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Anotace 

 

Bakalářská práce hodnotí stávající informační systémy firmy MADT a.s. a zabývá se 

návrhem možných zlepšení. Na začátku jsou definovány základní pojmy dané 

problematiky. Dále byla provedena důkladná analýza současného stavu informačních 

systémů a technologií, na jejímž základě byly navrženy varianty možných řešení. 

Z těchto návrhů byla vybrána nejvhodnější možnost a následně byla ekonomicky 

zhodnocena. 
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ÚVOD 

 

Informační systémy a informační technologie (IS/IT) se koncem 20. století staly 

jedním z nejvýznamnějších faktorů ekonomik vyspělých zemí. Rozvoj informačních 

technologií výrazně ovlivňuje současné hospodářské prostředí, kvalita informačního 

systému podniku patří mezi strategické faktory prosperity a konkurenceschopnosti 

hospodářských subjektů. [3] 

 

Aplikace informačních systémů ve všech odvětvích lidského konání, prošla v 90. 

letech právě končícího století nebývalým rozmachem, který lze charakterizovat jako 

informační explozi. Ta přinesla nesmírné množství informací, vyžadující nové přístupy 

k tradičním i novým činnostem a dávající dříve netušené možnosti a příležitosti zvýšit 

efektivitu lidské práce a uvolnit tvořivý potenciál člověka k aktivitám, u nichž je jeho 

role nenahraditelná. [7] 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

 

Ve své práci zanalyzuji stávající informační systémy firmy MADT a.s. 

Předmětem práce bude důkladná charakteristika problému, vymezení nejdůležitějších 

pojmů a provedení přestavby informačních systémů a technologií. Důležité bude 

shrnout informace a provést důkladnou analýzu možnosti přestavby co nejefektivněji na 

základě požadavků firmy. 

 

Cílem bakalářské práce bude optimalizace investic a nákladů do IS/IT a 

maximálně přitom využít stávající hardware, informační systémy a komunikační sítě. 

Navrhnu několik možností řešení, z kterých vyberu pouze jedno a následně jej 

ekonomicky zhodnotím. Výsledek této práce by měl zapříčinit úsporu času ve firmě, 

dále pak ulehčení a zpřehlednění její práce. Není určen výhradně pro firmu MADT a.s., 

ale také pro společnosti potýkajícími se se stejnou problematikou. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

V této kapitole jsem se snažil nastínit problematiku informačních systémů a 

definovat základní pojmy. 

 

1.1 Informační systém (IS) 

Dle lit. [15] je informační systém soubor lidí, technických prostředků a metod 

zajišťujících sběr, přenos, uchování, zpracování a prezentaci dat, jehož cílem je tvorba a 

poskytování informací podle potřeb jejich příjemců, činných v systémech řízení. 

Mezi komponenty IS tedy patří: 

• technické prostředky (hardware) - počítače, periferní zařízení, komunikační 

technika 

• programové prostředky (software) - operační systémy, databázové systémy, 

síťový software, aplikační software 

• organizační prostředky (orgware) - pravidla a nařízení, která definují 

provozování a řízení IS 

• lidská složka (peopleware) - adaptace a účinné fungování člověka v prostředí IS 

• reálný svět jako kontext IS - informační zdroje, legislativa, normy, atd. 

 

1.2 Architektury IS 

Architektura tvoří klíčový prvek řízení IS. Architektura musí respektovat 

strategii podniku, podnikové cíle a cíle IS. Podstatou a účelem architektury IS je 

podpora následujících vlastností: 

• Strategická orientace 

• Pokrytí uživatelských požadavků 

• Integrovatelnost 

• Otevřenost 
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• Jednoduchost 

• Flexibilita 

• Udržovatelnost 

• Efektivní provozuschopnost 

 

Na architekturu IS můžeme pohlížet z globálního pohledu či z pohledů dílčích, 

které se detailně zaměřují jen na některé aspekty globální architektury. 

 

1.2.1 Globální architektura IS 

Jedná se o hrubý návrh celého IS/IT. Je to určitá vize budoucího stavu. 

Zachycuje jednotlivé komponenty IS a jejich vzájemné vazby. Je složena z tzv. bloků 

(množin informačních služeb, funkcí, které slouží k podpoře podnikových procesů). 

[14] 

 

 

Obrázek 1: Základní bloky globální architektury 
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Základní bloky globální architektury dle lit. [10]: 

• TPS (Transaction Processing Systems) jsou nástupci klasických dávkových 

systémů, agend, které jsou umístěny přímo u pracovníka. Používají se hlavně 

pro účely operativní řízení. 

• MIS (Management Information Systems) mají své kořeny v účetních a 

ekonomických systémech. Jsou určeny pro taktické řízení. Provádí zpravidla 

sumarizace a agregace dat za určité období. 

• EIS (Executive Information Systems) se označují informační systémy pro 

vrcholové vedení. Umožňují přístup k externím datům a agregují podnikové 

informace do nejvyšší úrovně. 

• OIS (Office Information Systém) zastupuje sadu aplikací zaměřených na 

podporu kancelářských aplikací. Využívají se zde textové editory, elektronický 

kalendář, elektronická pošta. Je nasazena na všech úrovních řízení. 

• EDI (Electronice Data Interchange) je část IS zaměřená na komunikaci podniku 

s jeho okolím, se zákazníky, bankami, atp. S rozvojem internetu roste i jeho 

význam. 

 

1.2.2 Dílčí architektury IS 

Jedná se o detailní návrh IS z hlediska různých dimenzí. V lit. [9] jsou uvedeny 

tyto dílčí architektury: 

• Funkční architektura rozděluje IS na subsystémy, skupiny funkcí (např. mzdy, 

studenti) postupnou dekompozicí globální architektury. Tato dekompozice 

probíhá až k dílčím elementárním funkcím. 

• Procesní architektura se zaměřuje na popis budoucího stavu procesů v podniku 

se zaměřením na neautomatizované činnosti a funkce IS, které jsou plánovanými 

reakcemi na události, ke kterým bude docházet. Smyslem této architektury je 

připravit co nejefektivnější reakce podniku na extérní události. 

• Technická (hardwarová) architektura určuje typy a rozmístění prostředků 

výpočetní a komunikační techniky. Znázorňuje se schématem a specifikací 
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počítačových sítí, serverů, počtu koncových uživatelských počítačů a dalších 

zařízení. 

• Datová architektura představuje návrh datové základny organizace. Při návrhu 

vycházíme z definice jednotlivých objektů a jejich položek, a vzájemných vazeb 

mezi nimi. Zvolíme vhodný datový model, přičemž v současnosti patří 

jednoznačně k nejrozšířenějším relační model. Výsledkem datové architektury je 

schéma všech databází a jejich vět. V dnešní době představuje databázovou 

implementaci. 

• Programová (softwarová) architektura určuje, z jakých programů, 

programových komponent se bude výsledný informační systém skládat a jaké 

vazby budou mezi nimi existovat. 

• Technologická architektura určuje způsob zpracování jednotlivých aplikací 

v těsné návaznosti na definovanou technickou, datovou a programovou 

architekturu. Zahrnuje způsob zpracování aplikací, způsob zpracování dat, 

vnitřní stavbu aplikací a uživatelské rozhraní. 

• Komunikační architektura definuje vnější rozhraní systému a jeho komunikace 

s okolím. 

• Řídící architektura definuje pravidla fungování systému, standarty, organizaci 

služeb uživatelům. Do této architektury lze také zahrnout orgware, tedy 

organizační strukturu a pravidla fungování systému. 

 

1.2.3 Vrstevná architektura 

Jedná se o vniřní systémovou architekturu a strukturu implementačních vrstev, 

které umožňují přenášet systém mezi různými prostředími (jiný OS, změna databáze). 

tyto dílčí architektury: 

• Jednovrstvá architektura je nejstarší prípad vrstvené architektury, kdy všechny 

operace řešil jediný subsystém. Používá se velmi zřídka pro jednoduché 

jednouživatelské aplikace. Veškerá data i funkcionalita jsou na jednom počítači. 

Je velmi omezená výměna dat s jinými uživateli, obtížná je i údržba programů 
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• Dvouvrstvá architektura pracuje v režimu klient/server. Na straně serveru je 

databázová vrstva a na straně klienta je aplikační logika i prezentace dat 

uživateli. Systémy tohoto typu jsou určeny pro lokální (vyhrazené) sítě. Server 

obvykle vykonává pouze funkce související se správou dat, převažující část 

funkcí (uživatelské rozhraní, vstup, výstup, logika zpracování) je vložena na 

klienta. Hlavní předností oproti jednovrstvé architektuře je sdílení společných 

dat. 

• Třívrstvá architektura vznikla s růstem počtu databázových systémů, operačních 

systémů a požadavků na tvorbu integrovaných systémů a zařízení pro tvorbu IS. 

Je definována vrstvou prezentační, aplikační a datovou. Na nejnižší úrovni je 

datová vrstva reprezentovaná databázovým systémem poskytujícím společnou 

datovou základnu různým dílčím systémům integrovaného IS. Zajištuje funkce 

pro vkládání, získávání a modifikaci dat, také kontroluje integritu ukládaných 

dat. Prostřední vrstvou je vrstva aplikační, která realizuje veškeré transformace 

(operace a výpočty) vstupních a výstupních dat, bývá označována jako aplikační 

servery. Nejvyšší vrstvou (tedy nejblíže k uživateli systému) zajištující 

prezentaci výsledku a vstup požadavku a povelu od uživatele je prezentační 

vrstva.  

