 

 podpora od dodavatele hotového 

řešení IS 

 převažující středoškolské vzdělání u 

zaměstnanců pracujících se systémem 

 téměř žádná podpora vzdělávání v 

oblasti IS 

 neznalost firemní strategie uvnitř 

organizace u zaměstnanců 

 neznalost informační strategie firmy 

vycházející z firemní strategie u 

zaměstnanců 

 neexistující pravidla práce s IS 

 zaměstnanci neabsolvovali školení 

ohledně práce s IS 

 

 

 



52 

 

Příležitosti Hrozby 

 uživatelsky jednoduché a přehledné 

rozhranní 

 pravidelná školení/vzdělávání 

zaměstnanců ohledně práce s IS 

 podpora dalšího vzdělávání 

zaměstnanců firmy 

 zavedení bezpečnostní politiky 

 obeznámení všech zaměstnanců s 

firemní strategií/informační strategií a 

jak se každá podílí na plnění daných 

cílů 

 jednoznačná pravidla užívání IS pro 

daný úsek, včetně jednoduchých, ale 

výstižných směrnic 

 modernizace IS (rychlost odezvy a 

zpracování) 

 

 pracovníci nemohou vykonávat svoji 

práci bez informačního systému 

 odchod vzdělaných/zkušených 

pracovníků z firmy 

 neochota zaměstnanců se dále 

vzdělávat 

 nižší odborná a jazyková vzdělanost 

pracovníků firmy 

 ohrožení bezpečnosti IS kvůli 

neznalosti bezpečnosti práce s IS 

(chybějící bezpečnostní politika) 

 neefektivní IS = vyšší náklady 

 zneužití důvěrných dat z IS 

zaměstnanci 

 možnost zapojení periferních zařízení 

zaměstnanci, zvyšuje bezpečnostní 

riziko (zavirování systému…) 

 

Tabulka 4 SWOT analýza IS [vlastní zpracování] 
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3 Návrhová část 

V analytické části jsme podrobili informační systém Workplan měření efektivnosti IS 

pomocí metody Zefis a měření vyváženosti IS pomocí metody HOS 8. Obě analýzy 

nám ukázaly silné a slabé stánky systému. V návrhové části se zaměříme především na 

slabé stránky IS, navrhneme taková řešení, která slabé stránky eliminují nebo alespoň 

uvézt slabé stránky do stavu, který je akceptovatelný a v rámci možností co nejvíce 

efektivní. Pouze efektivní a vyvážený IS pracuje efektivně při co nejnižších nákladech, 

a to je přesně našim cílem. Součástí analýzy efektivnosti pomocí metody Zefis a 

vyváženosti IS pomocí metody HOS 8 je automatická generace možných doporučení a 

návrhy ke zlepšení současného stavu. My si v následujících kapitolách tyto doporučení 

a návrhy ke zlepšení uvedeme a na těchto doporučeních budeme dále navazovat. 

3.1 Doporučení ke zlepšení současného stavu IS vyplývající z metody 

HOS 8 

Z výsledku analýzy HOS 8 vyplývá, že IS podniku je nevyvážený. Slabými místy jsou 

oblast orgware a peopleware. Pro připomenutí oblast orgware zahrnuje pravidla pro 

provoz informačních systémů, doporučené pracovní postupy, bezpečnostní pravidla. 

Oblast peopleware zahrnuje zkoumání uživatelů informačních systémů. Peopleware se 

především zaměřuje na pracovníky z pohledu jejich povinností vůči informačnímu 

systému. Aby došlo ke zlepšení stavu jednotlivých oblastí, není nutné řešit v organizaci 

všechny doporučované dílčí problémy (oblasti), představované jednotlivými otázkami. 

Obvykle pomůže se zaměřit na několik z nich v našem případě na oblast orgware a 

peopleware. Jako vhodná strategie se jeví strategie zlepšení a inovace. Tato strategie se 

doporučuje v situaci, kdy systém je nevyvážený a nedosahuje doporučené úrovně. 

Nemusí nutně znamenat vysoké finanční náklady, pokud je například problém v oblasti 

orgware, tedy pravidel fungování, zlepšit tuto oblast je záležitost krátké doby při 

minimálních nákladech. Návrhy na zlepšení současného stavu v oblasti orgware a 

peopleware jsou dle metody HOS 8 následující [18]: 

Orgware 

 Je velmi žádoucí mít definované postupy a směrnice pro řešení havarijních stavů 

systémů 
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 Je velmi žádoucí mít pracovní postupy a předpisy pro práci s informačním 

systémem pro koncové uživatele a udržovat je v aktuálním stavu. 

 Je velmi žádoucí mít ve firmě bezpečnostní pravidla informačního systému a 

udržovat je aktuální. 

 Zdá se, že management příliš nekontroluje dodržování pravidel bezpečnosti a 

provozu informačních systémů. To může být způsobit vážné problémy. 

 Každý pracovník by měl mít jasně určeno, s jakými úlohami (funkcemi 

informačního systému) smí či musí pracovat a kdy. 

 Měla by probíhat školení pracovníků na práci s informačním systémem a na 

pravidla bezpečnosti. 

 Pravidla pro provoz a bezpečnost informačního systému by měla vždy existovat, 

být jasná a logická. 

Peopleware 

 Je vhodné mít zastupitelnost klíčových pracovníků při práci s informačním 

systémem. 

 Je na zvážení, zda více nepodporovat další vzdělávání pracovníků, případně 

školení na informační systém. 

Hodnocení bezpečnosti IS má dle metody HOS 8 spíše špatnou úroveň. Bezpečnost IS 

je velmi důležitá, proto není radno tuto oblast nijak podcenit. Metoda HOS 8 nám 

poskytla následující vyhodnocení a návrhy [18]: 

 Informační bezpečnost je nezbytnou součástí podnikové strategie, proto je třeba 

jí věnovat pozornost. 

 Informační systémy jsou vždy ze své podstaty zranitelné a lákavé pro útočníky, 

kteří chtějí získat informace o vaší firmě. Proto informační bezpečnost musí být 

součástí řešení vašeho informačního systému. 

 Norma ISO 27000 (Systém řízení bezpečnosti informací) není vyžadována pro 

běžné organizace, ale její získání výrazně zlepšení ochranu informací ve firmě, 

nejenom v informačním systému. 

 Uživatelé informačních systémů se zpravidla vůbec nezajímají o problematiku 

bezpečnosti. 



55 

 

 Pokud neprochází pravidelným školením, a nejsou jim vštěpovány zásady 

bezpečnosti, ohrožují i nevědomky výrazným způsobem informační bezpečnost 

v organizaci. 

