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Abstrakt 

Práce se zabývá informačním systémem zvolené firmy. Mezi hlavní cíle patří objektivní 

zhodnocení tohoto informačního systému a navržení možných změn. Pro zhodnocení 

daného IS byly použity především metody HOS8 a SWOT, na jejichž základě byly 

nastíněny konkrétní postupy pro vylepšení a zefektivnění tohoto informačního systému.   

 

Abstract 

This thesis deals with information system of selected company. Main objectives are 

assessment of this information system and proposal of possible changes. For 

adjudication of IS were primarily employed HOS8 and SWOT. On the basis of these 

methods were described specific procedures for improvement and increase efficiency of 

this information system. 
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Úvod 

 
Kvalitní informační systém je v dnešním podnikatelském prostředí významnou 

konkurenční výhodou. Jen ten podnik, který bude investovat do jeho vývoje a rozvoje, 

má šanci být do budoucna úspěšný. 

 
Na počátku 90. let nastalo mnoho velkých změn na světových trzích – otevření dříve 

chráněných trhů, celková globalizace trhu, zostření konkurence, rychlý vývoj techniky a 

nových technologií, zkracování životních cyklů výrobků a hlavně bouřlivý rozvoj a 

nasazování prostředků výpočetní a komunikační techniky. To ve svém důsledku 

přineslo tlak na změnu celkové podnikové strategie, například změnu výrobní orientace 

na orientaci marketingovou. Změnil se i postoj ke konkurenci, dodavatelům, ale 

především k zákazníkovi. Aktivity výrobců se zaměřují především na zabezpečení 

kvality výrobků a služeb, které poskytují.  

 
Na tuto novou situaci musely reagovat i naše podniky a po vyřešení operativních úkolů 

souvisejících s jejich existencí začaly hledat cestu, jak si v nových podmínkách 

zabezpečit dlouhodobou prosperitu. Výše  uvedené změny přinesly i odlišný pohled a 

požadavky na dostupnost informací v podniku. Dnešní management vyžaduje k 

přijímaní kvalifikovaných rozhodnutí dostatek informací, které mu už dnešní prostředky 

informačních technologií mohou nabídnout. Není třeba zdůrazňovat, že informace se v 

poslední době staly důležitým výrobním faktorem. 

 
I v současné době procházejí naše podniky celou řadou změn. Změny, které se týkají 

nasazování a využívání výpočetní techniky, patří k těm nejdůležitějším. Efektivní 

přístup k požadavkům zákazníka, k rychlému přijetí zakázky, včetně stanovení ceny a 

termínu, dále k jejímu včasnému zajištění a dodání nutí naše podniky k dalším krokům. 

Jde jednak o organizační změny, ale hlavně také o zavedení takového integrovaného 

informačního systému, který pracuje nad společnou sdílenou databází a komplexně 

podporuje zajištění celého obchodního případu od přijetí, přes realizaci až po jeho 

dodání, včetně ekonomického vyhodnocení. Na základě těchto změn je třeba upravit 

podnikovou strategii při budování informačních systémů. 
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Vymezení problému a cíle práce 

 
Cílem této práce je využití znalostí získaných studiem problematiky informačních 

systémů k analýze stávajícího IS společnosti REAL SPEKTRUM a.s. a návrhu změn 

pro jeho zlepšení.  

 
Nejdůležitějším a také prvním krokem bude důkladná analýza současného stavu ve 

firmě a také analýza samotného IS. Tyto analýzy provedu s využitím metod HOS8 a 

SWOT a také na základě mých vlastních zkušeností s daným prostředím a zkušenostmi 

zaměstnanců firmy.  

 
Na základě těchto analýz a jimi zjištěných dat budu v souladu s nastudovanou 

problematikou a požadavky firmy vytvářet návrh na změny systému. Nastíním  možná 

řešení, jejich výhody a nevýhody. Zhodnotím vhodnost každé konkrétní varianty pro 

danou firmu a na závěr jedno z nich firmě doporučím. Dále uvedu stručný postup při 

realizaci vybraného řešení.    

 
Na závěr bude tento návrh prezentován a doporučen firmě k realizaci. 
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Teoretická východiska práce 

1.1 Informa ční systém organizace 

"Informační systém je komplexní systém firemních agend, jako například daňová 

evidence, účetnictví, fakturace, objednávky, skladová evidence, mzdy, kniha jízd, 

adresář, výroba, CRM atd. Jednotlivým agendám se pak říká moduly. Jako širší součást 

informačního systému organizace lze chápat také firemní intranet, extranet a různé       

e-commerce aplikace, které jsou součástí e-businessu.“ ( 9 ) 

 

1.2 ERP systémy 

„Informační systém kategorie ERP definujeme jako účinný nástroj, který je schopen 

pokrýt plánování a řízení hlavních interních podnikových procesů ( zdrojů a jejich 

transformace na výstupy ), a to na všech úrovních, od operativní až po strategickou. 

Interním procesem myslíme takový proces, nad nímž má management plnou kontrolu, 

je tedy jeho vlastníkem. K těmto klíčovým interním procesům patří: výroba, ( vnitřní - 

nákupní, výrobní, prodejní ) logistika, personalistika a ekonomika. 

 
V posledních pěti letech  roste přidaná hodnota ERP aplikací, a to nejen díky požadavku 

na integraci řízení procesů stojících na rozhraní podniku ( CRM, B2B atd. ) či procesů 

manažerského rozhodování. Dodavatelé rovněž stále zlepšují portfolio svých služeb 

spojených se servisem a údržbou podnikových informačních systémů. 

 
Od původního zaměření výhradně na výrobní podniky se moderní ERP systémy 

posunuly až k obsluze procesů neziskových organizací či sektoru obchodu a reklamy 

( např. Oracle E-Business Suite v reklamní agentuře Leo Burnett Advertising, nasazení 

aplikací VEMA pro Správu Pražského hradu, implementace Microsoft Dynamics NAV 

v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních či projekt SAP na Univerzitě 

Tomáše Bati v Zlíně a na dalších univerzitách v ČR apod. ).“ ( 11 )  

 
 „Průzkumy ukazují, že se nabídka ERP na českém trhu velmi stabilizovala. Dá se říci, 

že se u nás etablovaly hlavní světové produkty ERP. Na druhé straně však stále existují 
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produkty ERP, které v některých dalších evropských zemích dominují a pro nás jsou 

dosud takřka neznámé. Navíc se zlepšuje podpora rozhodování a rozšiřuje aplikační 

oblast do menších podniků. 

 
Řešení ERP dnes neznamenají jen společnou databázi údajů dostupnou všem 

uživatelům odkudkoli a kdykoli, ale představují nástroj pro zvyšování celkové 

efektivnosti fungování podniku, růstu jeho hodnoty a jeho finančních příjmů. Nastává 

doba, kdy velká část podniků bude muset v horizontu dvou až tří let uvažovat o inovaci 

stávajícího řešení ERP. Inovace by měla být příležitostí k uplatnění nového přístupu k 

ERP. To znamená nepovažovat ji pouze za nutnou investici, ale na základě vhodných 

kritérií daleko pečlivěji zvažovat její efektivnost a úroveň. Protože opět půjde o zásadní 

rozhodnutí s dlouhodobým efektem, bude důležité vycházet z nových trendů a nejen z 

přístupů a konceptů osvědčených v minulosti.“ ( 2)  

 
 „Mezi nejdůležitější vlastnosti ERP systému patří: 

– Automatizace a integrace hlavních podnikových procesů 

– Sdílení dat, postupů a jejich standardizace přes celý podnik 

– Vytváření a zpřístupňování informací v reálném čase 

– Schopnost zpracovávat historická data 

– Celostní přístup k prosazování ERP koncepce  

 
K hlavním požadavkům kladeným na ERP systémy patří: 

– Realizace měřitelných přínosů v oblasti snižování celé struktury nákladů 

vznikající neefektivním řízením firmy 

– Realizace neměřitelných přínosů v oblasti řízení podnikových procesů a 

dostupnosti informací v reálném čase 

 
Ne všechny informační systémy nabízené na českém trhu splňují uvedené vlastnosti, 

jejich dodavatelé je však z marketingových důvodů označují jako ERP. Z hlediska 

praktického použití je však třeba rozlišovat, který systém do kategorie ERP patří a který 

nepatří.“ ( 11 )  
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1.2.1 ERP systémy podle oborového a funkčního zaměření 

„Nabídku ERP systémů podle oborového a funkčního zaměření lze rozdělit do tří 

hlavních trendů, které můžeme nazvat jako All-in-One, Best-of-Breed a Lite ERP. 

Jejich důležitou součástí je navíc orientace na poskytování Best Practices. 

 
All-in-One ERP systémy  

All-in-One systémy jsou projektovány za účelem optimálního pokrytí a integrace 

podnikových procesů. Bývají nabízeny v podobě ERP jádra sdružující standardní 

funkcionalitu schopnou řídit ekonomiku, nákupní a prodejní logistiku, výrobu a 

personalistiku. K nim pak zákazník může podle budoucích potřeb integrovat další 

moduly, jejichž výběr je u špičkových dodavatelů takřka neomezený. 