 

1.3 Počítačová síť 

Počítačová síť je souhrnné označení pro technické prostředky, které realizují 

spojení a výměnu informací mezi počítači. Umožňují tedy uživatelům komunikaci podle 

určitých pravidel, za účelem sdílení využívání společných zdrojů nebo výměny zpráv.  

 

1.3.1 Typy sítí 

Z hlediska rozsahu můžeme sítě rozdělit na tři základní skupiny: [13] 

LAN - Local Area Network, lokální sítě. Spojují uzly v rámci jedné budovy nebo 

několika blízkých budov, vzdálenosti stovky metrů až km (při použití optiky). 



 

 17

MAN - Metropolitan Area Network, Metropolitní sítě. Propojují lokální sítě v městské 

zástavbě, slouží pro přenos dat, hlasu a obrazu. Spojuje vzdálenosti řádově jednotek až 

desítek km. 

 

WAN - Wide Area Network - rozsáhlé sítě. Spojují LAN a MAN sítě s působností po 

celé zemi nebo kontinentu, na libovolné vzdálenosti.  

 

V posledních letech se objevuje nový termín PAN (Personal Area Network, osobní síť), 

který popisuje velice malou počítačovou síť, kterou člověk používá pro propojení jeho 

osobních elektronických zařízení, jakými jsou např. mobilní telefon, PDA, notebook 

apod. 

1.3.2 Topologie sítí 

Sběrnice (bus) - stavebním prvkem je pasivní segment (koaxiální kabel) a na obou 

koncích je zakončena terminátory, počítače jsou zapojeny v řadě pomocí odboček, malá 

odolnost proti chybám média a chybovému chování stanic, při přerušení jediného 

kabelu přestane fungovat celá síť. Přenosová rychlost je omezena na 10Mb/s. 

 

 

Obrázek 2: Sběrnicová topologie [5] 
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Kruh (ring) - dalo by se říct, že je to specifická sběrnicová síť, v níž jsou počítačové 

zapojeny do kruhu, pohyb dat probíhá v jednom předem definovaném směru, citlivá na 

výpadek uzlu i spoje. 

 

Obrázek 3: Kruhová topologie [5] 

 

Hvězda (star) - uprostřed sítě je aktivní prvek (rozbočovač) a z něj je do každého 

počítače zapojen kabel, tato síť je dražší než první dvě varianty, ale je odolná proti 

výpadku stanic, avšak citlivá na výpadek rozbočovače. Přenosová rychlost je možná 

100Mb/s i 1Gb/s. 

 

Obrázek 4: Hvězdicová topologie [5] 

  

 

Všechny tyto topologie je možné kombinovat do jedné sítě pomocí aktivních 

prvků, avšak je nutné dodržovat poměrně striktní pravidla jejich zapojení. 
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1.4 Plánování IS 

Dříve než se pustíme do samotného návrhu IS, měli bychom si vytvořit důkladný 

plán postupu řešení. Nejdůležitější etapou v životě informačního systému je právě jeho 

plánovaní. Dozvíme se v jeho průběhu, jak nákladná a jednoduchá, popř. komplikovaná 

bude realizace nového IS. Při budování informačního systému se můžeme setkat se 

dvěmi základními postupy, buďto “od hardware k orgware“ nebo “od orgware k 

hardware“. 

 

 

Obrázek 5: Základní postupy plánování IS 

 

1.4.1 1. postup 

Běžně to vypadá tak, že se nejprve bez jakéhokoliv průzkumu nakoupí spousta 

drahého technického vybavení a až poté se dokoupí programové prostředky potřebné 

pro chod systému. Následně dochází ke zjištění, že je třeba změnit pravidla a nařízení, 

která definují provozování a řízení IS. S tímto postupem budování IS se v praxi 

setkáváme častěji. 

 



 

 20

1.4.2  2. postup 

Nejprve si vytvoříme plán, co budeme očekávat od budoucího informačního 

systému, na základě těchto požadavků pro něj zvolíme programové prostředky a až poté 

zakoupíme vhodnou výpočetní techniku. Díky tomu lépe pokryjeme potřeby fungování 

budoucího IS. Zvolíme-li tento způsob řešení, vyjde nás to podstatně levněji než postup 

první, ale bohužel se v praxi s tímto postupem setkáváme méně často. 

 

Vedení každé firmy stojí v určitých okamžicích své existence před rozhodnutím, 

jakým programovým systémem pokrýt některé své business procesy. Z hlediska 

zajišťování integrity podnikového informačního systému je účelné rozdělit použitelné 

programové systémy do tří kategorií dle jejich původu:[17] 

 

Aplikace šité na míru - vyvinuté vlastními silami nebo na objednávku u vývojářské 

firmy. Z hlediska funkcionality programového systému neexistují žádná omezení, stejně 

tak nejsou žádná omezení v možnosti integrace vyvíjené aplikace se zbytkem 

informačního systému firmy (na straně vyvíjené aplikace). Nevýhodou je vysoká cena 

tohoto řešení a velké riziko. Jen malé procento takových projektů končí úspěchem. 

Pokud se však projekt zdaří, podnik získává unikátní řešení podpory určité věcné oblasti 

své činnosti, které může představovat významnou konkurenční výhodu na trhu.  

 

Aplikace pro podporu dílčí věcné oblasti podniku - nabízí je velké množství 

vývojářských firem (pro oblast účetnictví, skladů, personalistiky apod.) Charakteristická 

je pro ně velká nabídka, která umožňuje firmám najít produkt, který splňuje jejich 

představy ohledně funkcionality. Možnost integrace takových aplikací do celistvého 

informačního systému je většinou problematická - mnoho menších aplikací stále 

používá vlastní formát ukládání dat nebo lokální databázové soubory. Těžko také 

můžeme pomýšlet na integraci uživatelského rozhraní, pokud od zaměstnance 

požadujeme používání více samostatných aplikací, musíme ho zaškolit pro práci v 

prostředí každé aplikace samostatně s rizikem, že se mu bude ovládání plést. Aplikace 
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tohoto typu jsou řešeny převážně jako jednovrstvé a dvouvrstvé, ty nejprogresivnější 

přecházejí v poslední době na třívrstvou architekturu a poskytují napojení na rozšířené 

ERP systémy. Z hlediska posouzení nákladů je tato varianta obecně nejlevnější z 

hlediska diskrétní zakoupené funkcionality a nejdražší z hlediska integrace aplikací do 

jednoho funkčního homogenního IS, záleží však na konkrétním případu.  

 

Rozsáhlé celopodnikové systémy - obvykle se označují jako ERP systémy (Enterprise 

Resource Planning), i když plánování zdrojů podniku může být jen jednou jeho 

agendou. Obvykle se snaží o komplexní pokrytí všech business procesů různých typů 

podniků a jsou v nich zabudovány v praxi osvědčené postupy řešení business procesů. 

Přizpůsobení typového aplikačního balíku potřebám konkrétního podniku se provádí 

nastavováním obrovského množství parametrů. Firma spolu s vybranými moduly ERP 

systému nakupuje i know-how. Programový systém je zpravidla realizován jako 

vícevrstvá aplikace s databázovým, jedním či několika aplikačními servery, 

prezentačními servery a tenkými klienty - prohlížeči, které jen zobrazují obrazovky, 

které jsou generovány na prezentačních serverech. Z hlediska integrace všech agend 

pokrytých jedním ERP systémem je dosaženo optimální míry integrace, včetně 

integrace uživatelského rozhraní. I přes závratné nominální náklady na uživatelské 

licence a parametrizaci může jít o nejlevnější a nejméně rizikové řešení, zejména v 

případech, kdy jeden ERP systém pokryje všechny potřeby podniku. Některé typy 

nákladů bývají často přehlíženy a podhodnocovány. Jedná se zejména o následující typy 

nákladů: vyškolení pracovníků, integrace a testování, konverze dat, nekonečné náklady 

na konzultanty, riziko ztráty nejlepších zaměstnanců (během nasazování systému získají 

tito pracovníci další znalosti a velmi často se stává, že se je snaží dodavatelská či 

konzultační firma získat pro sebe nabídkou vyšších platů než měli v původní firmě), 

deprese po nasazení ERP. 
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1.5 Způsoby zavádění IS do provozu 

Zavedení nového IS je ve firmě vždy problémem. Pro úspěšnou realizaci tohoto 

zásadního kroku je nutná volba vhodného způsobu zavedení IS do rutinního provozu. 

Tato volba závisí od mnoha faktorů jako např.[6]: 

• typ a funkce předchozího IS; 

• objem změn a způsobu ovládání IS; 

• připravenost jednotlivých pracovišť a pracovníků na zavedení IS; 

• a mnohé další. 

 

Postupů pro zavádění IS do rutinního provozu je veliké množství. Liší se od sebe 

rychlostí, zaváděcí metodou apod. Mezi používané strategie patří podle [12]: 

 

1.5.1 Souběžné zavádění 

Informační systém je zaveden souběžně na všech pracovištích najednou. Tento 

postup je vhodné použít při zavádění jednodušších IS, které nevyžadují náběhovou fázi 

zavádění (složitá školení, konverzi dat z předchozích IS). 