 Periodická školení uživatelů jsou nezbytným předpokladem pro udržení 

bezpečnostní úrovně v organizaci. Bezpečnostní procesy se stále vyvíjejí a při 

jakýchkoli změnách ve firmě je třeba pracovníky seznamovat s novými 

standarty. Periodická školení jsou v některých případech vyžadována normou / 

zákonem, ale i v případě že vyžadována nejsou, ukazují pracovníkům, že vedení 

společnosti přikládá bezpečnosti velkou váhu, což má zpětnou vazbu na jejich 

chování. 

 Zkušenost ukazuje, že pokud není dodržováno pravidlo prázdného stolu a 

prázdné obrazovky při byť krátkém odchodu z pracoviště, dochází k 

významnému bezpečnostnímu ohrožení. Nikdy nelze předpokládat, kdo a s 

jakým účelem na naše pracoviště vstoupí. 

 Řízení obnovy činnosti organizace nebývá prioritou managementu, nicméně až 

dojde k situaci, kdy jsou zničeny některé informace či procesy v důsledku 

živelných katastrof a jiných nepředvídaných okolností, bez těchto předem 

připravených plánů je někdy uživení firmy nemožné, nebo výrazně nákladnější, 

než pokud jsou tyto scénáře a postupy promyšlené a připravené předem. 

 Zálohování dat zpravidla probíhá na úrovni IT správy - data v informačním 

systému, v cloudu., nicméně má-li pracovník část dat důležitých pro svoji práci 

"u sebe" na počítači, je nutné zajistit jejich pravidelné zálohování podle zásady, 

že ztráta dat po obnově ze zálohy musí být nahraditelné nejdéle jednou 

mimořádnou pracovní směnou. U informačních systémů provozovaných jinou 

organizací je nutno ověřit, zda tato organizace provádí zálohy našich dat, a 

jakým způsobem se dají v případě nouze obnovit. Není dobré se o tento problém 

začít zajímat, až nastane, člověk může být velmi nepříjemně překvapen. 
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3.2 Doporučení ke zlepšení současného stavu IS vyplývající z metody 

Zefis 

Na začátku je třeba říci, že výsledky metody Zefis mají pouze indikativní charakter. 

Nemusí vyjadřovat skutečný stav, ale pouze názory zaměstnanců, kteří e průzkumu 

zúčastnili. Výsledky slouží spíše jako podklad vedení společnosti k hlubšímu zkoumání, 

metoda má spíše nasměrovat na cestu. 

Vzhledem k velkosti organizace a počtu počítačů ve firmě je námi získaný počet 

dotazníků z firmy dostatečný k posouzení celé firmy, platnost výsledků lze zobecnit na 

celou firmu, byť s možnými, ale nepříliš pravděpodobnými nepřesnostmi. Pomocí 

metody Zefis jsme získali následující doporučení ohledně efektivity IS v těchto 

oblastech: [19] 

Váš informační systém 

 Velikost informačního systému je úměrná velikosti Vaší firmy 

 Stáří Vašeho informačního systému je přiměřené. 

 Největším problémem Vašeho informačního systému je pravděpodobně rychlost 

odezvy/ zpracování 

 Největší předností Vašeho informačního systému je podle mínění respondentů 

pravděpodobně přesnost a úplnost dat poskytovaných systémem 

 

 

Vaši zaměstnanci 

 Vaši pracovníci z průzkumu mají nižší vzdělání jako pracovníci srovnávaných 

firem. Je na zváženou podpora jejich dalšího studia, například v dálkové formě. 

 Vaši pracovníci z průzkumu jsou v průměru stejně staří jako pracovníci 

srovnávaných firem. 

 Vaši pracovníci z průzkumu mají stejný vztah (a pravděpodobně i znalosti) k 

počítačům a informačním systémům jako pracovníci srovnávaných firem. 

 Vaši pracovníci z průzkumu uvedli, že informační systém používají Většinu 

pracovního dne, to je stejně často, jako pracovníci srovnávaných firem. 
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 Podpora dalšího vzdělávání Vašich pracovníků je u Vaší firmy nižší, než u 

ostatních srovnávaných firem. 

 

 

Úroveň podpory 

 Spokojenost Vašich pracovníků s celkovou úrovní podpory při práci s 

informačními systémy je vyšší než u pracovníků ostatních srovnávaných firem. 

 Úroveň technické podpory (doba opravy, údržba techniky) je velmi dobrá. 

 Požadavky na změnu či instalaci programů jsou u Vaší firmy vyřizovány 

rychleji než u ostatních firem. 

 Spokojenost Vašich pracovníků s úrovní uživatelské podpory při práci s 

informačními systémy je stejná jako u pracovníků ostatních srovnávaných firem. 

 

 

Úroveň řízení 

 Vaši pracovníci jsou méně informování o firemní strategii, než pracovníci 

ostatních srovnávaných firem. Alespoň rámcová znalost firemní strategie je dost 

důležitá pro lepší fungování firmy. 

 Informovanost Vašich pracovníků o jejich přínosu plnění podnikových cílů je 

stejná jako u pracovníků srovnávaných firem. 

 Pravidla pro práci s informačním systém a jejich dodržování jsou u Vaší firmy 

na nižší úrovni než u ostatních srovnávaných firem. Vaši pracovníci uvedli: 

Nemáme žádná pravidla, nebo o nich nevím 

 

 

Efektivnost informačního systému 

 Vaši pracovníci vnímají nezbytnost Vašeho informačním systémem pro jejich 

práci stejně jako pracovníci ostatní firem. 

 76 procent Vašich pracovníků z průzkumu si myslí, že by jim informační systém 

mohl více pomáhat v jejich práci. To je méně, než u pracovníků srovnávaných 

firem. Zdá se, že Váš informační systém je efektivnější než u jiných firem. 
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 30 procent Vašich pracovníků z průzkumu absolvovalo školení na informační 

systém. To je méně, než u pracovníků srovnávaných firem. Může to způsobovat 

nižší efektivnost Vašeho informačního systému. 

 76 procent Vašich pracovníků má zájem o školení na informační systém. To 

je více než u pracovníků srovnávaných firem. 

 

 

Bezpečnost informačního systému 

 Vaše firma buď nemá bezpečnostní politiku, nebo její pravidla nejsou striktně 

vymáhána a dodržována. Zvyšuje to riziko zneužití dat. 

 Úroveň bezpečnostní politiky Vaší firmy a jejího dodržování je nižší než u 

srovnatelných firem. 

 Připojování soukromých zařízení do firemní počítačové sítě: riziko v této oblasti 

je u Vaší firmy nižší než u srovnatelných firem. 