V současnosti All-in-One systémy poskytují také rozsáhlou funkčnost v oblasti řízení 

vztahů se zákazníky, dodavateli a podpory manažerského rozhodování. Uplatnění 

nacházejí na velmi širokém segmentu trhu, a to jak co do velikosti zákazníků, tak napříč 

všemi odvětvími.  

 
Best-of-Breed ERP systémy  

Tyto systémy se vůči konkurenci profilují detailní funkcionalitou a špičkovými 

zkušenostmi implementačních týmů ve vybraných oblastech. Jedná o ERP systémy 

zaměřené na specifické podnikové procesy ( QAD – diskrétní a procesní výroba, 

VEMA – personalistika, logistika a ekonomika, FEIS – logistika a ekonomika ) nebo na 

specifický obor podnikání ( Infor ERP Xpert – automobilový průmysl, ZeMan -

 zemědělství, INCAD – strojírenství, automobilový průmysl ). 

 
Lite ERP systémy  

Smyslem Lite verzí bylo nabídnout standardní ERP řešení s omezenou funkcionalitou. 

Postupem času se ale ukazuje, že trend Lite verzí je pohlcován nabídkou 

plnohodnotných ERP systémů vhodných pro segment SME, jako jsou SAP Business 

One, Infor ERP Visual, Altus Vario, Helios Orange, Infor ERP MAX+ nebo Microsoft 

Dynamics NAV (dříve Navision). 



15 

 
Tabulka 1 : Klasifikace ERP systémů ( 11 )  

 
 
Best Practices  

Uplatňování Best Practices může mít v podnikání obecně širší význam. Z hlediska 

dodávek ERP systémů jde o špičková dílčí řešení, jimiž se dodavatelé ( resp. systémoví 

integrátoři ) snaží zvýšit přidanou hodnotu pro zákazníka a lépe tak uplatnit svůj hlavní 

produkt na trhu. Best Practices vznikají na základě dobře fungující zpětné vazby od 

zákazníka k systémovému integrátorovi a dodavateli ERP systému. Nejlepší praktiky z 

hlediska ERP koncepce v podstatě odrážejí zkušenosti s řízením podnikových procesů, 

které se pak odrážejí v inovaci implementačních metodologií ( např. Accelerated SAP, 

On Target ), v inovaci samotných ERP produktů nebo jejich jednotlivých modulů 

( např. Advanced Planning Systéme ) o moderní metody řízení ( např. Theory of 

Constraints ), či ve vývoji speciálních nástrojů ( např. využití aplikace SRM-PRO pro 

kybernetickou regulaci ERP systému ).“ ( 12 )  

 

1.2.2 Trendy ve zlepšování nabídky ERP 

„Orientace na  malé a střední podniky 

Dosud byly systémy ERP používány především ve větších podnicích a organizacích. Ty 

jsou ale těmito produkty takřka nasyceny. Dříve bylo možné dobře identifikovat řešení 

ERP vhodná pro větší podniky a vedle nich i řešení pro střední a malé podniky. V 
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současné době toto dělení postupně přestává platit a oblast malých a středních podniků 

se stává cílem všech dodavatelů ERP. Řešení pro malé a střední podniky však není jen 

jakýmsi „zmenšením“ funkčních možnosti, ale vyznačuje se i osobitými metodami 

implementace a charakteristickým přístupem konzultantů dodavatelů. Mezi specifické 

požadavky menších podniků patří nižší cena, kratší doba implementace a větší tlak na 

přínosy řešení.  

 
Zpracování dat i ze zdrojů mimo podnik 

Standardně jsou v ERP dominantně využívána vnitropodniková data, především data 

finanční a logisticko-výrobní. Postupně ale dochází k rozšiřování o data z okolí podniku 

související s dodávkami ( a dodavateli ) i se zákazníky. Ještě stále však tyto systémy v 

nedostatečné míře integrují data o konkurenci, která jsou nutná k inovacím, a také data 

o výzkumu a vývoji v daném oboru. 

 
Směřování k integraci a mobilní komunikaci 

K hlavním trendům, které ovlivňují a budou ovlivňovat oblast ERP, patří integrace na 

bázi XML. Směr vývoje pokračuje k integraci dalších objektů, resp. dokumentů 

nejrůznějších forem. K významným změnám dochází v oblasti přenosu dat. Dřívější 

tištěné výstupy a sestavy nahradily údaje z databáze zobrazované v režimu on-line, a to 

prostřednictvím koncových terminálů a osobních počítačů. Dnes se tato zařízení 

rozšiřují o nové formy komunikace, jako jsou např. mobilní telefon, PDA, MDA nebo 

tablet PC. 

 
Optimalizační a simulační metody 

Dosud nejčastěji používaná metoda MRPII, resp. ERP, je stále více doplňována o 

podporu rozhodování na bázi optimalizace, simulace a analýzy what-if. Jsou používány 

nové algoritmy, nové možnosti informační techniky, jako jsou větší paměti a rychlé 

procesory. Druhý významný směr v oblasti metod je příklon k řízení podle principů 

projektového řízení.“ ( 2 )  
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1.3 Outsourcing IT řešení 

Termín Outsourcing vznikl spojením dvou anglických slov Out ( ven, venku, z domu ) a 

Source ( zdroj ). Obecně se jím označuje zajištění určité činnosti či služby, kterou firma 

potřebuje, externí společností, jíž se také říká dodavatel outsourcingových služeb. 

Typicky se outsourcingu využívá při nasazování ERP systému, e-commerce aplikace 

( internetové obchody a další webové aplikace ap. ) atd. Jednou z forem outsourcingu je 

ASP model. Outsourcing je moderní a velmi oblíbená forma zajištění, zejména v IT 

oblasti. 

 
Výhody Outsourcingu 

„Firma nemusí vyčleňovat vlastní personální zdroje a nemusí se vrhat do riskantních 

softwarových, či hardwarových projektů, které mohou a často končí neúspěchem, 

způsobeným nedodržováním termínů a rozpočtu. Zároveň firma není závislá na 

několika zaměstnancích s jejichž odchodem se ztrácí kontinuita. 

 
Namísto toho je zakázka svěřena externímu dodavateli, který je smluvně vázán s 

ohledem na rozsah a kvalitu služeb, jakož i dodržování stanoveného harmonogramu a 

rozpočtu. Při výběru dodavatele se obvykle hledí zejména na funkční reference, cenový 

a funkční rozsah, jakož i na termíny etap realizace.“ ( 10 )  

 

1.4 ASP - Application Service Providing 

„Termínem ASP se rozumí poskytování aplikačních služeb (software) prostřednictvím 

internetu. Jedná se o jednu z forem outsourcingu. V praxi to znamená, že dodavatel 

(Application Service Provider) zákazníkovi zajišťuje běh aplikací na vlastní nebo 

pronajaté softwarové a hardwarové infrastruktruře v majetku dodavatele - dodavatel 

tedy zajišťuje dodávku software, hardware, síťových technologií, analytických, 

implementačních a softwarových služeb na klíč. Výhodou je, že zákazník komunikuje 

pouze s jedním dodavatelem a obvykle snižuje počáteční investice. K využití aplikací 

pak je nutné obvykle pouze připojení k internetu a webový prohlížeč, či terminálový 

přístup. 
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Typické využití 

Využívá se zejména při dodávkách podnikových informačních systémů (ERP) nebo     

e-commerce systémů (internetové obchody B2B a B2C). 

 
Výhody ASP modelu 

Potřeba ASP modelu se vyvinula z narůstajících nákladů na provoz specializovaných 

softwarových systémů, které překračovaly přijatelný cenový rozsah zejména pro malé a 

střední firmy. Rovněž narůstající komplexnost a složitost softwarových řešení vedla k 

velkým nákladům na distribuci software k uživatelům. Díky ASP modelu mohou být 

náklady na pořízení aplikačního software podstatně sníženy. Navíc se podstatně 

zjednodušil systém distribuce upgradů (nové verze), jelikož nemusí být zasílány k 

zákazníkovi a zde instalovány, protože aplikace jsou typicky provozovány na serverech 

dodavatele přístupných z internetu. Model zjednodušuje a zrychluje i technickou 

podporu, jelikož odpadají servisní výjezdy k zákazníkovi.“ ( 5 )  

 

1.5 SWOT analýza  

SWOT analýza je metoda, pomoci které je možno identifikovat silné ( Strengths ) a 

slabé ( Weaknesses ) stránky, příležitosti ( Opportunities ) a hrozby ( Threats ), spojené 

s určitým projektem, typem podnikání, opatřením, politikou apod. Jedná se o metodu 

analýzy užívanou především v marketingu, ale také např. při analýze a tvorbě politik 

(policy analysis ). S její pomocí je možné komplexně vyhodnotit fungování firmy, 

nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. Je součástí strategického (dlouhodobého) 

plánování společnosti. 

 
Tato analýza byla vyvinuta Albertem Humphreym, který vedl v 60. a 70. letech 

výzkumný projekt na Stanfordově univerzitě, při němž byla využita data od 500 

nejvýznamnějších amerických společností. 