 

 

 

Obrázek 6: Souběžné zavedení informačního systému 
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1.5.2 Pilotní zavádění 

Informační systém se zavede na jednom pracovišti, které je na tuto činnost 

připraveno. Po zavedení probíhá ověřovací provoz a posléze zde probíhá zacvičování 

pracovníků ostatních pracovišť. Tento způsob je vhodný pro zavádění kvalitativně 

odlišných IS, které vyžadují rozsáhlé testování nového IS v provozních podmínkách. 

Toto pilotní zavádění umožňuje postupnou transformaci dat z předchozích IS. V závěru 

pilotní fáze dochází k zavádění IS na ostatní pracoviště, které jsou již připravena. 

 

 

 

Obrázek 7: Pilotní zavádění informačního systému 

 

1.5.3 Postupné zavádění 

Zavádění IS na jednotlivá pracoviště probíhá postupně, bez pilotní fáze. 

Rychlost zavádění je závislá na připravenosti jednotlivých pracovišť a na složitosti IS. 

Tento způsob je vhodný pro takový systém, u kterého není nutné provozní ověřování 

(komerčně dodávaný IS, IS převzatý z podobně fungujících pracovišť). 

 

 

 

Obrázek 8: Postupné zavádění informačního systému 
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1.5.4 Nárazová strategie zavádění 

Strategie zavádění, kde najednou ukončíme činnost jednoho IS a po nezbytně 

nutné pauze spustíme nový informační systém. Tento postup je riskantní, používá se 

tak, kde souběh IS není možný. 

 

 

 

Obrázek 9: Nárazová strategie zavedení informačního systému 

 

V praxi však nastává nutnost kombinovat jednotlivé postupy. Nejčastější je 

kombinace postupu nárazového a postupného. 

 

1.6 Ochrana a bezpečnost IS 

Zajištění bezpečnosti dat je vhodné řešit systémově jako součást celkové 

bezpečnostní politiky organizace, která musí zahrnovat všechna pravidla pro přístup 

subjektů k informacím a prostředkům informačního systému dané třídy bezpečnosti, pro 

vhodný výběr bezpečnostních funkcí, produktů a mechanizmů a pro analýzu a ocenění 

rizik. [16] 

Příčiny ohrožení můžeme rozdělit na úmyslné a neúmyslné. Mezi úmyslné 

bychom mohli zařadit pirátství, viry a mezi neúmyslné lidský faktor, chyby 

v programech, technické selhání, prostředí - výpadek napájení, živelná pohroma.  

Kromě poškození, zničení nebo zneužití dat v případě narušení  normální činnosti 

informačního systému dochází í k dalším škodám: 

• přímé ztráty - v důsledku nelegálních nebo vadných finančních operací (u 

finančních institucí) 

• nepřímé ztráty - v důsledku přerušení normální práce IS v podniku 



 

 25

• nekvalitní rozhodování v důsledku špatných informací 

• zvýšené náklady na získáni potřebných informací 

• zvýšené náklady na odstraněni škod v důsledku výpadku IS. [10] 

 

Obecný popis základních metod ochrany dat: [16] 

• Zálohování a archivace dat – zálohování znamená vytvoření kopie důležitých 

dat a jejich uložení na bezpečném místě, archivace je dlouhodobé uložení dat  

• Identifikace a autentizace uživatele - identifikace je prohlášení uživatele o 

totožnosti, autentizace je proces nebo výsledek ověření této totožnosti. 

Autentizaci lze provádět různými metodami, např.:  

o přístupovým jménem a heslem (jednoduchá a levná forma autentizace 

zajišťující nižší bezpečnost, protože proti heslu existuje řada různých 

metod útoků) 

o  pomocí předmětu (použití čipových karet)  

o pomocí biometrických metod (uživatel prokazuje svoji identitu některou 

biologickou vlastností)  

o kombinace metod  

• Kryptografická ochrana – úkolem šifrování je spolehlivě řešit utajení informace, 

zajistit důvěrnost dat, autentizovat autora informace a zajistit integritu dat  

• Antivirová ochrana  

• Ochrana dat na úrovni sítě – postupy, které slouží k řízení komunikace s 

okolními sítěmi za účelem zvýšení bezpečnosti. Jako příklad uveďme firewall 

oddělující dvě komunikující sítě.  

• Zálohování napájecího napětí – poruchy napájení počítačových systémů 

elektrickou energií jsou rizikovým faktorem při ochraně dat a řeší se hlavně 

přepěťovými ochranami a zdroji nepřetržitého napájení  

• Účinná likvidace nepotřebných dat na paměťových médiích  
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1.7 Náklady a přínosy IS 

V lit. [10] jsou náklady a přínosy IS popsány takto: Zatímco náklady na 

informační systém můžeme relativně přesně spočítat, snahy vyčíslit přínosy plynoucí z 

informačních systémů bývají málo úspěšné, neboť stěží můžeme prokázat o kolik by 

byly hospodářské výsledky podniku horší, kdyby se informační systém nepoužíval. 

 

Náklady na informační systémy si můžeme zjednodušeně rozdělit na: 

• Náklady na hardware (zahrnuje nákup a instalaci technických prostředků včetně 

nákladů na stavební úpravy, klimatizaci, kabeláže) 

• Náklady na software (zahrnuje náklady na vývoj či nákup software včetně studií 

a analýz) 

• Náklady na zavedení IS (zahrnuje náklady na vyškolení pracovníků, ověřovací 

provoz, převody dat ze starého IS) 

• Náklady na provoz (energie, spotřební materiál, opravy, platy pracovníků správy 

informačních systémů, úpravy v systému) 

 

Přínosy, které organizace získává zavedením IS můžeme hledat v oblastech: 

• Úspora pracovních sil (velmi problematické, stávající pracovníci budou úspěšně 

sabotovat zavádění IS pokud budou mít pocit, že hrozí ztráta jejich pracovního 

místa, v konečném důsledku je tato úspora možná) 

• Snížení pracnosti (řada činností se zavedením IS zjednoduší a časově zkrátí - 

například automatické kontroly splatnosti faktur, stavu skladů atp.) 

• Zkrácení dodacích a technologických lhůt (jako příklad můžeme uvést zavedení 

pokladen se čtečkami čárkového kódu, propojených na počítač, markování  

zboží  probíhá podstatně  rychleji,  zvyšuje  se propustnost pokladen, zároveň se 

automaticky hlídá stav zboží a provádí se sledování tržeb pokladen) 

• Zvýšení objemu zisku nebo objemu produkce (mělo by k němu dojít s ohledem 

na zkvalitnění a zrychlení práce organizace) 

• Zkvalitnění práce organizace 



 

 27

2 ANALÝZA PROBLÉMU SOUČASNÉ SITUACE 

2.1 Základní údaje o společnosti 

Historie současné společnosti začala na podzim roku 1992 založením obchodně 

inženýrské společnosti MaD – Trading, spol. s r.o. se zaměřením na řešení a opravy 

plochých střech. O rok později se společnost stala výhradním dovozcem tzv. „studených 

asfaltů“ firmy Fields Corporation. Pro uspokojení požadavků trhu v oblasti hydroizolací 

plochých střech společnost v roce 1994 získala pozici výhradního distributora jedné 

z nejmodernějších technologií, pryžových membrán EPDM, americké firmy Firestone 

Building Products. Třetí technologií, kterou společnost v této oblasti nabízela, jsou 

modifikované asfaltové pásy italského výrobce, s více než stoletou tradicí, Giulio 

Strazza. 

Na základě referencí zahraničních dodavatelů byla společnost v roce 1995 

oslovena firmou Dryvit Systems z USA, která hledala zastoupení pro Českou republiku. 

Tím se nabídka produktů společnosti rozšířila o fasádní nátěry a kontaktní zateplovací 

systémy Dryvit. 

Počátkem roku 2001 činnost společnosti MaD – Trading, spol. s r.o. převzala 

společnost MADT a.s., která v současné době zaměstnává 22 pracovníků. Velký důraz 

je kladen na výběr nejvhodnější technologie pro danou stavbu a poskytnutí kvalitního 

poradenského servisu. Všechny produkty jsou certifikovány tuzemskými zkušebními 

ústavy, jsou držiteli mezinárodního certifikátu ISO 9001 a splňují nejpřísnější kriteria 

kvality. 

Tým specialistů se stará o pravidelné proškolování realizačních firem, 

poradenský servis a kontrolu kvality prováděných prací. V průběhu vývoje se 

společnost MADT a.s. vyprofilovala nejen jako dodavatel kvalitních technologií pro 

hydroizolace plochých střech a zateplování plášťů budov, ale i jako zhotovitel díla. 

Sídlem společnosti je od roku 1996 vlastní areál v Orlové. Pro klienty z Čech je 

k dispozici partnerská společnost MADT Bohemia se sídlem v Praze. 
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2.2 Předmět podnikání společnosti 

2.2.1 Hydroizolace 

Firma MaD Trading je společnost s celostátní působností, která se již od roku 

1992 zabývá obchodní a inženýrskou činností především v oboru střešních hydroizolací 

a jejich aplikací. V roce 2000 se firma transformovala na MADT a.s.. 

V tomto směru je na českém trhu výhradním zástupcem pro ČR a SR 

významných zahraničních společností, jejichž výrobky se díky své kvalitě řadí ke 

světové špičce v oblasti hydroizolačních materiálů.  