 Připojování soukromých zařízení do firemní počítačové sítě jinými osobami než 

zaměstnanci: riziko v této oblasti je u Vaší firmy nižší než u srovnatelných 

firem. 

 15 procent Vašich pracovníků nemá vůbec zálohovaná data. To je kritický 

nedostatek a měl by být okamžitě napraven. Ztráta dat není otázkou zda, ale kdy. 

Zálohování dat uložených na počítačích Vašich pracovníků: riziko v této oblasti 

je u Vaší firmy stejné jako u srovnatelných firem. 

 Množství ztracené práce při havárii počítačů Vašich pracovníků je 

nejčastěji: Žádné, všechna má data jsou mimo můj počítač. Ztráta dat: riziko v 

této oblasti je u Vaší firmy stejné jako u srovnatelných firem. 

 53 procent Vašich pracovníků má kritické neznalosti v oblasti bezpečnosti dat 

na jejich počítačích. Neuvědomují si, že ochrana přihlašovacím jménem a 

heslem do počítače nechrání data na něm, pokud je disk vymontován z počítače. 

Doporučujeme lepší zabezpečení, hrozí ztráta firemních dat především u 

notebooků. 

 Dopad rizika zneužití dat způsobenou ztrátou počítače ve Vaší firmě je 

nejčastěji: Žádný, nemám na svém počítači žádná firemní data, všechno je mimo 
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můj počítač. Zneužití dat: riziko v této oblasti je u Vaší firmy stejné jako u 

srovnatelných firem. 

 23 procent Vašich pracovníků nebere ochranu svých přístupových hesel do 

systému příliš vážně. To může vést k nižší bezpečnosti dat. Riziko prozrazení 

přístupových hesel pracovníků: riziko v této oblasti je u Vaší firmy stejné jako u 

srovnatelných firem. Úroveň ochrany hesel je dobrá. 

 7 procent Vašich pracovníků chybně reaguje na možné ohrožení bezpečnosti 

jejich počítače z internetu. Doporučujeme proškolení pracovníků. Riziko špatné 

reakce na možné bezpečnostní ohrožení jejich počítače z internetu: riziko v této 

oblasti je u Vaší firmy stejné jako u srovnatelných firem. 

 30 procent Vašich pracovníků má přístup na celý internet (bez omezení stránek). 

Pokud tito pracovníci nepotřebují internet pro svou práci, může jít o zbytečné 

zvýšení bezpečnostního rizika a možné snížení produktivity práce. Možné 

ohrožení Vašich počítačů ze sítě internet: riziko v této oblasti je u Vaší firmy 

nižší než u srovnatelných firem. 

 Možnost instalovat programy přímo Vašimi zaměstnanci na jejich počítače a 

tedy i (možné) riziko trestně právní odpovědnosti za nelegální software a 

(možné) ohrožení bezpečnosti informačního systému: riziko v této oblasti je u 

Vaší firmy stejné jako u srovnatelných firem. 

3.3 Bezpečnost IS 

Jedním z hlavních problémů, které nám ukázaly analytické metody Zefis a HOS 8, je 

bezpečnost IS. Bezpečnosti práce a zdraví při práci BOZP je věnována ve firmě Tirad 

velká pozornost, je to dáno firemní strategií, která reprezentovaná heslem "Zero is 

possible" a zákonem, kdy je ze zákona povinnost se každoročně účastnit BOZP u všech 

zaměstnanců firmy, ale bezpečnosti IT systémů a práci s IS věnovaná taková pozornost 

ve firmě není. Ve firmě neprobíhají školení bezpečnosti ohledně IS, nejsou definovaná 

pravidla, není definovaná bezpečnostní politika. Ochrana IS je dnes komplexní boj se 

vším všudy, někdy je nebezpečí tak velké, že může mít až existenční charakter, např. 

ztráta podnikových dat [20]. Jako největším problémem vidím fakt, že ve firmě nejsou 

definovaná bezpečnostní pravidla, neexistuje bezpečnostní politika a zaměstnanci 

nejsou obeznámeni s bezpečností IS. Na tyto atributy se v následujících kapitolách 
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zaměříme. Definujeme především pravidla používání IS pro koncové uživatele, tedy 

zaměstnance firmy a jejich následné školení v oblasti bezpečnosti IS. 

3.3.1 Pravidla používání IS pro koncové uživatele 

V této kapitole navrhuji možnou podobu vnitropodnikových pravidel bezpečnosti IT 

systémů (IS) v podobě směrnice, která by mohla mít takovouto podobu a strukturu 

(podoba směrnice a její struktura byla konzultována s vedoucím IT oddělení s panem 

Františkem Bělíkem, který se také podílel na finální podobě pomocí pravidelných 

konzultací, rad a návodů): 

1. Účel 

Informační technologie a data představují strategický majetek firmy.  Nevhodné užívání 

vystavuje firmu rizikům, která zahrnují např. malware (např. počítačové viry), právní a 

finanční pokuty za únik informací a snížení produktivity práce a tím zvýšené náklady. 

Pravidla používání IT zařízení pro koncové uživatele jsou navrhnuta tak, aby chránila 

firmu Tirad, respektive celou skupinu Milacron, jeho zaměstnance, zákazníky a ostatní 

partnery před škodami způsobenými nevhodným používáním IT systémů a dat. Všichni 

zaměstnanci společnosti jsou zodpovědní za ochranu IT systémů a jejich dat, v důsledku 

čehož jsou všichni zaměstnanci povinni neustále dodržovat pokyny stanovené v těchto 

pravidlech.  

2. Rozsah 

Toto jsou všeobecná pravidla, která se týkají všech uživatelů a všech systémů. Uživatele 

představují všechny osoby (fyzické a/nebo právnické), které mají přístup k jakýmkoli IT 

systémům společnosti. To zahrnuje jak stálé zaměstnance, tak i zaměstnance na 

poloviční úvazek, externí spolupracovníky, agentury, poradce, dodavatele a partnery. 

Systémy odkazují na informační technologie a síťové zdroje, které vlastní, má 

pronajaté, spravuje nebo jinak kontroluje firma Tirad či celá skupina Milacron a 

zahrnují také zařízení, která se připojují do interní sítě společnosti Milacron.  

Jedná se o: 

 E-mailový systém, síť, přístup k Internetu poskytovaný společností Milacron 

 Korporátní aplikace 
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 Elektronicky uchovávaná data 

 Hardware a software počítače – zahrnující stolní počítače, notebooky a tablety 

 Telefonické systémy Shoretel, chytré telefony 

V případě nutnosti musí být tato všeobecná pravidla doplněna o případné změny tak, 

aby vyhovovala příslušným vnitrostátním právním předpisům. Pro zamezení 

pochybností je tímto potvrzeno, že tato pravidla jsou použitelná pouze v rozsahu 

povoleném vnitrostátním právem.  