 
Základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou 

rozděleny do 4 výše uvedených základních skupin. Vzájemnou interakcí faktorů silných 

a slabých stránek na jedné straně vůči příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze 

získat nové kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich 

vzájemného střetu. ( 15 )  
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Analýza současného stavu 

1.6 Informace o společnosti 

 
Obchodní firma:  REAL SPEKTRUM, a.s.  

Sídlo:    Praha 1, Staré Město, Náměstí republiky 8/656, PSČ 110 00 

Identifikační číslo:  253 14 718 

Právní forma:   Akciová společnost 

Datum zápisu:  14.října 1996 

 
Společnost REAL SPEKTRUM a.s. je jednou z největších a nejvýznamnějších 

realitních společností působících na českém trhu s nemovitostmi.  

 
Firma vznikla v roce 1996 ze společnosti REAL SPEKTRUM s.r.o. .  

 
Přestože má své oficiální sídlo v Praze 1, vedení firmy sídlí v Brně, Lidická 77, 60200.  

 
Firma emitovala 5 860 ks  kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě  10   000,- 

Kč, v listinné podobě. Základní kapitál firmy je tedy 58 600 000,- Kč. Jménem firmy 

jedná představenstvo, které je statutárním orgánem společnosti. Za představenstvo jedná 

navenek jménem společnosti každý člen představenstva.  

 
Předmět podnikání podle obchodního rejstříku : 

– koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

– obstaravatelská činnost 

– poskytování leasingu 

– činnost realitní agentury 

– oceňování majetku pro věci nemovité 

– pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor včetně poskytování jiných 

než základních služeb 

– reklamní činnost 

– vydavatelství a nakladatelství 

– obstarávání služeb spojených se správou, údržbou a pronájmem nemovitostí, 

bytů a  nebytových prostor 
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– provádění veřejných dražeb 

– činnost organizačních a ekonomických poradců 

– provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných 

dražbách 

– provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

 
 

Firma  byla na počátku především klasickou realitní agenturou, zajišťující prodej a 

pronájem nemovitostí. Postupně však rozšiřovala obor své působnosti, takže dnes už 

činnost klasické realitní agentury tvoří pouze část jejích činností. Kromě specialisty na 

zprostředkování prodeje a koupě, nájmu, pronájmu a podnájmu nemovitostí 

rezidenčních ( byty, rodinné domy a rekreační objekty ), komerčních ( administrativní a 

obchodní komplexy ), průmyslových ( výrobní areály, skladové prostory a objekty ) a 

pozemků ( pro rezidenční, komerční i průmyslové využití ) je REAL SPEKTRUM také 

uznávaným odborníkem na přípravu a realizaci veřejných dražeb a výběrových řízení. 

Vzhledem ke svým rozsáhlým zkušenostem se věnuje také tvorbě analýz realitního trhu 

a pořádání odborných konferencí. Dalším specifickým oborem činnosti je development 

projektů, ať už samostatný, či zajišťovaný formou joint-venture ve spolupráci s 

partnerskými společnostmi. REAL SPEKTRUM zajišťuje u projektů také pozemkový 

pre-development. V neposlední řadě se společnost zabývá také správou nemovitostí. 

 
 „REAL SPEKTRUM, a.s. je členem řady sdružení a mezinárodních organizací, které 

přispívají k rozšíření sféry působnosti, informačních zdrojů a k rychlé adaptaci na nové 

trendy ve světovém měřítku.  Firma je zakládajícím členem organizace ARK ČR – 

Asociace realitních kanceláří České republiky a dále členem : NARKS –  Národní 

asociace realitních kanceláří Slovenska; FIABCI – Mezinárodní svaz realitních 

makléřů; CEREAN– Mezinárodní institut realitních odborníků; EKRK – Evropský klub 

realitních kanceláří a Prokonzulta, a.s. – Organizování a kompletní realizace veřejných 

dražeb.“ ( 7 )  
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„REAL SPEKTRUM také úzce spolupracuje s Magistrátem města Brna, Regionální 

rozvojovou agenturou jižní Moravy a Brněnskou obchodní a hospodářskou komorou, 

jejíž je členem. Pro potřeby Magistrátu města Brna zpracovává detailní analýzy 

tuzemského realitního trhu ve všech jeho segmentech – od pozemků přes kancelářské, 

obchodní a rezidenční nemovitosti až po průmyslové a logistické plochy, se zvláštním 

zaměřením na jihomoravský region s druhým největším městem ČR Brnem.“ ( 6 )  

 
REAL SPEKTRUM se jako generální partner podílí na organizaci pravidelných 

realitních konferencí v Brně. Těchto konferencí se pravidelně účastní zástupci vlády, 

municipalit, státních institucí, odborných a zaměstnavatelských svazů, zástupci 

komerčních a hypotečních bank, developerů, realitních investorů, velkých stavebních 

firem, realitních agentur a poradců. Vedle výše uvedených konferencí je REAL 

SPEKTRUM také aktivním účastníkem řady dalších realitních akcí pořádaných jinými 

subjekty. Zástupci společnosti například pravidelně vystupují na konferencích a 

diskusních setkáních Stavebního fóra. 

 

SWOT analýza firmy 

Silné stránky Slabé stránky 
 
- velikost společnosti 
- kapitál 
- další služby kromě klasické RK 
- zakázky pro stát 
- členství v organizacích 
- uznávaná firma 
- standardizované postupy ve firmě 
- certifikát ISO 9001 
- rozsáhlá reklama 
 

 
- špatná komunikace uvnitř firmy 
- nekvalitní informační systém 
- nedostatečná znalost práce 

s počítačem u zaměstnanců 
 

Příležitosti Hrozby 
 
- expanze na zahraniční trhy 
- rozšíření doplňkových služeb 
- vývoj nového IS 
- pořádání dražeb 
- získání státních zakázek 
 

 
- nízkonákladová konkurence, 

internetové realitní portály 
 

 

Tabulka 2 : SWOT analýza 
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1.7 Stav hardwaru a softwaru ve firmě 

V následujících podkapitolách je uveden přehled současného HW a SW vybavení firmy, 

popis firemní sítě a principy zabezpečení.  

 

1.7.1 Hardware 

V centrále firmy REAL SPEKTRUM a.s. na Lidické ulici se nachází 43 PC, několik 

notebooků a 5 serverů. Detailní přehled konfigurace jednotlivých zařízení je uveden 

níže. 

 
Servery 

Firewall server 

PC PIII, 256MB, 20GB, 4xLAN  

 
Prim.DNS + mail forwarder + VPN  

PC PIII, 256MB, 40GB, 1xLAN  

 
Server pro zálohování 

Server HP TC2120 P4-1,8, 1GB, 40GB,250GB, 1xLAN 1G/ 300GB USB 

 
File server 

Server HP ML150/2xX51101.6,4M,1066/2GB /4x160GBSATA RAID5, +1x 

HS/1xLAN 1G/ 

 
Mailserver 

FSC Econel 200/2xX2.8G,1M/2G/3x120GBSATA RAID5/2xLAN 1G  

 
 
Zázemí pro práci makléřů a dalších zaměstnanců společnosti  

PC Triline komp.s IBM, procesory: Intel Celeron 1,8/512MB/1xLAN/40GB/  

17“LCD/CD 

 
PC FSC komp.s IBM, procesory: Intel Celeron 2.8, /512MB/40GB/1xLAN/ DVD/ 

17“LCD 
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PC HP komp.s IBM, procesory: C2D 1.66/1GB/1xLAN/ 160GB/ DVD / 17“LCD/ 

Notebooky: HP, Sony 

 

1.7.2 Software 

V počítačích se používá převážně operační systém Microsoft Windows XP. Uživatelé 

pro svou práci využívají IS RealStudio, případně Lotus Notes klient (databáze klientů a 

nemovitostí Pepa), MS Office Word, Excel, Outlook, Internet a WEB klient 

docházkového systému. Oddělení marketingu navíc používá aplikace Adobe ( 

Photoshop, In design ) a Corel Draw pro zpracování grafiky. Webové stránky jsou 

aktualizovány pomocí redakčního systému, který umožňuje i export dat na realitní 

portály. Zadávání dat je možné ve WYSIWYG editoru nebo přímo v XHTML kódu 

s omezením tagů (kvůli bezpečnosti). Dalšími využívanými programy jsou: Irfanwiev ( 

zpracování fotografií ), Adobe Acrobat, Adobe Ilustrátor, PDF virtuální tiskárna atd. 

Pro potřeby účetnictví je používána aplikace SB Komplet.  

 
Servery běží na OS Linux ( FW server a DNS + mail forwarder server ), OS Windows 

XP SP2 ( zálohování + mailserver ) a OS Windows 2003 Server ( file server ).  

 

1.8 Firemní sítě a zabezpečení 

1.8.1 Sítě 

 
Firemní informační síť je realizována jako klasický klient - server model. Srdcem 

systému jsou tedy servery – file server s architekturou RAID 5, poštovní server Kerio 

( s firewallem ) a databázový server Pepa. Dále také servery pronajaté dodavatelem 

současného IS. 

 
Na poštovním serveru běží Outlook Web Access, do kterého je možné se z důvodů 

bezpečnosti připojit jen z vnitřní sítě. Na file serveru běží FTP ( další FTP běží na 

serveru mimo firmu ( Inspire ) ).  