Nabízí tři různé druhy hydroizolačních materiálů, které se liší jednak svými 

technickými vlastnostmi, použitím, ale i technologií aplikace. Jedná se o zahraniční 

materiály, které i v kombinaci s tuzemskými materiály tvoří kompatibilní systém 

uspokojující i ty nejnáročnější požadavky na kvalitu a životnost hydroizolací střešních 

konstrukcí.  

 

Firestone Products (USA)  

Velkoplošné fólie na bázi EPDM - Firestone RubberGard® - standard pro 

EPDM. Déle než století, je firma Firestone průkopníkem a novátorem v gumárenském 

průmyslu. Historie začala v roce 1903, když Harvey S. Firestone vyrobil první sadu 

gumových pneumatik. Koncem 20-tých let se firma stala jednou z největších světových 

firem v gumárenském průmyslu se zastoupením na šesti kontinentech. Založená 

generací legendárních vynálezců, firma Firestone vstupuje do nového tisíciletí jako 

symbol kvality a pokročilých technologických řešení. 

Dědictví kvality a úspěchu firmy Firestone se rozšířilo i do stavebnictví 

prostřednictvím divize Firestone Building Products, která vyrábí vysoce kvalitní střešní 

membrány pro ploché střechy na bázi pryže EPDM. Firestone Building Products 

vstoupila na trh plochých střech v roce 1980 otevřením továrny na výrobu 

jednovrstvých střešních membrán v Prescottu v USA. K dnešnímu dni firma vyrobila a 
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instalovala více než 1.000.000.000 m2 RubberGard® EPDM. Díky tomu se Firestone 

Building Products stala největším světovým výrobcem membrán z EPDM pryže. 

Fields Corporation (USA)  

Americká společnost se stoletou tradicí - tmely všestranného použití se sídlem v 

Tacomě, stát Washington. Firma FIELDS CORPORATION vyrábí kvalitní krytiny a 

vodotěsné výrobky ji přes 40 let. 

 

V současnosti má společnost tři výrobní divize: 

• Opláštění a tmely 

• Horké asfalty 

• Lepenkové krytiny 

 

  Produkty FIELDS jsou nabízeny skrze síť obchodních zástupců a obchodníků po 

celých Spojených státech právě tak jako v různých jiných zemích světa. Firma FIELDS 

vybírá nejdokonalejší suroviny a trvá na přísných kontrolách kvality, aby zajistila 

maximální účinnost produktů. Všechny produkty FIELDS předčily jejich standardní 

použitelnost a jsou zárukou funkčnosti jejich specifických systémů. Naše firma MaDT 

a.s. je výhradním dovozcem a prodejcem výrobků FIELDS pro Českou a Slovenskou 

republiku. K nejvíce dováženým a aplikovaným výrobkům patří střešní tmel pro každé 

počasí FIELDS F 300 a plněný střešní nátěr FIELDS F 100. 

 

2.2.2 Zateplování 

Fasáda budovy je důležitým elementem určujícím jeho hodnotu. Získání 

optimálního efektu je podmíněno použitím produktů nejvyšší jakosti i technologie. Tyto 

systémy jsou vypracovány s velkou starostlivostí s ohledem na jakost splňující nejvyšší 

nároky investorů. 
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Od chvíle, kdy byl Dryvit v roce 1968 poprvé použit v Severní Americe, byl 

Dryvit aplikován na stovkách tisíců objektů na celém světě a to jak v renovovaných i 

nově postavených. 

Vycházejíc vstříc rostoucím požadavkům trhu a také problémům investorů i 

architektů, Dryvit vypracovává nová technologická řešení a rozšiřuje skupinu produktů 

i systémů. Technické vlastnosti materiálů Dryvit, vytvořených dle výsledku 

několikaletých laboratorních výzkumů, daleko převyšují nejostřejší požadavky 

bezpečnostních norem, trvanlivosti i odolnosti proti atmosférickým vlivům. Díky 

mnohým dobrým vlastnostem nacházejí materiály Dryvit uplatnění v různých 

klimatických podmínkách měníce vzhled malých městeček i velkých metropolí. 

 

 

2.3 Analýza firmy pomocí marketingového mixu (4P) 

Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů – výrobkové, 

cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle 

přání zákazníků na cílovém trhu [1]. 

 

2.3.1 Produkt 

Společnost nabízí zateplovací systémy s izolační vrstvou polystyrén nebo 

minerální vlna; tenkovrstvé akrylátové, silikátové i minerální omítky; fasádní nátěry a 

penetrace akrylátové a silikonové; mozaikové omítky o vzhledu granitu nebo pískovce; 

dekorační systémy Ultra - Tex imitující vzhled režného zdiva nebo kamene; velký výběr 

struktur a nespočet barevných odstínů; ověřenou životnost a estetický vzhled budov 

více než 30 let; výjimečnou odolnost proti úderu (odolává krupobití), průrazu a 

chemické erozi; vysoké technické parametry umožňující propojení různých 

architektonických detailů. Firma MADT a.s. je výhradním distributorem kontaktního 

zateplovacího systému Dryvit pro ČR a SR. 
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2.3.2 Cena 

Cena je určována přímo na místě na základě domluvy se zákazníkem před 

samotnou realizací projektu. Je posazena o něco výše než u konkurence, ale je to dáno 

tím, že jejich produkty jsou jedinečné, mají vysokou kvalitu, životnost a dlouhodobost. 

 

2.3.3 Místo 

Firma uskutečňuje projekty v rámci celé ČR a SR, nejčastěji však působí 

v Moravsko - slezském kraji, neboť v něm sídlí a tím pádem je zde po jejich službách 

nejvyšší poptávka,  protože zákazník nemusí platit tak vysoké náklady na dopravu. 

 

2.3.4 Propagace 

 

Propagace společnosti 

Probíhá prostřednictvím webové prezentace, brožur, katalogů, propagačních 

materiálů a billboardů. 

Podpora prodeje 

Pořádá předváděcí akce pro klienty a architekty.  

Public relations 

Firma došla k závěru, že výstavy a veletrhy nejsou dostatečně efektivní, proto 

volí raději osobní kontakt s klientem a organizuje pro ně zajímavá setkání. 

Osobní prodej 

Zájemci o produkt mohou společnost kontaktovat na webových stránkách 

www.madt.cz , nebo prostřednictvím e-mailu info@madt.cz . Kvůli sjednání zakázky 

(popř. po dokončení zakázky) prostřednictvím telefonu a faxu. Po sjednání zakázky 

prostřednictvím stavebního nebo montážního deníku, resp. montážního listu a 
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příslušného záznamu o předání. Způsob komunikace se řídí především požadavkem 

zákazníka, který je uveden ve smlouvě. 

Společnost získala následující certifikace:  

Certifikát na střešní membrány EPDM Firestone, Certifikát na geomembrány 

EPDM Firestone, Certifikát distributora EPDM Firestone, Certifikát na asfaltové pásy 

Giulio Strazza, Certifikát na plastický střešní tmel pro každé počasí F300 Fields, 

Certifikát na plněný střešní nátěr F100 Fields, Certifikát na fasádní zateplovaní systém 

pro budovy Dryvit Outsulation, Certifikát na fasádní zateplovaní systém pro budovy 

Dryvit Outsulation, Certifikát tř. A - akrylátový systém, Certifikát na fasádní 

zateplovaní systém pro budovy Dryvit Outsulation, Certifikát tř. A - silikátový systém, 

Potvrzení zdravotní nezávadnosti Dryvit Outsulation, Certifikát ISO – realizace systému 

ISO 14001:2005 - Osvědčení o modifikaci systému managementu – certifikát 

společnost obdrží do konce května tohoto roku, RECERTIFIKAČNÍ AUDIT ISO 9001 

– provádí se každý druhý rok, CERTIFIKAČNÍ AUDIT ISO 9001, CERTIFIKÁT DLE 

NORMY ČSN EN 9001:2001 CZ (papíry), CERTIFIKÁT DLE NORMY ČSN EN 

9001:2001 UK (papíry). 

 

 

2.4 SLEPT(E) analýza 

SLEPT analýza bývá označována jako prostředek pro analýzu změn okolí. 

Umožňuje vyhodnotit případné dopady změn na projekt, které pocházejí z určitých 

oblastí podle těchto faktorů [11]: 

• social – sociální hledisko 

• legal – právní a legislativní hledisko 

• economic – ekonomické hledisko 

• policy – politické hledisko 

• technology – technické hledisko 



 

 33

2.4.1 Sociální faktory 

Vzhledem k tomu, že společnost sídlí v Moravsko-slezském kraji, kde je 

nezaměstnanost velmi vysoká, nemusí řešit problémy s nedostatkem pracovních sil. 

 

2.4.2 Legislativní faktory 

Jako všechny ostatní firmy se musí i společnost MADT a.s. řídit zákony ČR. 

Řádně sleduje tvorbu nových zákonů a nařízení, které ovlivňují její činnost. 

 

2.4.3 Ekonomické faktory 

Důležité bude sledovat, jak velký vliv na cenu produktů bude mít vysoká cena 

ropy. Naopak díky posilování koruny vůči dolaru či euru se sníží ceny dodávaných 

výrobků. 

 

2.4.4 Politické faktory 

Měl by se udržet současný růst české ekonomiky, neboť se od vlády očekává 

větší podpora malých a středních podniků. 