3. Vlastnictví a ochrana soukromí 

Možnost sledování.  Počítače a počítačové účty, které jsou poskytovány uživatelům, 

slouží k výkonu práce.  Uživatelé by si měli být vědomi, že cokoliv, co vytvářejí, 

ukládají, posílají nebo v počítači obdrží, prostřednictvím počítačového systému, Internet 

anebo jinou počítačovou síť, může být monitorováno.  Počítačový systém patří skupině 

Milacron a může být používán pouze pro pracovní účely.  Uživatelé jsou srozuměni s 

tím, že společnost Milacron může použít lidské nebo i automatizované prostředky ke 

sledování užití svých systémů, při zachování požadavků kladených na takový postup 

příslušnou národní právní úpravou. Sledování může zahrnovat přezkoumání uloženého 

obsahu emailů a datových souborů jakéhokoliv uživatele, přezkoumání historie návštěv 

jakéhokoliv uživatele a zahrnuje i pravidelné sledování a vykazování činnosti na 

Internetu, emailu a jeho obsahů. Vlastnictví dat. Veškerá data, ať už vytvořená, uložená, 

zaslaná nebo obdržená v systému společnosti Milacron jsou vlastnictvím společnosti. 

Toto ustanovení se vztahuje na data vytvořená činností související s obchodními 

aktivitami společnosti Milacron a jejích dceřiných společností. Je zakázáno, aby 

uživatelé používali vlastní zařízení pro ukládání obchodních informací společnosti 

Milacron.  Jakékoliv zacházení s podnikovými daty pro osobní účely je striktně 

zakázáno. 

4. Přijatelné používání pro osobní účely 

Systém společnosti Milacron je vytvořen a existuje proto, aby umožnil a podporoval 

podnikání společnosti. Používání systému pro osobní účely v malé míře a v náhodných 

případech je zpravidla tolerováno (např. osobní telefonát, prohlížení zpráv na internetu 

atd.). Takové užívání ovšem nesmí ovlivnit výkonnost uživatele a ani se nesmí projevit 
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na nákladech společnosti. Občasné používání pro osobní účely, je výsadou a nikoli 

právem a může tak být vedením společnosti Milacron kdykoliv zrušeno.  

5. Nepřijatelné používání pro osobní účely 

Firma Milacron předpokládá rozumný úsudek uživatelů při posuzování toho, co 

představuje přijatelné a co nepřijatelné používání IT systémů. Následující činnosti jsou 

příkladem nepřijatelného používání: 

 Použití pro účely jakékoli nezákonné činnosti jako je krádež, podvod, pomluva, 

hanobení, urážka na cti, obtěžování, nebezpečné pronásledování (stalking), 

krádež identity, šíření virů, spamování, vydávání se za jiného, zastrašování a 

plagiátorství/porušování autorských práv apod. 

 Návštěva, stahování nebo tisk jakéhokoliv obsahu, který se příčí dobrým 

mravům a morálním hodnotám (např. pornografie).  

 Zapojení se do jakýchkoliv aktivit, které by nějakým způsobem mohly poškodit 

dobrou pověst společnosti. 

 Používání jakýchkoliv sociálních médií, zejména Facebook, Twitter, Snapchat, 

Tumblr, Youtube, Instagram, Whatsapp a další podobné na počítačích, které 

jsou majetkem společnosti. 

 Ukládání osobních fotografií, videí, nebo zvukových souborů do zařízení, 

vlastněných společností. 

 Zapojení se do jakékoliv činnosti, která by mohla ohrozit bezpečnost IT 

prostředí společnosti Milacron, včetně užívání osobních periferních zařízení ve 

firemní síti představující riziko 

6. Důvěrné informace 

Uživatelé mají přístup k důvěrným informacím, které jsou součástí jejich schválené 

náplně práce. Používání IT systémů musí být v souladu s Pravidly společnosti Milacron 

pro zacházení s důvěrnými informacemi. Při rozhodování, které informace jsou 

důvěrné, se uživatelé spoléhají na svůj vlastní úsudek. V případě nejasností ohledně 

posouzení informací jako důvěrných je uživatel povinen konzultovat situaci se svým 

nadřízeným. Je zakázáno jakkoli zacházet s důvěrnými informacemi mimo firmu pro 

osobní či jiné účely. 
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Důvěrné informace zahrnují mj. následující: 

 Finanční údaje 

 Údaje o zaměstnancích 

 Obchodní strategie  

 Související R&D (výzkum a vývoj)/ IP (duševní vlastnictví) 

7. Uživatelská jména a hesla 

Uživatelská jména a hesla přispívají k zodpovědnosti jednotlivců při používání IT 

zdrojů. Uživatelé nesmí sdílet svá uživatelská jména a hesla nebo používat heslo někoho 

jiného k přístupu ke zdroji. V případě plánované nepřítomnosti a s ohledem na výše 

uvedené je nutno zajistit, aby příslušný zástup měl náhradní přístup k uloženému obsahu 

emailů a datovým souborům nepřítomného uživatele. Sdílení uživatelských jmen nebo 

hesel mezi uživateli není přípustné s výjimkou pracovníků IT oddělení, kteří mohou 

používat jména a hesla ostatních uživatelů, pokud to situace vyžaduje. Kvůli 

bezpečnosti je firemním systémem automaticky požadováno, aby se přístupová hesla 

jednou za kvartál změnila u každého zaměstnance firmy, kvůli možnému narušení 

bezpečnosti možného zneužití nebo ztráty hesel. Uživatelé nesmí uchovávat písemný 

záznam o svých heslech nezajištěný a jakékoliv elektronické uchovávání hesel je 

přípustné pouze v zašifrovaných souborech chráněných heslem. 

8. Fyzická ochrana 

Uživatelé, kterým je poskytnuto počítačové zařízení společnosti Milacron jsou 

zodpovědní za bezpečnost a péči o toto zařízení, a za bezpečnost softwaru a dat v něm 

uložených. Informace v přenosných zařízeních jako jsou notebooky, tablety a chytré 

telefony jsou zvláště ohroženy, a proto by se s nimi mělo zacházet se zvláštní péčí.  

Pokud uživatelé nepřijmou přiměřená opatření k ochraně svých přenosných zařízení, 

která jim byla svěřena do péče, nesou zodpovědnost za jejich krádeže a zveřejnění 

informací. Data, která jsou uložena v počítačích společnosti a potenciální možnost 

přístupu k informačním systémům společnosti Milacron, mají daleko větší hodnotu než 

notebook samotný.  