 
Sdílení dat a zabezpečení sítě je realizováno prostřednictvím systému Novell Netvare. 
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Připojení k venkovní síti (internet) je zprostředkováno pomocí pevné linky od 

poskytovatele GTS ( 3MB/3MB, agregace 1:1, SLI 99,9% )  a uvnitř firmy běží 

gigabitový ethernet. Z důvodů bezpečnosti komunikace se ve firmě nevyužívají 

bezdrátové technologie ( WiFi ). 

 

1.8.2 Zabezpeční 

 
Zásady ochrany počítačové sítě 

Hlavní firemní zásady prevence proti útokům počítačových virů spočívají v důsledném 

dodržování následujících pravidel: 

- neumožnit nepovolané osobě jakoukoliv manipulaci s VT 

- zakázat a pokud je to technicky možné i znemožnit příjem pošty s přílohami, 

které mají  přípony jiné než – .xls, .doc, .pdf, .cdr. a příponami používanými pro 

grafické soubory 

- nepoužívat programy s nejasným původem 

- na každém PC je nainstalován antivirový systém, který kontroluje všechny 

příchozí informace ( LAN, IT, disketa, CD, ZIP, atd. ) 

 
Uvedené zásady jsou realizovány v organizaci následovně: 

- všechny PC jsou při vstupu do systému chráněny uživatelským heslem. 

Uživatel, kterému je PC svěřeno, zamezuje přístup k němu jiné osobě v rámci 

pracovních povinností 

- všechny používané programy instaluje správce sítě 

- v případě výskytu počítačového viru, je uživatel povinen o této skutečnosti 

neprodleně informovat správce sítě 

 
Všechny instalace antivirového programu jsou pravidelně automaticky pomocí SIS 

aktualizovány tak, aby byla zabezpečena vždy nejnovější verze programu a 

nejaktuálnější databáze počítačových virů. 
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Zálohování 

Smyslem zálohování je vytvoření bezpečnostních kopií datových ( ev. konfiguračních ) 

souborů na záložní média pro případ chybných výsledků zpracování dat nebo havárie 

výpočetní techniky. 

 
Data jsou chráněna v několika fázích: 

1. fáze 

HW ochrana dat na serveru: Úložiště dat na serveru je chráněno systémem 

RAID 5 – 4ks disků se chovají jako jeden, kdy jsou v provozu pouze 3 disky 

a při výpadku některého z disků jej nahradí disk č. 4, který slouží jako 

záložní. Tento systém zaručuje nepřerušení provozu a zabezpečení proti 

ztrátě dat. 

2. fáze 

Veškerá data ze serverů ( file server, Pepa, Kerio ) jsou denně v nočních 

hodinách kopírována systémem 1:1 na další server a uložena na další 

velkokapacitní disk. 

3. fáze 

Po dokončení kopií je spuštěna denní záloha na páskovou mechaniku 

DAT 72 s objemem 36GB nekomprimovaných dat nebo až 72GB dat 

s kompresí. Pásky jsou řešeny zvlášť na každý den ( PO,ÚT,ST,ČT ) – tzn. 

týden zpětně a 5ks pásek pro PÁ( 1-5 ) – výsledná záloha až cca 6 měsíců 

zpětně. 

4. fáze 

Data, která svým objemem přesahují kapacitu páskového zařízení a není zde 

důvod tak časté zálohy, jsou 1x týdně kopírována na další velkokapacitní 

externí USB disk. 

5. fáze 

Uložení archivovaných dat na discích mimo budovu společnosti vždy 1x 

měsíčně. 
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1.9 Informa ční toky 

Tok dat ve firmě se odvíjí od toho, zda klient, přicházející do firmy, chce nemovitost 

prodat či koupit. V obou případech přichází nejdříve na recepci společnosti, kde 

pracovnice uloží jeho základní údaje ( jméno, adresa, kontakt atd. ) a informaci, zda 

chce prodat či koupit, do informačního systému. Dále jsou tyto informace 

prostřednictvím IS předány příslušnému makléři a tok probíhá podle jednoho z níže 

popsaných případů. 

 
Případ 1: klient – prodávající   

Makléř pro nábor kontaktuje klienta a sjedná si s ním schůzku, na které od klienta získá 

veškeré potřebné informace o nabízené nemovitosti a jeho představy o ceně a sepíše 

s ním smlouvu ( výhradní/nevýhradní ). Tyto údaje zapíše do informačního systému, 

který ho, v případě shody dané nemovitosti s některou z nemovitostí poptávaných, 

ihned na tento fakt upozorní. Pokud systém shodu nenalezne, makléř „ručně“ vyhledává 

vhodnou nemovitost. Jakmile ji nalezne, kontaktuje klienta makléř pro prodej a pokud 

klient má zájem, firma zařídí všechny právní náležitosti a klient sepíše koncovou 

smlouvu.  

( viz diagram č. 1 – modrá linie )  

 
Případ 2: klient – kupující 

Makléř pro prodej kontaktuje klienta a sjedná si s ním schůzku, na které od klienta 

získá veškeré potřebné informace o poptávané nemovitosti a jeho představy o ceně a 

sepíše s ním smlouvu. Tyto údaje zapíše do informačního systému, který ho, v případě 

shody dané nemovitosti s některou z nemovitostí nabízených, ihned na tento fakt 

upozorní. Pokud systém shodu nenalezne, makléř „ručně“ vyhledává vhodnou 

nemovitost. Jakmile ji nalezne, kontaktuje klienta makléř pro nábor a pokud klient má 

zájem, proběhne prohlídka. V případě přetrvávajícího zájmu klienta firma zařídí 

všechny právní náležitosti a případný úvěr v bance. Klient poté s makléřem sepíše 

smlouvy. 

( viz diagram č. 1 – červená linie )  
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V případě velké zakázky do těchto postupů zasahuje navíc ještě vedení firmy – 

kontroluje stav zakázky, samo vyhledává vhodné nemovitosti a jedná s klienty. 

 
 

 
Diagram 1 : Tok dat ve firmě 
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1.10 Analýza současného stavu IS  

1.10.1 HOS 8 analýza společnosti 

Tato analýza nám poskytne ucelený pohled na stav informačního systému podniku. 

Metoda HOS 8 je založena na hodnocení osmi oblastí, které jsou uvedeny v následující 

tabulce. 

 

Označení oblasti metody HOS 8 Zkratka oblasti  

hardware HW 

software SW 

orgware OW 

peopleware PW 

dataware DW 

customers CU 

suppliers SU 

management IS MA 

Tabulka 3 : Oblasti metody HOS8 
 

 

Oblasti metody HOS 8 

 
•  „HW – hardware – v této oblasti je zkoumáno fyzické vybavení ve vztahu k 

jeho spolehlivosti, bezpečnosti, použitelnosti se softwarem. 

• SW – software – tato oblast zahrnuje zkoumání programového vybavení, jeho 

funkcí, snadnosti používání a ovládání. 

• OW – orgware – oblast orgwaru zahrnuje pravidla pro provoz informačních 

systémů, doporučené pracovní postupy. 

• PW – peopleware – oblast zahrnuje zkoumaní uživatelů informačních systémů 

ve vztahu k rozvoji jejich schopností, k jejich podpoře při užívání informačních 

systémů a vnímání jejich důležitosti. Metoda HOS 8 si neklade za cíl hodnotit 

odborné kvality uživatelů či míru jejich schopností. 
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• DW – dataware – oblast zkoumá data uložena a používána v informačním 

systému ve vztahu k jejich dostupnosti, správě a bezpečnosti. Metoda 

HOS  8 si neklade za cíl hodnotit množství dat uložených v informačním 

systému či jejich přesnost, ale to, jakým způsobem mohou být uživateli 

využívána a jakým způsobem jsou spravována. 

• CU – customers – předmětem zkoumání této oblasti je, co má informační 

systém zákazníkům poskytovat a jak je tato oblast řízena. Vymezení 

zákazníků: závisí na vymezení zkoumaného informačního systému. Mohou 

to být zákazníci v obchodním pojetí nebo vnitropodnikoví zákazníci 

používající výstupy ze zkoumaného informačního systému. Tato oblast si 

neklade za cíl zkoumat spokojenost zákazníků se stavem IS, ale způsob řízení 

této oblasti v podniku ( tím prohlášením však není zpochybněn význam 

zkoumání spokojenosti zákazníků ). 

• SU – suppliers – předmětem zkoumání této oblasti je, co informační systém 

vyžaduje od dodavatelů a jak je tato oblast řízena. Vymezení dodavatelů: 

závisí na vymezení zkoumaného informačního systému. Dodavateli mohou 

být dodavatelé v obchodním pojetí nebo vnitropodnikoví dodavatelé služeb, 

výrobků a informací, které s těmito výkony souvisí. Tato oblast si neklade za 

cíl zkoumat spokojenost zkoumaného podniku s existujícími dodavateli, ale 

způsob řízení informačního systému vzhledem k dodavatelům. 