 

2.4.5 Technologické faktory 

Společnost se drží trendu zkvalitňování výroby, neboť je stále větší zájem o 

materiály vysoké kvality. Mohla by však zlepšit svou webovou prezentaci, neboť 

internet zaznamenává v posledních letech obrovský rozvoj.  
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2.4.6 Ekologické faktory 

Firma se řídí zákony a nařízeními o ekologii, nezatěžuje příliš životní prostředí, 

dbá na dodržování norem, třídí běžný odpad, nebezpečný likviduje. 

 

 

2.5 SWOT analýza 

Tato analýza hodnotí silné (strengths), slabé (weaknesses) stránky, příležitosti 

(opportunities) a hrozby (threats). Silné stránky společnosti je třeba maximalizovat a 

naopak slabé stránky minimalizovat. 

 

2.5.1 Silné stránky 

• stabilní pozice na trhu 

• loajalita zaměstnanců 

• kvalifikovanost zaměstnanců 

• pravidelné školení 

• vlastnosti výrobků (kvalita, životnost, dokonalý vzhled, snadná údržba) 

• prodejní a technická podpora 

• rychlé dodávky materiálu 

 

2.5.2 Slabé stránky 

• nedokonalá webová prezentace společnosti 

• špatná komunikace mezi zaměstnanci (zvláště s IT oddělením) 

• instalace vyžaduje velmi kvalifikované a zkušené pracovníky 
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• vysoká cena výrobků 

• nízká marketingová podpora 

 

2.5.3 Příležitosti 

• trh pro klienty, pro něž je rozhodující poměr výkon/cena 

• lobby proti používání PVC 

 

2.5.4 Hrozby 

• závislost na počasí 

• závislost na kurzu CZK/EUR 

• levná a agresivní konkurence 

• dodavatelé nejsou vytrvalí 

 

 

2.6 Analýza současného IS 

 

Před samotným návrhem nového informačního systému, je třeba provést analýzu 

současného stavu informačního systému, nalézt zásadní problémy současného provozu 

a při následném návrhu se na ně zaměřit.  

Potřebné informace jsem získal na základě pohovorů s ředitelem společnosti. 

K vyhodnocení fungování současného provozu firmy jsem si vybral SWOT analýzu, 

pomocí které jsem identifikoval silné (strengths) a slabé (weaknesses) stránky, 

příležitosti (opportunities) a hrozby (threats). 
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2.6.1 Analýza hardware 

V současné době firma disponuje 11 stolními počítači, 9 notebooky a 1 

serverem. 5 notebooků bylo zakoupeno zhruba před rokem a jsou dobře technicky 

vybaveny. Zbylé 4 notebooky a 5 stolních počítačů koupila firma před necelými 2 roky 

a jsou také dostatečně vybaveny. Ostatní počítače a server jsou starší než 4 roky, a tudíž 

bych je zařadil mezi zastaralé vybavení. Dále pak používá tyto multifunkční zařízení 

(kopírku, 5 tiskáren, scanner) a také využívá komunikační techniky (2 modemy, 5 

pevných linek, 20 mobilních telefonů). Společnost využívá servis hardwaru od externí 

firmy. 

 

2.6.2 Analýza software 

Ve firmě je zaběhnutý operační systém Windows XP Professional, používá sadu 

MS Office 2007, dále pak programy Adobe Photoshop 7.0, antivirový program AVG 

7.0, MS Internet Explorer 6.0, Wincommander 5.0, Winzip 11.0, Novell NetWare 6, 

účetní program MONEY S3 od firmy Cígler Software, a další.  Od dodavatelských 

firem využívá služeb vývoje a údržby aplikačního softwaru, také kontrolu platnosti 

licencí. 

 

2.6.3 Analýza orgware 

Veškerá data jsou ukládána na serveru ve firemní počítačové síti, která není 

přístupná z internetového okolí. Není tedy možné se k těmto datům dostat z domova, 

což značně zpomaluje práci zaměstnanců. K těmto datům, uloženým v systému, se 

snadno dostane každý zaměstnanec, který má jasně určeno s jakými soubory může 

pracovat. Stačí se pomocí přiděleného loginu a hesla přihlásit do systému z jakéhokoli 

počítače ve firmě. Zaměstnanci jsou zaškoleni pro práci v systému a pokud nastane 

jakýkoli problém, můžou využít možnosti konzultace s IT specialistou. Horší je to se 

správou dat, není jasně určena odpovědnost za data a jejich aktualizace. Problém 

s ochranou dat nastává v okamžiku, kdy zaměstnanec opustí počítač a neodhlásí se ze 

systému, což je ve firmě běžné. V takovém případě se může dostat k informacím 
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kterýkoli zaměstnanec. Pracovníci dobře ví, jak se zachovat a na koho se obrátit 

v případě havárie IS, avšak směrnice a typové postupy pro provoz systému a po ošetření 

havarijních stavů nejsou zatím jasně definovány a firma se je snaží doladit. IT 

specialista provádí veškeré instalace a změny nastavení systému a samozřejmě 

pravidelnou zálohu dat. 

 

2.6.4 SWOT analýza 

Silné stránky 

• práce v síti 

• sdílení a zpracování dat v rámci celé firmy 

• pravidelné zálohování dat 

• uživatelsky příznivé prostředí 

• rychlé přehledy 

• export dat 

• stabilita 

 

Slabé stránky 

• zastaralé vybavení 

• finanční náročnost 

• závislost systému na programátorovi 

• nedokonalá webová prezentace 

• pomalé připojení k internetu 

• nedostatečná bezpečnost dat 

 

Příležitosti 

• připojení do virtuální privátní sítě (VPN) 

• elektronické obchodování 

• cenově přístupnější hardware 
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• cenově přístupnější software 

• vývoj nového IS 

• outsourcing 

• hromadný nákup PC za lepší ceny 

• automatizace procesů 

 

Hrozby 

• virové napadení 

• počítačová kriminalita 

• živelné pohromy 

• krádež 

• rychlé stárnutí výpočetní techniky 

• dlouhodobá nemoc programátora 

• nebezpečí ztráty dat kvůli podceňování zálohy 
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2.6.5 Analýza příležitostí a rizik (O-T) 

 

Matice příležitostí: 

 

 

Obrázek 10: Matice příležitostí 

 

Matice příležitostí zobrazuje podle jednotlivých kvadrantů atraktivitu a 

pravděpodobnost úspěchu příležitostí. Příležitosti  v matici na pozici 1 nabízí nejvyšší 

užitek. Pozice 2 a 3 jsou pro podnik zajímavé v případě možnosti zvýšení jejich 

atraktivity nebo pravděpodobnosti úspěchu. Na pozici 4 jsou příležitosti malé nebo 

nevyužitelné.  
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Matice rizik: 

 

 

Obrázek 11: Matice rizik 

 

Kvadranty v matici rizik jsou uspořádány podle váhy a pravděpodobnosti vzniku 

rizik. Rizika v matici na pozici 1 jsou nejvážnější. Pozice 2 a 3 jsou předmětem 

důkladnějšího zkoumání a je potřeba zjistit zda nepředstavují riziko vážnější. Na pozici 

4 jsou malá rizika a je možné je ignorovat.  
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2.6.6 Analýza silných a slabých stránek (S-W) 

 

Matice silných stránek: 

 

 

Obrázek 12: Matice silných stránek 

 

Matice silných stránek nám zobrazuje silné stránky podle důležitosti a výkonu. Na 

pozici 1 je vysoký výkon i důležitost je vysoká, zde je potřeba soustředit snahu. Na 

pozici 2 je výkon nízký a důležitost vysoká, zde je potřeba udržet stav. Na pozici 3 je 

výkon vysoký a důležitost nízká, také je zde potřeba udržet tento stav. A na pozici 4 

jsou výkon i důležitost nízké a priorita je také nízká. 
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Matice slabých stránek: 

 

 

Obrázek 13: Matice slabých stránek 

 

 

Matice slabých stránek nám zobrazuje slabé stránky podle důležitosti a výkonu. 

Na pozici 1 je vysoký výkon i důležitost je vysoká, zde je potřeba soustředit snahu. Na 

pozici 2 je výkon nízký a důležitost vysoká, zde je potřeba udržet stav. Na pozici 3 je 

výkon vysoký a důležitost nízká, také je zde potřeba udržet tento stav. A na pozici 4 

jsou výkon i důležitost nízké a priorita je také nízká. 
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2.7 Navržená řešení plynoucí z analýzy 

 

Na základě výše uvedené analýzy a pohovorů s ředitelem firmy budu navrhovat 

řešení: 

Navrhuji vybudovat nový informační systém, který umožní zefektivnění řízení 

firemních procesů při řízení společnosti, integrovat všechny procesy v rámci jednoho 

systému, což by vedlo k výrazné podpoře obchodu a práce s obchodními partnery, 

podpoře marketingu a poprodejní péče. Nezbytné je vyměnit staré technické prostředky 

za nové, neboť některé počítače mají problém utáhnout novější programové vybavení, 

které firma využívá. Také bych doporučil doladit některé nedostatky složky orgware a 

umožnit vzdálený přístup do aplikací prostřednictvím virtuální privátní sítě. Pro 

efektivní fungování nového systému je nutné všechny uživatele důkladně zaškolit, 

naučit je používat všechny nové programy, aby bylo toto řešení zprovozněno co 

nejdříve. 