Přiměřená bezpečnostní opatření zahrnují zejména, ale nikoli výlučně následující:  
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 Uživatelé musí zajistit, aby důležité soubory byly uloženy v místě – jako je např. 

síťová složka – kde dochází k plánovanému zálohování, kvůli možné definitivní 

ztrátě nezálohovaných dat 

 Uživatelé jsou povinni okamžitě nahlásit oddělení IT veškeré škody na IT zařízeních 

společnosti Milacron.  

 Při služebních cestách zařízení nesmí být nikdy odbaveny jako zavazadla, nesmí být 

ponechány volně na očích v autech či jinde kvůli možné krádeži 

9. Software 

Společnost Milacron používá různý počítačový software na základě licencí od různých 

externích společností. Milacron nevlastní tento software ani s ním související 

dokumentaci a nemá právo jej napodobovat s výjimkou zálohování, ledaže by to bylo 

ujednáno v příslušné licenční smlouvě. Milacron používá pouze legální, licencovaný 

software, a to v souladu s licenčními podmínkami prodejce. Zaměstnancům společnosti 

Milacron je poskytováno IT zařízení se softwarem, který je zakoupený, licencovaný, 

nainstalovaný a podporovaný IT oddělením společnosti Milacron. Uživatelé, kteří si 

chtějí nainstalovat dodatečný software, o to musí požádat jednak nadřízené a zároveň 

oddělení IT. Pojem software zahrnuje i bezplatné aplikace. V případě nalezení 

neschváleného softwaru bude tato skutečnost nahlášena přímému 

nadřízenému/vedoucímu uživatele a IT oddělení tento software odstraní. 

 

 10. Mobilní komunikační zařízení 

Účel těchto pravidel je následující: 

 Chránit vlastnictví společnosti Milacron a obsah zařízení, např. obchodní 

kontakty, e-maily, informace představující obchodní tajemství, které jsou 

obsaženy v těchto zařízeních atd. 

 Snížit obchodní riziko na základě zajištění ochrany zařízení (možnosti 

dálkového uzamčení) v případě ztráty nebo krádeže. 

 Mobilní telefony budou poskytovány společností Milacron dle obchodních 

potřeb, a po schválení vedením příslušné divize. Služební mobilní telefon bude 

poskytnut pouze uživatelům, kteří pravidelně cestují, mají na starosti globální 
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řízení anebo jejich odpovědnost vyžaduje dostupnost i mimo rámec vymezené 

pracovní doby.  

 

11. Vymáhání  

Společnost Milacron nebude tolerovat jakékoliv zneužití svých systémů a potrestá 

každého, kdo porušil tato pravidla, což se týká i pochybení v úsudku ohledně 

přijatelného používání zařízení dle těchto pravidel. Každá situace bude posuzována 

individuálně a zaměstnanci by si měli být vědomi, že následkem porušení může být až 

ukončení jejich pracovního poměru nebo obchodního vztahu se společností Milacron. 

Se zaměstnancem může být zahájeno trestné řízení za hrubé porušení pravidel, které 

firmu poškodilo. 

 12. Otázky a podezření 

Základem etických pravidel a zásady dodržování předpisů respektovaných společností 

Milacron je také neprodlené informování společnosti o veškerých okolnostech, které 

mohou představovat porušení těchto pravidel, příslušných právních předpisů, nařízení 

nebo směrnic svému nadřízenému nebo pracovníkům IT oddělení.  

13 Souhlas s pravidly používání IT zařízení pro koncové uživatele 

Před povolením přístupu k IT systémům společnosti Milacron si všichni uživatelé musí 

tato pravidla pročíst a seznámit se s nimi. Tento proces je součástí jejich zaškolení. 

Všichni zaměstnanci jsou povinni se opakovaně seznamovat s aktuálním zněním těchto 

pravidel, a to každoročně.  Uživatel IT systému Milacron souhlasí s dodržováním těchto 

pravidel, a tuto skutečnost stvrzuje přijetím účtu a hesla do IT systémů společnosti 

Milacron.   

-------------------------------------------------------- 

Tento souhrn pravidel je ověřený a předložený ke schválení každoročně 

Datum posledního schválení: dosud neschváleno 

Datum dalšího pravidelného ověření: neuvedeno 

Stávající verze: 1 

Schválení je požadováno od: 

  CIO: 

  Rady IT: 
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3.3.2 Školení bezpečnosti IS 

V předchozí kapitole jsme si definovali bezpečnostní pravidla ve formě směrnice. Tato 

pravidla musejí být každoročně doplňována a revidovaná a posílána ke schválení vedení 

společnosti Milacron. Tyto pravidla budou po schválení a odsouhlasení vedení uložena 

na firemním serveru, ke kterému mají všichni zaměstnanci bez výjimky přístup. 

Vedoucí IT oddělení rozešle všem zaměstnancům firmy oběžný email s hypertextovým 

odkazem na bezpečnostní pravidla, aby každý se seznámil s těmito pravidly. Vedoucí 

každého oddělení dohlédne na to, aby každý zaměstnanec byl s pravidly seznámen. 

Dále navrhuji každoroční školení bezpečnosti IS/IT pro všechny zaměstnance firmy. 

Pořádat jednodenní školení bezpečnosti s tím, že by se na jeden den zastavil provoz 

firmy je nepřijatelné a příliš drahé, proto tuto možnost zamítáme. Máme však jiné a 

elegantní řešení. Ve firmě se každý rok koná hned první pracovní den v novém roce (2. 

ledna) celopodnikové školení BOZP v Domě kultury v Želetavě, které pořádá firma pro 

své zaměstnance. Navrhuji tedy zařadit bezpečnost IS/IT do programu školení 

bezpečnosti BOZP jako další bod programu s časovým horizontem 1 - 1,5 hodiny. 

Návrh možného harmonogramu školení: 

Dne 2. 1. 2018 se uskuteční celopodnikové školení v KD v Želetavě. 

 07.00-08.50   Školení řidičů, Autoškola Nosek 

Souběžně školení ve výškách 8.30-8.50 

 08.50-09.00   Úvodní slovo Generálního ředitele 

 09.00-11.00   Školení BOZP, EHSQ Consulting, s.r.o. 

 11.00-12.00    Školení bezpečnosti IS/IT, Vedoucí IT pan Bělík 

 12.00 - 12.30 Přestávka na oběd 

 13.00-14.00  Školení jeřábník+vazač, pan Císař – Humpolec 

 14.00-15.00  Školení motorových vozíků - Radek Ježek 

Vedoucí úseků určí podle pracovní pozice, jaký druh školení je nutné absolvovat. 