• MA – management IS -  tato oblast zkoumá řízení informačních systémů ve 

vztahu k informační strategii, důslednosti uplatňování stanovených 

pravidel a vnímání koncových uživatelů informačního systému. Metoda 

HOS 8 si neklade za cíl zkoumat v této oblasti znalosti managementu IS.“  ( 4 ) 
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Výsledky získané pomocí HOS 8 

Na základě dotazování ve firmě byly jednotlivé oblasti IS hodnoceny následovně: 

 

HW střední úroveň oblasti 3 

SW střední úroveň oblasti 3 

OW vysoká úroveň oblasti 4 

PW vysoká úroveň oblasti 4 

DW střední úroveň oblasti 3 

CU vysoká úroveň oblasti 4 

SU vysoká úroveň oblasti 4 

MA vysoká úroveň oblasti 4 

Tabulka 4 : hodnocení oblastí HOS8 
 
 
Nejnižšímu hodnocení odpovídá také souhrnný stav informačního systému. Hodnota 3, 

odpovídá hodnocení „střední souhrnná úroveň IS“.  Systém byl hodnocen jako 

vyvážený, neboť jednotlivé hodnoty se neliší o více než 1. 

 
Dále byl hodnocen význam IS pro firmu, a to hodnotou 1. Vysvětlení jednotlivých 

hodnot lze nalézt v následující tabulce. 

    

Hodnota 

(v) 

 

-1 

Zkoumaný informační systém není pro chod firmy důležitý, nepřináší 

ani zvýšení produkce, zisku, ani výraznou úsporu pracnosti. Chod 

firmy bez něj není ohrožen. 

0 

Zkoumaný informační systém je pro chod firmy důležitý, jeho 

krátkodobý výpadek však výrazně neovlivní chod firmy, zisk nebo 

spokojenost zákazníků. 

1 

Zkoumaný informační systém je pro chod firmy klí čově důležitý, jeho 

byť jen krátkodobý výpadek výrazně ovlivní fungování firmy, zisk či 

spokojenost zákazníků. 

Tabulka 5 : Význam IS pro firmu  
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V případě hodnocení významu IS systému firmy stupněm 1 se doporučuje souhrnná 

úroveň stavu informačního systému u = 4, tj. vysoká souhrnná úroveň stavu 

informačního systému. Souhrnná úroveň informačního systému firmy REAL 

SPEKTRUM je nižší než hodnota doporučená,  firmě tedy hrozí  narušení chodu a 

existenční ohrožení firmy. 

 

0

1

2

3

4

5
HW = 3

SW = 3

OW = 4

DW = 4

PW = 3

CU = 4

MA = 4

SU = 4

 
Graf 1 : Hodnocení oblastí metodou HOS 8 

 
 
V Grafu č.1 je modrou barvou vyznačena souhrnná úroveň informačního systému a 

barvou červenou reálný stav ve firmě.  Z tohoto grafu lze snadno vyčíst, že oblasti 

Hardware, Software a Peopleware jsou na nižší úrovni než oblasti ostatní, tj. snižují 

souhrnnou úroveň IS. Firma by se proto měla zaměřit právě na tyto oblasti a postupně 

jejich stav zvyšovat.  
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1.10.2 Dobré a špatné vlastnosti IS 

Informační systém RealStudio je základním kamenem firmy a je pro ni životně důležitý. 

Ačkoli byl systém vyvíjen na míru, má mnoho nedostatků. Ty jsou zčásti způsobeny 

dodavatelem, ovšem, bohužel, také samotnou firmou REAL SPEKTRUM. Seznam 

požadavků a veškeré konzultace s dodavatelem byly totiž realizovány pouze vedením 

firmy, bez účasti IT odborníků a běžných uživatelů. Vytvořený systém je tedy sice 

hezký na pohled, ale pro běžné uživatele – makléře –  nevyhovující, ať už se jedná o 

složité provádění velmi častých operací nebo dokonce o chybějící volby a vlastnosti IS.   

 
Na následujících dvou stranách uvádím přehled některých dobrých a špatných vlastností 

systému. Část z nich jsem zjistila sama při práci s IS, část mi sdělili makléři 

v dotaznících. 

 
Dobré vlastnosti 

- je zapotřebí pouze běžná stanice s OS Windows 2000 a vyšším 

- nemovitosti i klienti jsou evidováni dostatečně podrobně, množství informací 

není omezeno 

- program umožňuje poměrně detailní filtrování při vyhledávání nemovitosti / 

klienta 

- automatická funkce párování nabídek a poptávek  

- ke každé nemovitosti a klientovi lze přiřadit libovolné dokumenty ( fotografie, 

zápisy z jednání, výpisy katastru, smlouvy, atd. ) 

- jednoduchý export zakázek na realitní média 

- možnost provádět tiskový výstup ( reklamy ) podle uživatelem definovaných 

atributů 

- možnost tisku nabídkových listů 

- lze nastavit oprávnění pro různé skupiny uživatelů 

- sofistikovaný systém zabezpečení – automatická expirace hesel, restrikce 

přístupu do systému podle IP adresy, automatické odhlašování uživatele, atd.   
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Špatné vlastnosti 

- je potřeba mít nainstalovaný program 

- nelze spustit například na PDA a jiném OS než Windows 

- složitý upgrade – je nutné ručně přeinstalovat na všech počítačích 

- téměř nulová podpora uživatelů od dodavatele 

- do aplikace nelze přidat další funkce 

- vložení nabídky, poptávky a klienta ( klíčové operace ) je složité a nepraktické 

- složitá synchronizace dat mezi databázemi ( centrální, více pobočkových ) 

- aplikace nearchivuje historii zákazníka ( nabídnuté nemovitosti, absolvované 

prohlídky, atd. )   

- není možný export do PDF 

- neumožňuje pravidelně zasílat e-mailem všechny novinky nebo nabídky, které 

splňují zákazníkem specifikovaná kritéria 

- program neumožňuje vyhodnocování efektivity pobočky a pracovníků 

- nelze sledovat aktuální výši složených záloh 

- výstupy nelze exportovat např. do Excelu 

- nepodporuje funkci plánovacího kalendáře 

 
Dále uvedené chybějící, avšak důležité, možnosti/vlastnosti byly zjištěny 

prostřednictvím dotazníků mezi makléři: 

- možnost automatického vymazání poptávky po podpisu kupní smlouvy/smlouvy 

o smlouvě budoucí 

- u dotazníku možnost odpovědět kliknutím přímo na e-mailovou adresu 

- možnost editovat dotazník makléřem ( upravovat tel. Kontakt, vkládat 

poznámky ) 

- možnost použití kolečka na myši při posunu v programu 

- zasílání jedné nebo více nabídek hromadně více zájemcům 

- možnost vyhledat klienta podle telefonu 

- možnost volby označit klienta červenou značkou STOP v případě neserióznosti 
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1.10.3   Zhodnocení analýz, SWOT analýza  

Na základě provedených analýz jsem dospěla k závěru, že je tento informační systém 

pro firmu nevhodný a nedostačující. V první řadě není příliš vhodné použití 

nainstalovaného klientského programu. Pro účely firmy by jistě bylo vhodnější použití 

systému, který běží prostřednictvím webového rozhraní. Také klientský interface není 

vhodně zpracovaný – mnoho voleb ( nutných při práci makléřů ) zcela chybí nebo jsou 

velice složitě zpracované ( každodenní jednoduché úkony, jako např. přidání 

nemovitosti do databáze, vyžadují příliš mnoho času a úsilí ). Tyto faktory značně 

znepříjemňují a prodlužují práci klíčových zaměstnanců – makléřů. Domnívám se, že 

po zavedení nového případně inovaci stávajícího IS by vzrostla efektivita práce 

zaměstnanců nejen na této pozici. 

 
Nejpodstatnější silné i slabé stránky stávajícího IS jsem shrnula v následující SWOT 

analýze: 

 
 

Silné stránky Slabé stránky 
 
- Zavedený systém 
- Možnost exportu dat na realitní servery 
- Automatické párování zakázek 
- Sofistikovaný systém zabezpečení 
 

 
- Nízký souhrnný stav IS 
- Nutnost instalace programu 
- Nepřehlednost systému 
- Složitost a časová náročnost běžných 

úkonů v rámci IS 
- Neexistence některých prvků a voleb 
- Špatná podpora od dodavatele SW 
- Složitý upgrade na novou verzi 
- Nelze zasílat hromadné nabídky 
- Na některých PC stále starý, 

nekompatibilní IS 
 

Příležitosti Hrozby 
 
- Rozšíření IS o další funkce 
 

 
- Snižování produktivity zaměstnanců a 

prestiže firmy díky chybám 
v zadaných nabídkách/poptávkách 

- Zanedbávání názorů a poznatků 
zaměstnanců ze strany vedení 

 
Tabulka 6 : SWOT analýza stávajícího IS 
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Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 

Jak už jsem zmínila ve druhé kapitole, stávající informační systém je pro firmu 

nevhodný a nedostačující. Je tedy naprosto zřejmé, že v této otázce musí dojít k určitým 

zásadním změnám.  

 
V následujících kapitolách nastíním možná řešení, jejich výhody a nevýhody a naleznu 

optimální řešení pro náš případ. Tuto variantu později rozepíšu podrobněji.  