Dále bych doporučil zkvalitnit webovou prezentaci firmy. V dnešní době 

přichází většina nových zákazníků na webové prezentace přes vyhledávače. Pro úspěch 

webu je nutné, aby se v nich zobrazoval na předních, tedy viditelnějších místech v 

seznamu. Čím je web kvalitnější, tím výše je zařazován. A web, který není vidět ve 

vyhledávačích, jako kdyby nebyl vůbec. Proto navrhuji zadat tento úkol extérní firmě, 

která dokáže zajistit profesionální web s moderním grafickým zpracováním a 

přehledností navigace. 

Pro rychlejší práci v síti doporučuji vysokorychlostní internet, který se dnes 

pohybuje v příznivých cenových relacích a nabídka je nepřeberná. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHU ŘEŠENÍ 

 

3.1 Návrhy řešení 

3.1.1 Návrh IS 

Pro budování nového IS doporučuji řídit se postupem od “orgware k hardware“, 

jež je podrobněji rozebrán v kapitole [Plánování IS]. Firma vymezila na tento projekt 

rozpočet 800 000 Kč, a proto jsem byl při výběru limitován touto částkou. Na počátku 

jsem si stanovil několik základních požadavků na nový informační systém a lze je 

zformulovat takto : 

• stabilita systému, odolnost proti vnějším vlivům 

• snadná obsluha a ovládání 

• systém by měl umožnit realizovat CRM procesy 

• snadná obsluha analytických rozborových nástrojů 

• provázanost aplikace, snadné vyhledávání dat 

• aplikace by měla zabezpečovat všechny informační potřeby společnosti 

 

Dle požadavků firmy na budoucí informační systém navrhuji třívrstvou 

architekturu systému. Je definována vrstvou datovou, aplikační a prezentační. Datová 

vrstva bude prezentována databázovým serverem, aplikační vrstva aplikačním 

serverem, kde se nainstaluje aplikační softwarové vybavení spustitelné prezentační 

vrstvou, kterou budou zajišťovat pracovní stanice. Díky tomu jsou nároky na vybavení 

pracovních stanic u třívrstvé architektury podstatně níže posazeny. 

 

Vývoj IS na zakázku 

V tomto případě se vývojářská firma postará o zhotovení IS na základě 

požadavků zadavatele. Na českém trhu působí nespočet realizačních firem. Mezi ty 

nejvýznamnějši firmy v Moravskoslezském kraji se řadí RAYNET s.r.o., D3Soft s.r.o., 

GrafiSoft v.o.s., Studiosoft a spousta dalších.  
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Vývoj IS má následující fáze:  

• sběr a specifikace požadavků  

• analýza  

• návrh  

• implementace  

• testování  

• nasazení a údržba  

Toto řešení je poměrně drahé, odhadoval bych ho minimálně na částku 800 000 

Kč. Navíc s počtem absorbovaných požadavků roste komplexnost systému, a tím se 

zvyšuje riziko neúspěchu při realizaci změn. Zbytečné požadavky zvyšují složitost, 

kvůli čemuž roste riziko selhání a rovněž se prodražuje provoz či další rozvoj. Každý 

zbytečný požadavek se tak v podstatě za dobu užívání systému mnohonásobně prodraží. 

Avšak pokud se projekt zdaří, podnik může získat významnou konkurenční výhodu na 

trhu. 

 

Nákup hotového IS 

Hotové řešení je lepší, pokud nejsme schopni zajistit velmi dobrou analýzu a 

vynikající tým, který umí předvídat, co ve světě běží. Navíc máme možnost výběru 

ověřeného systému. Také z hlediska ceny a časové náročnosti je nákup hotového IS 

jednoznačně příznivější. I v tomto případě je nabídka realizačních firem nepřeberná, jak 

českých, tak zahraničních. Níže uvádím systémy, které nejlépe splňují požadavky 

společnosti MADT a.s., všechny poskytují služby související se zavedením systému do 

provozu včetně školení a hlavně jsou modulární. Významnou předností modularity 

systému je možnost postupného zavádění celého systému do provozu. Moduly jsou 

stavěny tak, aby mohly pracovat samostatně, jejích síla se však projeví až při jejich 

propojení. 
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Nabídka hotových IS na českém trhu: 

SAP Business One je dostupná, snadno použitelná aplikace pro řízení podniku, 

vytvořená přímo pro malé a střední podniky. Umožňuje řídit kritické funkce v oblasti 

prodeje, distribuce a financí, to vše v jednom integrovaném systému. Řešení poskytuje 

všechny běžné administrativní funkce, které umožňují upravovat a zálohovat data, 

definovat kurzy přepočtu měn, parametrizovat oprávnění i přístupy a přistupovat k 

údajům z produktů třetích stran. Skládá se z jednotlivých modulů, které rozšiřují 

schopnosti řešení SAP Business One, zjednodušují podnikové procesy a nabízejí daleko 

více, než jen základní administrativní funkce. Jde o otevřený systém, který umožňuje 

spolupráci s jinými programy, umožňuje integraci s MS technologiemi. Celkově více 

než 100 600 zákazníků ve 120 zemích světa využívá SAP software. Na českém trhu 

působí společnost SAP od roku 1992 a dosud získala více než 540 českých zákazníků. 

 

Microsoft Dynamics NAV je řešení pro správu podnikových zdrojů, které pomáhá 

automatizovat, integrovat a lépe řídit jednotlivé firemní procesy v oblastech financí, 

výroby a řízení projektů, distribuce, správy zákaznických vztahů a e-commerce. 

Umožňuje rychlou reakci na nové tržní příležitosti, růst konkurenceschopnosti a zvýšení 

produktivity zaměstnanců díky jednoduché navigaci. IS je propojen na další MS 

technologie (Word, Excel, Outlook, ale i XML integrace na jiné systémy pomocí Web 

Services nebo MSMQ). Microsoft Dynamics NAV dovoluje nahradit stávající systém 

jedním, plně integrovaným řešením, jež propojuje každého v dané organizaci se 

zákazníky, dodavateli a partnery prostřednictvím internetu a to kdykoli a kdekoli. Toto 

podnikové řešení používá 136 000 instalací ve 132 zemích světa. Díky této skutečnosti 

jsou v něm řešeny, odzkoušeny a vyladěny skutečné maličkosti, které jsou však důležité 

pro efektivní chod ERP systému a následně i  podnik. 

 

BYZNYS Win nabízí řešení pro plánování a řízení všech klíčových podnikových procesů 

a to na všech úrovních podnikové architektury. Systém je navržen tak, aby v těchto 

klíčových procesech maximálně zvýšil efektivitu. Systém BYZNYS Win nabízí svým 
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uživatelům moderní grafické prostředí, bezpečnou správu datové základny a rychlý 

přístup k této datové základně. Svým rozsahem nabízených modulů a vysokou 

variabilitou při nasazování je schopen pokrýt potřeby společností různého oborového 

zaměření. Je projektován pro zvládnutí vysokých nároků uživatele z hlediska objemu 

zpracovávaných dat a náročnosti na zpracování a výstupů.  Systém výrazně podporuje 

komunikaci s prostředky Microsoft Office. Jednotlivé tabulky lze přímo přenést do 

Microsoft  Excel. Při tisku korespondence jsou využívány šablony Microsoft  Word. 

Systém zasílá sestavy a zprávy (s možností automatického naplánování) 

prostřednictvím emailu či sms na mobilní telefony. 

 

Helios Orange je komplexní informační systém určen pro středně velké a menší firmy. 

Sleduje a zpracovává data ve všech oblastech a zachycuje veškeré procesy ve 

společnosti – ekonomická a obchodní data, logistická data (sklady a doprava), celní 

problematiku, výrobní data, manažerský pohled na data, styk se zákazníky, atd. S 

pořízenými daty se dá pracovat i v dalších aplikacích, a tak je mnohonásobně zhodnotit. 

Je vhodný jak pro obchodní, tak pro výrobní firmy i firmy poskytující služby. Hlavní 

předností je profesionální vzhled dokumentů, podrobný přehled o vlastním hospodaření, 

jednoduchá práce s daty a vysoká přizpůsobivost změnám v čase. 

 

3.1.2 Výběr IS 

V této kapitole vyberu pouze jedno řešení z výše popsaných návrhů možného 

budoucího informačního systému a následně jej ekonomicky zhodnotím. Rozhodl jsem 

se pro výběr z hotových balíčků. Kdybych totiž zvolil IS vyvíjený, dostal bych se na 

hranici rozpočtu již před stanovením výdajů na hardware a software, proto jsem již dále 

vývoj IS na zakázku neuvažoval. 

 

Kritéria výběru z hotových IS 

Dalším krokem je definice kritérií výběru, já jsem se rozhodl na základě 

požadavků firmy pro tyto: 
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Přibližná cena - přibližné celkové náklady na zavedení informačního systému, zahrnují 

náklady na licence, implementaci, provoz, údržbu a školení. 

 

Vzdálenost servisu - vyjadřuje vzdálenost firmy od nejbližšího certifikovaného 

servisního střediska a je uvedena v kilometrech. 

 

Uživatelé ČR / Svět - udává počet uživatelů, kteří používají konkrétní systém jak na 

českém trhu, tak ve světě. 