Pokud někdo nepůjde na školení, vedoucí úseku dodá na Personální oddělení jmenný 

seznam těchto zaměstnanců, ti budou přeškoleni dodatečně. 
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V rámci bodu školení bezpečnosti IS/IT budou podrobně probrána pravidla uvedená v 

kapitole 3.3.1. Jelikož tato pravidla jsou každý rok upravována a doplňována, každý 

následující rok se tyto změny připomenou a proberou na školení. Tato školení slouží 

především k eliminaci možných rizik, která pramení z neznalosti bezpečnostních 

pravidel užívání IS nebo IT a možnému ohrožení firmy ztráty kmenových dat, 

zavirování systému apod. 

Z hlediska nákladů je tato řešení školení v rámci BOZP nejefektivnější. Pořádat 

samostatné školení bezpečnosti by znamenalo vysoké náklady, na to by vedení 

společnosti nikdy nepřistoupilo, ale varianta inkluze se školení BOZP se zdá být 

nejlepší variantou. Poslat email s odkazem na pravidla a doufat, že si je každý 

zaměstnanec přečte a osvojí je velmi naivní, takové řešení by bylo málo efektivní. 

Jelikož školení BOZP je povinné pro všechny zaměstnance bez výjimky, je takové 

řešení mnohem efektivnější. 
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3.4 Analýza rizik 

Součástí cíle diplomové práce je mimo jiné také eliminace nalezených rizik. Co je to 

vlastně riziko? Riziko se definuje jako nejistota, která může mít negativní či pozitivní 

vliv na splnění daných cílů [14]. Cílem analýzy rizik je tyto rizika identifikovat, 

kvantifikovat a posléze přijmout opatření, která rizika omezí či je zcela eliminuje, je-li 

to možné. Použili jsme metodu RIPRAN, která se skládá z následujících kroků [21]: 

3.4.1 Identifikace rizik 

 nízká účast na školení 

 neúplná bezpečnostní pravidla 

 neochota zaměstnanců řídit se bezpečnostními pravidly 

 neangažovanost vedení 

 pozdní zamluvení prostor pro školení 

 zastupitelnost vedoucího IT oddělení provádějící školení 

 Nedodržení termínu 

3.4.2 Kvantifikace rizik 

Následující tabulka zobrazuje verbální hodnoty pravděpodobnosti výskytu rizik: 

Pravděpodobnost 

MP malá Hodnota 1 

SP střední Hodnota 2 

VP vysoká Hodnota 3 

Tabulka 5 Hodnoty pravděpodobnosti výskytu rizik [vlastní zpracování] 
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Následující tabulka zobrazuje hodnocení škody, tedy dopad rizika: 

Škoda (dopad) 

MD Malý dopad Hodnota 1 

SD Střední dopad Hodnota 2 

VD Vysoký dopad Hodnota 3 

Tabulka 6 Hodnocení dopadu rizika [vlastní zpracování] 

Když máme definovanou pravděpodobnost a dopad rizika, můžeme sestavit tzv. tabulku 

míry rizika: 

Výsledná míra rizika 

Dopad 

MD SD VD 

Pravděpodobnost 

MP M (1) M (2) S (3) 

SP M (2) S(4) V (6) 

VP S (3) V (6) V (9) 

Tabulka 7 Výsledná míra rizika [vlastní zpracování] 

M (1,2) - malé riziko, akce - můžeme akceptovat 

S (3,4) střední riziko, akce - snížení rizika 

V (6,9) vysoké riziko, akce - vyhnutí se riziku 
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Tabulka RIPRAN: 

Číslo Riziko Scénář Pravd. Dopad Hodnota 

rizika 

1 Nízká účast na školení 

Školení neefektivní a tím 

časově i finančně 

náročnější, probíhá ve více 

etapách 

1 2 2 

2 
Neúplná bezpečnostní 

pravidla 

Bezpečnostní pravidla jsou 

neúplná, nevystihují 

všechny potřebné oblasti IS 

2 2 4 

3 

Neochota zaměstnanců 

řídit se bezpečnostními 

pravidly 

Vědomé porušování 

bezpečnostních pravidel 

zaměstnanci firmy 

2 3 6 

4 Neangažovanost vedení 

Při nezájmu vedení zavézt 

bezpečnostní pravidla, 

nemá proces smysl 

2 3 6 

5 
Pozdní zamluvení prostor 

pro školení 

Chybějí prostory pro 

konání celopodnikového 

školení 

1 2 2 

6 

Zastupitelnost vedoucího 

IT oddělení provádějícího 

školení 

Nemoc či neschopnost 

vedoucího IT oddělení 

školení provézt 

1 2 2 

7 Nedodržení termínu 

Školení bezpečnosti 

neproběhne v rámci školení 

BOZP, školení bude muset 

proběhnout samostatně, 

zastavení výroby na jiný 

termín 

1 3 3 

Tabulka 8 RIPRAN [vlastní zpracování] 
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3.4.3 Protiopatření 

Metoda RIPRAN nám v předchozí kapitole ukázala rizika, která je třeba řešit, a která 

můžeme akceptovat, tedy nevyžadují žádnou akci. Je třeba se zaměřit na střední a 

vysoká rizika, to znamená řešit tato rizika: 

 Neúplná bezpečnostní pravidla - číslo 2 

 Neochota zaměstnanců dodržovat platná pravidla - číslo 3 

 Neangažovanost vedení - číslo 4 

 Nedodržení termínu - číslo 7 

Pro výčet těchto rizik navrhneme protiopatření, která buď snižují pravděpodobnost 

výskytu, nebo samotný dopad rizika. 

Číslo Opatření Odpovědnost 

2 

 konzultace pravidel s ústředím Milacronu 

 porovnání pravidel s pravidly sesterských společností 

DME či Mold Masters 

vedoucí IT oddělení 

3 

 uplatňovat postihy za porušení pravidel, které vychází z 

námi navrhovaných bezpečnostních pravidel 

 dozor vedoucích jednotlivých oddělení 

vedoucí jednotlivých 

oddělení 

4 

 aktivní přístup vedoucích k prosazování bezpečnostních 

pravidel 

 schůze vedení ohledně důležitosti zavedení 

bezpečnostních pravidel a jejich dodržování 

 začlenění bezpečnosti IS/IT do strategických cílů 

Vedoucí IT, 

management 

7 

 bezpodmínečné spojení školení BOZP a bezpečnosti IS/IT 

do jednoho programu 

 zajistit plynulý časový harmonogram průběhu školení, to 

je vyhnout se prodlužování školení do více termínů 

  možné dozkoušení o víkendech 

Jednatel, vedoucí IT 

Tabulka 9 Protiopatření [vlastní zpracování] 
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Nová tabulka se sníženými riziky po zavedení jednotlivých protiopatření: 