 

1.11 Možné varianty řešení  

Na nutnost změny v oblasti IS je možné reagovat čtyřmi způsoby: 

– rozvojem/přepracováním stávajícího  informačního systému 

– zakoupením již hotového, tzv. „krabicového“ programového řešení  

– zakoupením hotového řešení s využitím ASP 

– vývojem nového a na míru vytvořeného systému, využívajícího moderních 

systémů řízení a možností informačních technologií 

 

1.11.1 Přepracování stávajícího IS 

Tato možnost nabízí maximální využití existujících zdrojů – již dříve vydané prostředky 

„nezahodíme“, ale plně jich využijeme. Varianta přepracování/doplnění stávajícího IS 

nabízí také poměrně rychlou změnu – není třeba čekat až se vyvine celý nový systém, 

moduly lze doplňovat průběžně atd. Z krátkodobého hlediska je tato možnost také 

poměrně levná. 

 
Na druhou stranu takto vytvořený produkt nemusí odpovídat všem stávajícím a hlavně 

budoucím požadavkům. U složitějších systémů, případně u zcela špatných produktů, 

může dojít ke snížení kvality výsledného produktu či razantnímu nárůstu nákladů, a to 

až nad rámec ceny zcela nového IS.  
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1.11.2 Nákup „krabicového“ řešení 

Nákup hotového, univerzálního produktu znamená rychlé řešení nevyhovující situace a 

je také z dlouhodobého hlediska jednou z levnějších variant. Další výhodou je nesporně 

také zkušenost vývojářů a tím také vysoká kvalita výsledného produktu a určitá jistota 

dalšího vývoje. 

 
Mezi nevýhody patří velká závislost na dodavateli a také riziko jeho zániku, kdy nelze 

zadat jiné firmě, aby pokračovala ve vývoji daného SW, protože k němu nemáme 

zdrojové kódy. Univerzální řešení, i přes možnost dnes již časté customizace,  nemusí 

přesně odpovídat našim požadavkům.   

 

1.11.3 ASP – Application Service Providing 

Základní výhody i nevýhody jsou stejné jako u nákupu krabicového řešení. 

 
Díky ASP modelu mohou být náklady na pořízení aplikačního softwaru dále podstatně 

sníženy. Navíc je zde podstatně jednodušší  systém distribuce upgradů, jelikož nemusí 

být zasílány k zákazníkovi a zde instalovány – aplikace jsou typicky provozovány na 

serverech dodavatele přístupných z internetu. Model zjednodušuje a zrychluje i 

technickou podporu, jelikož odpadají servisní výjezdy k zákazníkovi. 

 

1.11.4 Vývoj nového systému 

Tato forma zaručuje, že  ( pokud nedojde k hloupým chybám ) výsledný informační 

systém bude zcela přizpůsoben požadavkům, potřebám a možnostem podniku.  

 
Nicméně se jedná o finančně i časově velmi náročné řešení, které vyžaduje podrobné 

seznámení dodavatele s interními informacemi podniku a také bezchybnou a velice 

podrobnou specifikaci požadavků firmy. Často je také potřeba upgrade hardwarového 

zázemí firmy ( serverů i stanic ) aby bylo pro nový systém vhodné a dostatečné, což 

s sebou nese další finanční náklady.    
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1.12 Zhodnocení variant 

V této kapitole zhodnotím vhodnost jednotlivých variant pro konkrétní případ 

informačního systému společnosti REAL SPEKTRUM a.s. . Na konci kapitoly pak 

uvedu tabulku výhod a nevýhod daných řešení. 

 
První možností jak se k problému inovace IS postavit, je využít stávající systém. 

Hodnocení této varianty je popsáno v následujících odstavcích. 

 
 

1.12.1 Přepracování stávajícího IS 

V tomto případě je důležitou otázkou, jaké firmě by byl úkol zadán. Jsou dvě možnosti 

– stejná firma, která stávající SW vyvinula a zná ho a firma jiná. Dodavatel stávajícího 

řešení není příliš kvalitní a už jednou svůj úkol zcela nezvládl. Ovšem zadání zakázky 

jiné firmě by bylo velice složité – musela by se podrobně seznámit s tím, jak je SW 

naprogramován a jak funguje, což by pravděpodobně místo kýženého výsledku přineslo 

jen další problémy.  

 
Dále je potřeba brát v úvahu fakt, že vycházet z něčeho, co je nekvalitní a nevyhovuje, 

je poloviční cesta k neúspěchu. Bylo by potřeba předělat téměř vše (pokud by to vůbec 

bylo reálné), což by s sebou neslo vysoké finanční i časové nároky. Tím tato varianta 

ztrácí svoje hlavní výhody – rychlé zavedení a nízkou cenu.   

 
Z předchozích řádků plyne, že tato možnost se v našem konkrétním případě použít nedá. 

Je to ideální varianta v případě, kdy je firma se stávajícím systémem spokojena a pouze 

jej potřebuje rozšířit či mírně přizpůsobit a ne úplně předělat, jak je tomu v našem 

případě. 
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Druhou možností je zavést systém úplně nový a ten starý tzv. zahodit, což z hodnocení 

předchozí možnosti  plyne jako jediné možné řešení. Toto řešení s sebou však také nese 

jedno veliké úskalí – bude potřeba přetransformovat všechna data ze stávajícího 

systému do systému nového, což bude, z důvodu nemožnosti exportu dat z nynějšího 

SW, velice časově náročné a také drahé. Nicméně s tímto problémem se firma bude 

muset smířit a vybrat si z jedné ze tří možných variant získání nového IS. Podrobné 

hodnocení těchto variant uvádím dále.  

 
 

1.12.2 Nákup hotového produktu 

Možnost nákupu krabicového řešení má velkou výhodu v ceně a rychlosti zavedení. 

Tím ale výhody v našem případě končí. Vývojářská firma jistě nebude kvůli jedná 

zakázce svůj produkt zcela předělávat a přidávat do něj speciální funkce, které jsou pro 

REAL SPEKTRUM nutností. Velkým rizikem je také již dřív popsaný problém při 

zániku dodavatele, kdy nelze zadat jiné firmě, aby pokračovala ve vývoji daného SW. 

Došlo by opět k problému s transformací veškerých dat a tím by se nám tato varianta 

zpětně velmi zdražila.  

 
Z předchozího vyplývá, že ani tato varianta není pro společnost velikosti REAL 

SPEKTRA vhodná. Patří mezi ideální řešení pro menší firmy, jejichž chod je na 

zvoleném SW nezávislý a  IS jim slouží spíše jako podpůrný prostředek. Nelze ji však 

uplatnit ve velkých společnostech s mnoha pobočkami a dceřinými společnostmi, které 

mají specifické požadavky na funkce svého IS. 

 

1.12.3 ASP 

Využití ASP také není vhodné, protože výše popsané nevýhody krabicového produktu 

přetrvávají. Jedinou výhodou oproti „krabici“ jsou nižší náklady na pořízení (servery) a 

údržbu. Nevýhody ovšem převažují. 
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1.12.4 Vývoj nového systému 

Tato varianta se pro firmu REAL SPEKTRUM jeví jako nejvhodnější. Je sice velmi 

drahá, ale pokud bude vybrána kvalitní dodavatelská firma, která má s podobnými 

rozsáhlými IS zkušenosti, tak je velká šance, že bude výsledný software odpovídat 

potřebám firmy. Vše také samozřejmě závisí na tom, jak kvalitně zpracované 

požadavky dodá zadavatel.  

 
Vzhledem k tomu, že tato varianta má pouze jednu větší vadu, a to vysokou cenu, a jak 

už jsem uvedla dříve, ostatní varianty jsou z různých důvodů nevhodné, navrhuji aby 

firma využila možnosti vývoje zcela nového systému, tvořenému přímo na míru.   
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Varianta Obecné výhody Obecné nevýhody Překážky využití  

Přepracování 
stávajícího IS 

 
- maximální využití 

existujících zdrojů 
- poměrně rychlé 
řešení 

- poměrně levné 

 
- nemusí odpovídat 

požadavkům 
- celkové náklady 

mohou být vyšší 
- výsledkem může 

být méně kvalitní 
systém 

 

 
- stávající SW je 

nekvalitní 
- zvýšené finanční 

nároky 
- nemožnost 

jednoduchého 
doplnění 

N
E

V
H

O
D

N
É

 

Nákup 
hotového 
produktu 

 
- rychlé řešení 
- zaručená 

funkčnost a další 
vývoj 

- levná varianta 

 
- nemusí přesně 

splňovat všechny 
požadavky 
uživatele 

- závislost na 
dodavateli 

 

 
- potřeba 

speciálních 
funkcí 

- není vhodné pro 
velké firmy 

N
E

V
H

O
D

N
É

 

ASP 

 
- rychlé řešení 
- zaručená 

funkčnost a další 
vývoj 

- z krátkodobého 
hlediska málo 
nákladné 

- aplikační výkon 
zajišťuje hardware 
dodavatele 

- správu systému 
zajišťuje dodavatel 

 

 
- nemusí přesně 

splňovat všechny 
požadavky 
uživatele 

- vysoké provozní 
náklady 

- velmi vysoká 
závislost na 
poskytovateli 
služby 

- veškerá firemní 
data jsou umístěna 
u dodavatele 

 

 
- potřeba 

speciálních 
funkcí 

- není vhodné pro 
velké firmy 

N
E

V
H

O
D

N
É

 

Vývoj nového 
systému 

 
- přesně odpovídá 

potřebám podniku 
 

 
- celkově dražší 
řešení 

- časově náročné 
- nutnost 

přizpůsobení HW 
 

 
- vysoká cena 

 

V
H

O
D

N
É

 

Tabulka 7 : Hodnocení variant změn IS 
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1.13 Vybrané řešení 

Jak již bylo zmíněno výše, navrhuji společnosti REAL SPEKTRUM nechat si vytvořit 

nový informační systém tzv. na míru.  