 

Funkčnost a podpora částí CRM - CRM (angl. Customer Relationship Management) - 

je to zkratka pro systémy podporující řízení celého cyklu kontaktu se zákazníkem, 

zvláště pak péči o něj. Vybral jsem části, které jsou pro zkoumaný podnik 

nejdůležitější: 

• Call centrum 

• Marketing 

• Prodej 

• Servis 

 

Přibližná doba implementace - uvádí přibližnou dobu trvání budování nového IS, 

včetně domluvy se zadavatelskou firmou, zpracování implementační analýzy, instalace, 

zaškolení uživatelů až po předání do ostrého provozu. 

 

Reference - uvádí získané certifikáty, provedené audity, popř. obdržené ceny za 

nabízený produkt. 
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Nedílnou součástí definice kritérií výběru je stanovení jejich důležitosti. Pro 

zajištění větší objektivity výběrového řízení musí být váhy a metody hodnocení pro 

jednotlivé oblasti a hodnotící kritéria stanoveny před vlastním hodnocením. 

 

Přibližná cena - 15 % 

Vzdálenost servisu - 10 % 

Uživatelé ČR / Svět - 15 % 

Funkčnost a podpora částí CRM - 20 % 

Přibližná doba implementace - 10 % 

Reference - 30 % 
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Systém SAP Business One MS Dynamics NAV 

Přibližná cena (tis. Kč) 650 000 700 000 

Vzdálenost servisu (km) 115 95 

Uživatelé ČR / Svět 540 / 100 600 850 / 136 000 

Funkčnost a podpora částí CRM   

• Call centrum vysoká vysoká 

• Marketing vysoká vysoká 

• Prodej vysoká vysoká 

• Servis vysoká vysoká 

Přibližná doba implementace (měsíce) 3 4 a více 

Reference 

Mezi zákazníky SAP 

ČR je 9 firem z TOP 

10 a 61 z TOP 100. 

Zvolen časopisem 

Small Business 

Technology Magazine 

za technologický 

produkt roku 2005. 

Český a slovenský 

legislativní audit; 

Certifikace ISVS pro 

náležitosti životního. 

 

Tabulka 1: Nabídka hotových IS a kritéria výběru (1. část) 
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Systém BYZNYS Win Helios Orange 

Přibližná cena ( Kč) 580 000 600 000 

Vzdálenost implementační firmy (km) 20 20 

Uživatelé ČR / Svět 240 / 1100 3160 / 3500 

Funkčnost a podpora částí CRM     

• Call centrum vysoká vysoká 

• Marketing částečná nízká 

• Prodej částečná částečná 

Servis částečná žádná 

Přibližná doba implementace (měsíce) 3 až 4 1 až 3 

Reference 

Audit 2x ročně 

ISO Microsoft 

Platform. 

Auditorské osvědčení 

Czech Made. Vítěz 

soutěže ERP Czech 

2004 - "Podnikový IS 

roku 2004 pro středně 

velké podniky“. 

 

Tabulka 2: Nabídka hotových IS a kritéria výběru (2. část) 
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Vyhodnocení situace dle kritérií 

 

Přibližná cena: 

Firma MADT a.s. počítá s 20 uživateli, kteří budou aktivně pracovat se 

systémem, proto jsem do ceny zahrnul 20 licencí. Byl jsem limitován částkou 800 000 

Kč, a proto jsem uvažoval IS, které se pohybují v této cenové relaci. Rozdíly mezi 

jednotlivými systémy nejsou nikterak závratné. 

 

Vzdálenost servisu: 

V případě poruchy je třeba problém co nejrychleji vyřešit, proto zde zmiňuji 

nejbližší servis. Systémy BYZNYS Win a Helios Orange mají zastoupení 20 km od 

sídla společnosti MADT a.s., což se jeví jako výhoda. MS Dynamics NAV je na tom 

nepatrně lépe než partner SAP Business One, jenže rozdíl v kilometrech se mezi nimi 

smaže díky rychlosti silničního spojení. 

 

Uživatelé ČR / Svět: 

 Nejvíce uživatelů na českém trhu má IS Helios Orange, avšak ve světovém 

měřítku výrazně pokulhává za systémy od SAPu a Microsoftu, ty jsou jak u nás, tak 

v zahraničí velmi oblíbeny. Relativně nejhůře je na tom BYZNYS Win. 

 

Funkčnost a podpora částí CRM: 

 Výrobci SAP i Microsoft výrazně podporují složky podpory péče o zákazníky, 

dalo by se říct, že v tomto bodě splňují požadavky zadavatelské firmy. O něco menší 

podporu poskytuje BYZNYS Win a nejméně splňuje tyto požadavky Helios Orange. 
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Přibližná doba implementace: 

S rychlostí implementace je na tom nejlépe Helios Orange (1-3 měs.), dále pak 

SAP (3 měsíce), BYZNYS Win (3-4 měs.) a nejpomaleji zvládne implementaci 

Microsoft (4 a více měs.), ale rozdíly nejsou výrazné, firma nikam nespěchá, lepší je si 

na vynikající výsledek počkat, než mít rychle systém, který nebude fungovat přesně, jak 

si zadavatel představoval. 

 

Reference: 

Na českém trhu mají nejlepší jméno implementační firmy SAP, Microsoft, 

Helios, nejméně rozšířený a oblíbený je IS BYZNYS Win. Nejlépe je na tom nejspíš 

SAP Business One, jelikož mezi zákazníky společnosti SAP ČR je 9 firem z TOP 10 a 

61 firem z TOP 100. 

 
 

 

Vyhodnocení situace dle důležitosti kritérií 

 

Důležitost kritérií jsem zvolil na základě požadavků firmy MADT a.s. V těch 

nejdůležitějších si vedli nejlépe produkty SAP Business One a Microsoft Dynamics 

NAV, ostaní dva poskytovatelé mi vypadli z výběru. Dalo by se říct, že o chlup lépe si 

vedl SAP, který vychází i o něco málo levněji, proto zadavateli doporučuji zvolit 

systém SAP Business One a jako implementační firmu zvolit KELAR spol. s r.o. 
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3.1.3 Návrh Hardware 

 

 Z technického vybavení doporučuji koupi dvou nových serverů a výměnu 6 

pracovních stanic. 

 

Servery 

Společnost v současné době používá zastaralý databázový server, proto bych 

doporučil jeho náhradu za dva nové servery (aplikační a databázový).  

 

Volba aplikační serveru 

Na aplikačním serveru se spouštějí, jak již název říká, aplikace. K tomu je 

zapotřebí mít silný procesor a operační paměť.  

 

Server HP ProLiant ML150 G5 (cca. 23 000 Kč) 

Je základní výkonný server typu tower, který se vyznačuje dostupnou cenou a 

rozsáhlými možnostmi pro budoucí upgrade. Server používá nejnovější procesor 

společnosti Intel a ve své třídě nabízí nejlepší poměr cena/výkon. Procesor Intel Xeon 

E5405 se čtyřmi jádry 2 GHz, interní mezipaměť L2 2 x 6 MB, standardní paměť 2GB. 

 

Obrázek 14: Aplikační server 
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Volba databázového serveru 

Zde musí být velmi výkonný procesor a velká operační paměť. Velký důraz je 

kladen na stabilitu a rychlost disků, také se obvykle disky seskupují pro lepší výkon do 

RAID diskových polí. Výkonově zatěžuje komponenty přibližně stejně jako aplikační 

server.  

 

HP D2D110 (cca. 45 000 Kč) 

Představuje cenově velmi zajímavé řešení, které umožňuje plné automatizování zálohy 

dat při minimální údržbě. Tento proces zálohování se díky plné automatizaci a 

schopnosti zálohovat více serverů současně, podstatně zjednoduší a ušetří tak spoustu 

času i starostí. Ochrana dat v případě poruchy některého z disků je zajištěna 

prostřednictvím podpory RAID 5. Důležitým aspektem je podpora zálohovacích 

aplikací. 

 

 
 

Obrázek 15: Databázový server 
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Pracovní stanice 

Pracovní stanice obchodně technických zástupců jsou zastaralé a obávám se, že 

v novém informačním systému nebudou fungovat příliš efektivně, proto bych doporučil 

jejich výměnu. Zaměstnanci na těchto pozicích tráví více času na cestách a z tohoto 

důvodu jsem dal přednost notebookům před stolními počítači, protože firma chystá 

v budoucnu přechod do privatní virtuální sítě (VPN). 

 

HP Compaq 6720s (11 025 Kč) 
Intel CM550 2GHz, 1GB DDR2, 120 GB (5400), 15.4" lesk LCD, integrovaná VGA, 

I960GL, wlan, lan, modem, čtečka, 3x USB, ExpressCard, 6čl. aku, 2.5kg, bez OS 

 

 

Obrázek 16: Pracovní stanice 

 

 

3.1.4 Návrh Software 

 

Software pro aplikační server 

Tento software nebylo třeba navrhovat, firma používala tento systém na starém 

serveru a je s ním spokojená, tak nevidím žádný důvod ho měnit za jiný. Je to operační 

systém Small Business 2003 je dobře chráněný, spolehlivý, umožňuje sdílení souborů, 
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tiskáren a aplikací, má v sobě róbustní firewall pro vyšší zabezpečení a ochranu. 

Poskytuje možnost vzdáleného přístupu. 