Číslo Riziko Pravd. Dopad Hodnota rizika 

1 Nízká účast na školení 1 2 2 

2 Neúplná bezpečnostní pravidla 1 2 2 

3 
Neochota zaměstnanců řídit se 

bezpečnostními pravidly 
1 2 2 

4 Neangažovanost vedení 1 2 2 

5 Pozdní zamluvení prostor pro školení 1 2 2 

6 
Zastupitelnost vedoucího IT oddělení 

provádějícího školení 
1 2 2 

7 Nedodržení termínu 1 2 2 

Tabulka 10 Snížené hodnoty rizik [vlastní zpracování] 

  



73 

 

Pavučinový graf nám ukazuje snížené hodnoty rizik na akceptovatelné hodnoty. Pomocí 

vhodných opatření jsme snížili střední a velká rizika na rizika malá, tedy 

akceptovatelná. 

 

Obrázek 24 Pavučinový graf rizik [vlastní zpracování] 

3.5 Vyčíslení nákladů 

Při vyčíslování nákladů jsem postupoval následovně, hodinovou sazbu činnosti jsem 

násobil její pracností v hodinách, takto dostaneme odhad nákladů, který se co nejvíce 

blíží realitě. Sazby jsou uváděny dle mzdových nákladů firmy.  

Nyní se pokusíme vyčíslit jednotlivé náklady: 

 Mzdové náklady: školení probíhá v pracovní den, účastnit se musí všichni 

zaměstnanci firmy, je to normálně placený pracovní den. Mzdové náklady 

vyčíslíme jako počet hodin x mzdová hodinová sazba x počet zaměstnanců. To 

znamená konkrétně 8 x 200 x 200 = 320 000 Kč. 

 Pronájem prostor KD v Želetavě = 15 000 Kč. 

 Občerstvení = 5 000 Kč 

 Školitelé BOZP, řidičů a práce ve výškách externí mluvčí = 15 000 Kč 
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 Celkem 355 000 Kč. 

Dále tu jsou oportunitní náklady, kdy celá firma, hlavně výroba stojí na celý den. Tyto 

náklady nebudeme přičítat do školení přímo, ale je žádoucí tyto náklady si alespoň 

uvézt, abychom viděli, že zastavit chod firmy na jediný den je velmi drahé. Hodinová 

sazba stroje je ve firmě Tirad 1400Kč/hod, ve firmě je zaveden 3směnný provoz, tede 

budeme počítat 24 hodin, Výroba začíná opět následující den ráno. Počet CNC strojů 

20. Oportunitní náklady tedy činí cca 672 000 Kč. 

3.6 Přínos 

V případě zavedení bezpečnostních pravidel IS/IT ve firmě a pořádání patřičného 

školení nelze zcela přesně odhadnout v peněžních jednotkách daný přínos. Co můžeme 

udělat je stanovit ukazatele, které budeme sledovat a porovnávat s minulostí. Zavedení 

bezpečnostních pravidel IS/IT je soustavný proces, který má jasně definován svůj 

začátek a to okamžik vytvoření bezpečnostních pravidel v podniku a vyjádřením 

podpory vedení podniku s cílem řešit bezpečnost IS/IT. Konec procesu není nikde 

definován a ani nemůže být stanoven, je to nekonečný proces, který musí být řízen, 

monitorován a vyhodnocován. V rámci postupu podle cyklu PDCA se jedná o neustále 

se opakující sekvence kroků, jejímž cílem je neustále zdokonalování, zlepšování a 

řešení nově se objevujících hrozeb s cílem zvýšení produktivity práce a tím snížení 

nákladů. V rámci opatření se stanovují u většiny těchto opatření plány pravidelného 

revidování, monitorování bezpečnostních incidentů a je vhodné doplnit povinnosti 

odpovědných pracovníků. Je třeba stanovit indikátory, které chceme sledovat, a které 

vykazují samotný přínos zavedení bezpečnostních pravidel IS/IT do podniku. U 

každého ukazatele si definujeme jeho přínos. Nyní si uvedeme ukazatele, které nás 

budou v budoucnu zajímat: 

 celkový čas, kdy byl systém mimo provoz - IS, servery, operační systémy 

Informační systém může být mimo provoz díky několika způsobům, to je 

zavirování systému, výpadek podnikových serverů apod. Cílem je snížit počet 

výpadků/zavirování systému na co nejnižší udržitelnou mez. Přínosem jsou 

ušetřené náklady a as na znovuobnovení systému. Vyčíslení úspory je 250 

(mzda pracovníka IT) x 8 (počet hodin na nápravu) x n (počet případů za rok). 
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 produktivita práce 

Zaměstnanci firmy stráví průměrně 1 hodinu prohlížením internetu v pracovní 

době a nepracují. Díky zavedení bezpečnostních pravidel bude činnost 

pracovníku hlídaná a přestupky stíhány. Přínosem jsou opět ušetřené náklady za 

prostoje a zvýšená výsledná produktivita práce. Naším cílem je udržet 

produktivitu práce na 115%, v současné době je produktivita práce v Tiradu na 

95%. Vyčíslené ušetřené náklady = 200 (průměrná hodinová mzda) x 1 (hodina 

prostojů) x 200 (počet zaměstnanců) x 365 (ročně, počítáme 365 dní, protože v 

Tiradu je nepřetržitý trojsměnný provoz). 

 finanční pokuty za porušení bezpečnostních pravidel 

Finanční postihy za hrubé porušení bezpečnostních pravidel je ve firmě Tirad 

řízena pomocí listů nekvalit, který má viníka, popis přestupku, vzniklé náklady, 

pokud jsou. Výše potrestání může být 10% z prémií zaměstnance nebo jejich 

úplné zrušení na daný měsíc. Tyto postihy jsou velmi efektivní a snižují počet 

incidentů, tím nepřímo působí na zvýšenou produktivitu jednotlivce. Navíc 

každá pokuta snižuje mzdové náklady, které se firmě vrací. Úspora = výše 

pokuty x počet incidentů. Nepřímo působí na zvýšení produktivity práce. 

 prohlížení internetových stránek zaměstnanci v pracovní době 

Prohlížení internetových stránek v pracovní době je jeden z nejrozšířenějších 

přestupků, které nejvíce ovlivňují produktivitu práce. Cílem zavedení 

bezpečnosti IS/IT je omezit prohlížení internetových stránek v pracovní době u 

zaměstnanců firmy na minimum nebo na nutné případy. Jak jsme již uvedli, 

průměrně stráví zaměstnanci na internetu asi 1 hodinu denně, to má katastrofální 

důsledky na produktivitu práce. Přínosem je opět zvýšení produktivity 

pracovníků. 

 počet ztracených/ukradených či rozbitých zařízení patřící firmě Milacron - 

počítače, tablety, mobilní telefony 

Cílem je udržet počet ztracených či rozbitých komunikačních zařízení blížící se 

nule. 