 
Bude nutné vybrat kvalitní vývojářskou firmu s bohatými zkušenostmi, která udělá vše 

pro to, aby byl její zákazník spokojený. S takovou firmou je potřeba uzavřít vhodnou 

smlouvu i na desítky  let dopředu, kde se dodavatel zaváže k údržbě a aktualizacím 

systému. Samozřejmostí je, že systém bude majetkem REAL SPEKTRA ( i se 

zdrojovými kódy ) a také, že k produktu bude podrobná dokumentace ( uživatelská a 

hlavně programátorská ).  

 
Dále bude potřeba udělat rozsáhlé průzkumy napříč celou firmou. A to nejen mezi 

představiteli vedení firmy ( jak tomu bylo dříve ), ale hlavně mezi budoucími uživateli 

nového systému a také mezi IT podporou firmy. Správná a úplná formulace požadavků 

je jednou z klíčových fází zavedení nového systému a je tedy potřeba ji nezanedbat a 

věnovat jí opravdu hodně času a úsilí.  

 
Na základě podrobných požadavků a potřeb firmy pak dodavatelská firma začne 

pracovat na vlastním návrhu a implementaci budoucího informačního systému. Později 

přichází na řadu představení první verze nového softwaru vedení společnosti a zkušební 

nasazení do provozu za účely betatestování, ladění a přidávání chybějících funkcí. 

Samotné testování bude prováděno především zaměstnanci IT oddělení a některými 

makléři ( budoucími nejčastějšími uživateli ). Na základě připomínek těchto testerů 

postupně vznikne stabilní, použitelná verze. Dále bude následovat školení pro celou 

firmu, aby se systémem uměli pracovat jak ředitelé tak řadoví zaměstnanci. Poté ( či již 

během školení ) se budou muset přesunout všechna data ze starého systému do nového, 

což vzhledem k nemožnosti exportu ze stávajícího systému nebude příliš jednoduché – 

vhodné zřejmě bude najmout si brigádníky, kteří data ručně přepíší.  

 
Nyní už bude možné plynule přejít na nový systém. Vývojářská firma samozřejmě bude 

SW dál ladit a vytvářet aktualizace na základě odezvy z ostrého provozu. Tento support 

do budoucna je velmi důležitý a jeho podmínky by měly být upraveny ve smlouvě mezi 

REAL SPEKTREM a dodavatelem. 
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Toto řešení bude pravděpodobně nejdražší možností a také doba od zadání zakázky 

dodavateli po zavedení systému do plného provozu bude velmi dlouhá. Avšak výsledný 

systém by měl být kvalitní a použitelný ještě mnoho let od jeho zavedení, což se firmě 

určitě vyplatí.  

 
 

1.14 Etapy projektu zavedení informačního systému 

Úspěšnost IS projektů závisí na mnoha technických a organizačních faktorech, ale také 

na tom, jak se na projektu podílejí zaměstnanci podniku společně s pracovníky 

dodávající firmy. Zavedení podnikového IS není možné bez kvalitní a podrobné 

spolupráce obou stran. Některé projekty, např. implementace řešení a jeho následné 

využívání, navíc představují dlouhodobé partnerství obou zainteresovaných stran. Je 

tedy důležité, aby byla projektům IS/IT v jednotlivých etapách věnována dostatečná 

pozornost. V praxi by se tedy měla firma řídit následujícími etapami. 

 

 
Obrázek 1 : Hlavní činnosti při výběru a implementaci na příkladu ERP ( 1, str. 194 ) 
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1.14.1 Etapa I – rozhodnutí pro změnu IS a vytvoření týmu 

 
Rozhodnutí pro změnu podnikového IS 

Úmysl zavedení systému musí vycházet z jasného záměru podniku, který je v souladu 

s jeho obchodní strategií.  Klíčová je zde první část, ve které se na základě důkladné 

analýzy stávajícího stavu v podniku vytvoří studie, za pomoci které je možné určit 

nakolik je záměr uskutečnitelný, jestli se jím vyřeší klíčové problémy podniku a zda 

uvažované řešení přinese kýžené efekty. 

V rámci této analýzy by měly být zjištěny informace o záměrech vlastníků a 

strategických cílech podniku, informačních tocích v podniku, současném stavu IS/IT, 

potenciálu personálu v podniku a finančních představách podniku. 

 

Technologie Lidé Řízení 
 
- zmapování současného 

stavu využití IT a rozsah 
současného IS 

 

 
- zmapování zkušeností 

lidí s využíváním IT a 
stávajícího IS 

 

 
- ujasnění podnikové a 

informační strategie  
- analýza organizace 

podniku, informačních a 
materiálových toků 

- analýza situace 
v podnikových procesech 

- zvážení finančních 
možností 

 
 
- návrh základních 

požadavků na technické 
zabezpečení ERP 

- návrh použitelnosti úloh 
stávajícího IS   

 
- ujasnění rozsahu 

potřebného zaškolení 
uživatelů ERP¨ 

 

 
- vytipování pracovníků 

pro zavádění systému 
ERP 

- návrh požadavků na 
výběr ERP 

- specifikace hlavních 
očekávání od zavedení 
nového IS, určení metrik 
pro ověření dosažení 
požadovaného cílového 
stavu 

 
Tabulka 8 : Přehled hlavních činností v průběhu analýzy podniku ( 1, str. 197 ) 
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Vytvoření řešitelského týmu 

Pro správný průběh projektu je potřeba vytvořit řešitelský tým, který řídí vedoucí týmu 

– vedoucí projektu. Ten stanovuje postup řešení, určuje priority jednotlivých úkolů a 

potřebných zdrojů a koordinuje celý tým. 

 
V týmu pro zavedení nového IS by měli být zástupci všech oblastí podniku. 

V následující etapě projektu pak bude tým spolupracovat s konzultanty dodavatelské 

společnosti na analýze, návrhu a realizaci IS. 

 
 

1.14.2 Etapa II – Výběr vhodného řešení a jeho dodavatele 

V průběhu této etapy je proveden výběr vhodného IS, jeho dodavatele a sepsání 

smlouvy.  

 
Je nutné věnovat zvýšenou pozornost především provedení co nejobjektivnějšího 

srovnání na trhu dostupných řešení a dodavatelů s ohledem na potřeby a finanční 

možnosti podniku. Pro výběr vhodného dodavatele je důležité srovnat zkušenosti 

jednotlivých firem působících na trhu ( k tomu poslouží certifikáty ISO a podobně ).    

 

Technologie Lidé Řízení 
 
- otestování systémů ERP 

zkušebními daty – na 
vlastní technice nebo u 
nabízející firmy 

 

 
- návštěvy dodavatelů ERP 
- návštěvy referenčních 

instalací ERP 
 

 
- vytvoření skupiny pro 

výběr a hodnocení 
systémů ERP 

- provedení hrubého a 
následně jemného výběru 
systémů ERP 

 
 
- vyhodnocení výsledků 

dle zvolených kritérií 

 
- zpracování hodnocení 

posuzovaných ERP za 
sledovanou oblast 

- doporučení k nákupu 
vybraného systému ERP 

 

 
- příprava smlouvy 

s dodavatelem vybraného 
systému ERP 

Tabulka 9 : Přehled hlavních činností v průběhu výběru vhodného ERP ( 1, str. 198 ) 
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1.14.3 Etapa III – Vlastní implementace vybraného systému 

Po sepsání kupní smlouvy vybraného systému jsou dodavatelem zahájeny vývojové a 
implementační práce. 
 
Příkladem kroků prováděných v rámci implementace je následující schéma 
implementace SAP.  
 
 

 
Obrázek 2 : Příklad etap a činností v rámci implementace produktů SAP ( 1, str. 203 ) 

 
 
Výsledným stavem této etapy je zahájení provozu nového IS a jeho následné užívání, do 

nějž se promítají postupné změny plynoucí z nových potřeb podniku a novinky, které 

vytváří dodavatel.  