 

Software pro databázový server 

 Je možné dokoupit HP Data Protector Express Software (softwarový balík s 

licencemi pro jeden zálohovací server a tři media servery), který je určen pro 

zálohování a obnovu dat, zajišťuje bezpečnou ochranu dat, aplikací a systémů a také 

umožňuje šifrování zálohovaných dat. Navíc je jeho instalace, provoz a správa snadná, 

nevyžaduje IT specialistu pro zálohování a obnovu dat. Všechny komponenty běží pod 

systémy Windows, Linux a NetWare a podporují páskové mechaniky, pevné disky 

a DVD/CD jako zálohovací média. Cena je cca. 25 000 Kč. 

 

Software pracovních stanic 

 Zde také není třeba nic měnit, použijeme programové vybavení stolních 

počítačů, které budou vyměněny za notebooky. V celé firmě je nainstalován operační 

systém Windows XP Professional, na tom se měnit nic nebude, dále firma využívá MS 

Office 2003 a na všech stanicích bude instalován antivirový program NOD 32, který již 

firma používá. 

 

 

3.1.5 Návrh orgware 

Aby byla aplikace správně strukturovaná, je důležité rozdělit uživatele systému 

do základních skupin a zajistit různé úrovně práv přístupů. Uživatelé budou rozděleni 

do skupin: administrátor, zaměstnanec a zákazník. Pro přihlášení do systému bude 

nutné zadat přidělený login a heslo a systém podle toho rozpozná, jestli má do systémů 

přístup, pokud ano, přesměruje uživatele do části systému, která je pro něj určena a 

přidělí mu specifická práva. Pro zcela nové zákazníky zde bude možnost registrace, ti 
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vyplní formulář a prostřednictvím e-mailu jim budou zaslány přihlašovací údaje. Stejný 

postup bude platit pro zákazníka, který zapomene své heslo. 

Aby nedocházelo k neoprávněným přístupům do systému, dojde po 30-minutové 

nečinnosti k automatickému odhlášení ze systému. Zaměstnanci budou důkladně 

proškoleni v práci se systémem, také jak se zachovat a na koho se obrátit v případě 

havárie IS. Odpovědnost za data a jejich aktualizace bude pro každého zaměstnance 

jasně určena. Přístup budou  mít téměř ke všem nastavením, úpravám a odstraňováním 

dat. Zákazník bude moci editovat pouze údaje, které do systému sám vložil a každý 

uživatel má možnost měnit osobní data. 

 

 

3.1.6 Návrh sítě 

 Současná siť je hvězdicové topologie [viz. Obrázek 17], tu bych ponechal, jen se 

výmění 6 stolních počítačů za notebooky a starý databázový server bude nahrazen 

dvěmi novými servery (aplikačním a databázovým) [viz. Obrázek 18].  
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Obrázek 17: Současná síť 
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Obrázek 18: Návrh nové sítě 
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3.1.7 Vysokorychlostní internet 

Momentálně je ve firmě problém s internetovým připojením, internet je pomalý 

a připojení je hodně poruchové. Mým dalším doporučením je tedy vysokorychlostní 

internet od společnosti FORCOM Net. Nabízí službu HOME KLASIK a Internet o 

rychlosti 2048 kb/s download a 384 kb/s upload stojí 990 Kč včetně DPH. Objem dat 

není nijak omezen. Připojení i aktivace je zdarma, pronájem modemu je také zdarma. 

Spíše bych ale firmě doporučil dojednat individuální paušál za službu INTERNET 

PLUS, ve kterém si firma navolí sama, co od nového poskytovatele bude požadovat. 

Nabídka produktů se nachází na webu: http://www.forcomnet.cz/. 

 

3.1.8 Webová prezentace firmy 

 Navrhuji zkvalitnit webovou prezentaci firmy. Není třeba vytvářet zcela nový 

web, z hlediska funkčnosti je vyhovující, spíše bych navrhl Redesign - modernizaci 

webových stránek. Konkurence v daném odvětví je obrovská a spousta konkurentů sází 

právě na webovou prezentaci a pro udržení výhodné pozice na trhu je tento krok dle 

mého názoru velmi důležitý. Dle vynikajících referencí doporučuji společnost 

Poski.com s.r.o. se sídlem necelých 20 km od firmy MADT a.s., nabídka je dostupná na 

http://www.poski.com/ . 
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3.2 Náklady na IS 

 V předchozí kapitole jsem vybral informační systém, který doporučím 

společnosti MADT a.s. Vybral jsem také potřebný hardware, software a požadavky 

složky orgware. A nyní se pustím do vyčíslení nákladů tohoto řešení, samozřejmě půjde 

o hrubý odhad, což znamená, že implementační firma tuto částku upřesní po provedení 

hrubší analýzy. Jsou výše popsány v kapitole 1.7. 

 

3.2.1 Náklady na  hardware: 

Produkt Cena (Kč)

Aplikační server 23000 

Databázový server 45000 

Pracovní stanice 66150 

Celkem 134150 

Tabulka 3: Náklady na hardware 

 

3.2.2 Náklady na  software: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 4: Náklady na software 

Produkt Cena (Kč)

OS databázového serveru 25000 

Implementační analýza IS 40000 

20 licencí 410000 

Implementace IS 75000 

Celkem 550000 
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3.2.3 Náklady na zavedení IS: 

 

 

 

 

 

Tabulka 5: Náklady na zavedení IS 

 

 

3.2.4 Vyhodnocení nákladů 

 

Společnost sestavila pro tento projekt rozpočet 800 000 Kč, který se týkal 

počátečních nákladů na informační systém a bylo důležité tuto částku nepřekročit. Po 

sečtení těchto nákladů se dostaneme na sumu 784 150 Kč, a tak jsem splnil požadavek 

očekávaných nákladů.  

 

 

3.3 Přínosy IS 

Vyčíslení přínosů plynoucích ze zavedení informačního systémy je velmi složitá 

záležitost, a proto si nedovolím odhadovat finanční přínosy pro firmu, ale pokusím se 

v této kapitole nastínit možné výhody nového řešení. 

 

 

 

Produkt Cena (Kč)

Roční technická podpora 60000 

Zaškolení zaměstnanců 40000 

Celkem 100000 
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3.3.1 Centralizace uložených dat a rychlý přístup k nim 

Zadávané položky se budou v celém systému vyskytovat pouze jednou - nehrozí 

duplicita, neboť dojde k integraci všech procesů do jediného systému. Jednoduchá 

správa dat, to všechno povede ke zvýšení efektivity administrativní práce. Firma získá 

dokonalý přehled o pohybu zásob, bude přesně vědět, kde se zrovna nachází a také bude 

mít přístup k historii jejich pohybů. Vyšší bezpečnost uložených dat. 

 

3.3.2 Pracovní prostředí: 

Úspory prostoru - odstraní se některé skříně, psací stoly, kartotéky, také se 

úspoří papír. 

 

3.3.3 Podpora firemní kultury 

Zaměstnanci prohloubí znalosti používaného software díky školením a 

každodenní práci se systémem a tím se sníží náchylnost k chybovosti či nepřesnostem. 

Zrychlení pracovních činností. 

 

3.3.4 Péče o zákazníky 

Zlepšení komunikace jak se zákazníky, tak s dodavateli. Kdykoliv lze jednoduše 

zjistit historii obchodování se zákazníkem. Možnost elektronické výměny dat s dalšími 

společnostmi. 
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ZÁVĚR 

 

Ve své bakalářské práci jsem se zabýval návrhem změn informačních systémů 

firmy MADT a.s. Nejprve jsem se zaměřil na vysvětlení pojmu informační systém a 

popsal jsem základní nástroje a přístupy při jeho budování.  

Dále jsem uvedl základní údaje o firmě. Během pohovorů s ředitelem splečnosti 

jsem získával potřebné informace. Pro lepší identifikaci problému jsem si vytvořil 

SWOT analýzu, ve které jsem nastínil silné a slabé stránky současného provozu, a také 

možné příležitosti a hrozby. Na základě těchto informací jsem vyhotovil návrhy 

možných řešení. Od nového systému si společnost především slibovala zefektivnění 

řízení firemních procesů při řízení společnosti, zlepšení péče o zákazníky a umožnění 

vzdáleného přístupu do aplikací. 

Vybral jsem možnost nákupu již hotového IS a dle zvolených kritérií jsem firmě 

doporučil systém SAP Business One, určený pro malé a středně velké firmy, který 

nejlépe splňuje požadavky zadavatele. Implementační firma zaškolí všechny uživatele 

nového systému a také poskytne servisní služby. Tento systém by měl zcela nahradit 

současné postupy, a zaručit tím lepší evidenci všech procesů. 

Dále jsem doporučil změnit poskytovatele internetu, vedla mě k tomu neustálá 

poruchovost a nestabilita připojení. Konkrétně jsem se tomuto problému věnoval 

v kapitole 3.1.7 a v následující kapitole jsem navrhnul upravit stávající webovou 

prezentaci firmy, popř. si ji nechat vytvořit zcela novou. 

Výsledek této práce by měl zapříčinit úsporu času a prostoru ve firmě, dále pak 

ulehčení a zpřehlednění její práce, získání konkurenční výhody a především zlepšení 

péče a komunikace se zákazníky i dodavateli. Vyčíslit přesné přínosy, kterých bude 

zavedením nového informačního systému dosaženo, je velmi obtížné, to se ukáže až 

časem. Tato práce může sloužit jako příručka pro firmy podobného zaměření a 

velikosti, které se potýkají se stejnými problémy ve stávajícím informačním systému. 
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