 Celkový objem nenávratně ztracených firemních dat. 

Firemní data jsou to nejcennější co firma vlastní, většina firemních dat je na 

firemních serverech, data mohou být ztracena rozbitím serverů, výpadky 
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systémů, krádeží apod. Bezpečnostní pravidla jsou to proto, aby chránily tyto 

data proti jejich nenávratnému ztracení. Ztracení těchto dat může mít i 

existenční charakter. Cílem je udržet tento indikátor na hodnotě nula, pomocí 

zálohování, zaškolení zaměstnanců ohledně práce s daty, to je také zahrnuto v 

pravidlech bezpečnosti, které jsme stanovili. Přínosem je poté stabilita systému a 

jeho bezpečnost.  

Všechny tyto indikátory je třeba sledovat, kontrolovat a vyhodnocovat a přijímat 

opatření k případným nalezeným hrozbám. Pokud se tyto indikátory podaří udržet v 

námi přijatelných mezích, bude náš projekt zavedení bezpečnostních pravidel IS/IT ve 

firmě úspěšný. Hlavním přínosem je zvýšená produktivita práce, která snižuje náklady a 

zvyšuje zisk. 
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Závěr 

Provedli jsme hodnocení efektivnosti IS firmy Tirad s.r.o. patřící od roku 2013 do 

skupiny Milacron. Pro posouzení efektivnosti a vyváženosti IS jsem použil metody 

Zefis a HOS 8 vyvinuté na fakultě podnikatelské panem Milošem Kochem. Obě analýzy 

nám ukázaly slabá místa systému a to peopleware, orgware a bezpečnost. Oblast 

peopleware a orgware přímo souvisí s bezpečností IS, jelikož zaměstnanci jako hlavní 

problém vidí v nedostatečném zaškolení v práci s IS a nemají povědomí o pravidlech, 

co smějí a co naopak nesmějí, na to navazuje oblast orgware, která představuje pravidla, 

která ve firmě Tirad nejsou stanovena a chybí pravidelná školení v této oblasti. 

Analytická část nám tedy jasně ukázala, jakým směrem se máme ubírat.  

V návrhové části jsme se zaměřili na bezpečnost IS, kterou nám ukázaly obě metody 

jako velkou slabinu. Aby byl IS vyrovnaný a efektivní, je třeba stanovit určitá pravidla a 

pravidelně školit zaměstnance ohledně bezpečnosti a užívání IT/ICT ve firmě. Stanovil 

jsem obecná bezpečnostní pravidla, která pokrývají následující oblasti: účel, rozsah, 

vlastnictví a ochrana soukromí, přijatelné používání pro vlastní účely, nepřijatelné 

používání pro vlastní účely, důvěrné informace, uživatelská jména a hesla, fyzická 

ochrana, software, mobilní komunikační zařízení, vymáhání, otázky a podezření, 

souhlas s pravidly používání IT zařízení pro koncové uživatele. Tyto pravidla vedoucí 

každého úseku rozešle svým podřízeným a dohlédne na to, aby se každý zaměstnanec s 

pravidly důvěrně seznámil. Tyto pravidla budou uložena na firemním serveru, aby 

každý měl k nim přístup. Tyto pravidla budou každoročně revidována a inovována. 

Je třeba zavést pravidelná školení zaměstnanců, kde budou tato pravidla přednášena a 

vysvětlena. Jako vhodné se jeví zařadit školení bezpečnosti IT do školení řidičů a 

BOZP, které se koná každý rok a firma jej pořádá vždy 2. 1. 2017. Udělat školení 

samostatně jiný termín je příliš nákladné, vysoké mzdové náklady + oportunitní náklady 

a stojící výrobu. Zařazení do pobíhajícího školení je tedy nejvhodnější a jako jediné 

přípustné. Celkový revidovaný harmonogram by vypadal následovně: 

Dne 2. 1. 2018 se uskuteční celopodnikové školení v KD v Želetavě. 

 07.00-08.50   Školení řidičů, Autoškola Nosek 

Souběžně školení ve výškách 8.30-8.50 
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 08.50-09.00   Úvodní slovo Generálního ředitele 

 09.00-11.00   Školení BOZP, EHSQ Consulting, s.r.o. 

 11.00-12.00    Školení bezpečnosti IS/IT, Vedoucí IT pan Bělík 

 12.00 - 12.30 Přestávka na oběd 

 13.00-14.00  Školení jeřábník+vazač, pan Císař – Humpolec 

 14.00-15.00  Školení motorových vozíků - Radek Ježek 

Jako každý projekt je i tento ovlivněn riziky. Provedli jsme tedy analýzu rizik a jako 

největší hrozby se jevily tyto: 

 Neúplná bezpečnostní pravidla 

 Neochota zaměstnanců dodržovat platná pravidla 

 Neangažovanost vedení  

 Nedodržení termínu 

Přijali jsme preventivní opatření, která tato rizika ne zcela eliminovala, ale snížila 

hodnotu rizika na přijatelnou mez. 

Vyčíslili jsme také celkovou výši nákladů školení. Celkem náklady na školení vyjdou 

na 355 000 Kč. Dále tu jsou oportunitní náklady, kdy celá firma, hlavně výroba stojí na 

celý den. Tyto náklady nebudeme přičítat do školení přímo, ale je žádoucí tyto náklady 

si alespoň uvézt, abychom viděli, že zastavit chod firmy na jediný den je velmi drahé. 

Hodinová sazba stroje je ve firmě Tirad 1400Kč/hod, ve firmě je zaveden 3směnný 

provoz, tede budeme počítat 24 hodin, Výroba začíná opět následující den ráno. Počet 

CNC strojů 20. Oportunitní náklady tedy činí cca 672 000 Kč. 

Aby byl projekt úspěšný, sestavil jsem několik indikátorů, které bude firma sledovat a 

každoročně vyhodnocovat, pokud budou mít klesající charakter a produktivita práce 

bude rostoucí, bude projekt úspěšný. Většina zaměstnanců stráví prohlížením internetu 

a sociálních sítí během pracovní doby alespoň 1 hodinu denně. Aplikací bezpečnostních 

pravidel a jejich postihování za nedodržení minimalizuje prostoje a zvýší celkovou 

produktivitu pracovníka. 
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