46 

 
Technologie Lidé Řízení 

 
- nákup potřebného HW a 

sítí 
- nákup systému licencí 

ERP 
 

 
- školení vedoucích 

pracovníků 
- školení pracovníků 
řešitelského týmu a 
systémové údržby 

- školení koncových 
uživatelů 

 

 
- sestavení řešitelského 

týmu implementace ERP 
do  podniku 

- sestavení harmonogramu 
implementace 

- optimalizace 
podnikových procesů 

 
 
- příprava a převody dat 

z jiných úloh do 
systému ERP 

- integrace ERP s dalšími 
SW 

- doprogramování 
vhodných úloh 

 

 
- vyjasnění požadavků na 

úpravy snímků a sestav 
- využívání příslušného 

modulu a funkcí ERP 

 
- zkušební provoz ERP na 

testovacích datech 
- provoz ERP na reálných 

datech 

Tabulka 10 : Přehled hlavních činností v etapě vlastní implementace ERP ( 1, str. 205 ) 
 
 

1.14.4  Etapa IV – Provoz a údržba vybraného systému 

Pro optimalizaci efektů informačních systémů jsou důležité nejen metodické postupy 

implementace změn IS, ale i řízení následného provozu. 

 
V průběhu 90. let byly pro efektivní řízení návrhu, implementace, a zejména provozu IT 

aplikací vyvinuty vhodné firemní metodiky. Dvě hlavní jsou v současné době veřejnosti 

dostupné, jsou de facto v zahraničí standardy a promítají se do norem ČSN. Jedná se o 

metodiky ITIL a COBIT. 

 
 „ITIL ( IT Infrastructure Library ) 

ITIL poskytuje rámec pro správu služeb IT ( IT Service Management – ITSM ) na 

základě „nejlepších praktik“ ( best practices ) a je to de facto mezinárodně akceptovaný 

standard pro řízení IT služeb. Hlavním motem ITIL je, že služby IT existují jedině za 

účelem podpory businessu a jeho účinného a efektivního provozování. ITIL se proto 

snaží o vzájemné sladění IT a businessu a o poskytování služeb, které business 

potřebuje. 
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COBIT ( Control Objectives for Information and Related Technologies)  

COBIT je všeobecně přijímaný rámec pro zavedení a provoz tzv. IT Governance, neboli 

pro  „vládu“ nad IT ve firmách. Vychází z celé řady standardů a best practices, se 

kterými je v souladu. Za všechny jmenujme například Capability Maturity Model, ISO, 

ITIL, COSO, Sarbanes-Oxley Act, Prince2 atd… COBIT pomůže nastavit společný 

jazyk pro komunikaci businessu a IT, umožní sjednotit cíle IT a businessu a zavede 

postupy pro měření a vyhodnocení výkonu IT. „ ( 1, str. 210 ) 

 
 

1.15 Závěrečné rady a doporučení 

Závěrem bych ráda uvedla několik problémů, které se při vývoji softwaru často 

vyskytují a kterým by bylo dobré se vyhnout. 

 
První problémy s velmi vážnými následky se mohou vyskytnou už při samotné 

specifikaci požadavků. Mohou plynout z nedostatečné komunikace mezi uživatelem a 

dodavatelem, z nejasné a neúplné formulace požadavků nebo z neucelené představy 

uživatele o výsledném SW. Je třeba dávat pozor i na nejednoznačnosti spojené se 

specifikací požadavků v přirozeném jazyce. Této fázi je třeba věnovat skutečně 

dostatečné množství času, nic nezanedbat a zadokumentovat tak, aby vznikalo co 

nejméně nejasností. Vhodné je použít i některé z následujících metod získávání 

užitečných informací pro specifikaci: interview a dotazníky mezi běžnými uživateli SW 

(makléři), přímá účast a pozorování práce u zákazníka, analýza existujícího SW atd. 

 
Další problémy mohou vzniknout v důsledku špatné organizace celého projektu, při 

komunikaci a plánování jednotlivých etap. Je proto dobré předem stanovit jisté 

standardy pro komunikaci mezi všemi zúčastněnými stranami, u takto rozsáhlého 

projektu opět ideálně výhradně písemného charakteru. Ještě jednou zde upozorňuji na 

důležitost dokumentace, zápisů a poznámek ze všech schůzek k projektu a podobně. 

 
V neposlední řadě je třeba počítat i s náchylností implementovaného softwaru 

k chybám. Mnoho chyb se projeví až při provozu (nikoli při vývoji). Odstraňování chyb 

potom vede k návratu v etapách vývoje SW. 
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Na závěr kapitoly uvádím dva zajímavé grafy ukazující jednotlivé fáze životního cyklu 

softwaru a důležité faktory pro úspěch SW projektu. 

 
 

8%

7%

12%

6%

67%

specif ikace požadavků

architektonický a
podrobný návrh

implementace

integrace a testování

provoz a údržba

 
Graf 2 : Jednotlivé fáze životního cyklu SW 
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Graf 3 : Důležité faktory pro úspěch SW projektu 
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Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala problematikou informačního systému 

společnosti REAL SPEKTRUM a.s. Jedná se o jednu z největších a nejvýznamnějších 

realitních společností působících na českém trhu s nemovitostmi. Kromě specialisty na 

zprostředkování prodeje a koupě, nájmu, pronájmu a podnájmu nemovitostí je REAL 

SPEKTRUM také uznávaným odborníkem na přípravu a realizaci veřejných dražeb a 

výběrových řízení. Firma vznikla v roce 1996  a od té doby neustále rozšiřuje a 

zkvalitňuje své služby. 

 
Jedním z klíčových nástrojů k úspěchu je pro společnost velikosti REAL SPEKTRA její 

informační systém. Bohužel společnost REAL SPEKTRUM má ten svůj 

v nevyhovujícím stavu a proto jsem se rozhodla firmě navrhnout možná zlepšení.  

 
Prvním krokem k vytvoření smysluplného návrhu byla důkladná analýza současného 

stavu ve firmě a také analýza samotného IS. Pro získání relevantních výsledků jsem 

využila znalostí metody HOS8 a SWOT analýzy. Dále jsem prostřednictvím dotazníků 

provedla průzkum spokojenosti s IS a požadavků na nový IS mezi zaměstnanci firmy. 

 
Na základě těchto kroků jsem dospěla k názoru, že je nutné IS změnit či úplně vyměnit. 

Nastínila jsem 4 možná řešení této otázky a dále je rozebrala z pohledu vhodnosti pro 

společnost REAL SPEKTRUM. Srovnáním výhod a nevýhod jednotlivých variant jsem 

se rozhodla doporučit firmě vytvoření zcela nového informačního systému. Fáze tohoto 

projektu jsem podrobněji rozepsala v dalších kapitolách práce. Na závěr jsem uvedla 

možné komplikace při zavádění nového informačního systému, kterým by bylo dobré se 

vyhnout. 

 
Vytvoření nového informačního systému tzv. „na míru“ je obecně velice drahou 

záležitostí. Kromě finanční stránky je nevýhodou také časová náročnost tohoto projektu. 

Mnoho času zabere jak sběr požadavků a potřeb firmy, tak i vlastní vývoj, testování a 

zavedení do provozu. Vzhledem k tomu, že je REAL SPEKRTUM velkou a stabilní 

společností s fungujícím (i když nevyhovujícím) IS, neměly by být výše zmíněné 

nevýhody pro firmu nepřekonatelnou překážkou.  
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Věřím, že mnou navržené řešení je pro společnost REAL SPEKTRUM vhodné a 

pomůže jí zjednodušit práci s klienty, zakázkami a – dnes tak důležitými – informacemi. 

Pokud se firma rozhodne řešit situaci vývojem nového informačního systému, pak jistě 

brzy po jeho zavedení zjistí, že již nepřetrvávají neustálé problémy bránící úspěšnému 

chodu firmy. Nejedná se jen o zbytečně ztracené zisky kvůli nedokonalému plánování 

prohlídek nemovitostí nebo pracovních schůzek, ale také obecně o úbytek výkonu 

pracovníků způsobený nejen zdržováním se s neergonomickým systémem, ale také 

sníženou morálkou z důvodu nepohodlné práce s IS. 

 
Zpracování této práce mi přineslo mnoho cenných znalostí a zkušeností z oblasti 

podnikových informačních systémů a jejich zavádění. Uvědomila jsem si jak je celý 

proces složitý a také jak moc záleží na jeho první, zdánlivě jednoduché části – podrobné 

a ucelené studii požadavků na daný IS.   
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 
zkratka původní znění český význam 

ARK ČR  Asociace realitních kanceláří České republiky 

ASP Application Service Providing poskytování aplikačních služeb 

B2B Business-to-Business 
obchodní vztahy mezi obchodními 
společnostem 

B2C Business-to-Customer 
obchodní vztahy mezi obchodními 
společnostmi a koncovými zákazníky 

CEREAN 
Central European Real Estate 
Association Network Mezinárodní institut realitních odborníků 

COBIT 

Control Objectives for 
Information and Related 
Technologies  

CRM 
Customer Relationship 
Management 

systémy podporující řízení vztahů se 
zákazníky 

DNS Domain Name System hierarchický systém doménových jmen 

EKRK  Evropský klub realitních kanceláří 

ERP Enterprise Resource Planning komplexní podnikové informační systémy 

FIABCI 
The International Real Estate 
Federation Mezinárodní svaz realitních makléřů 

FTP File Transfer Protocol protokol pro přenos souborů  

HOS8   

IS Information Systems informační systémy 

IT Information Technology informační technologie 

ITIL IT Infrastructure Library   

LAN Local Area Network lokální síť 

MDA Mobile Data Assistent malý kapesní počítač s funkcí telefonu 

MRP II 
Manufacturing Resource 
Planning systém plánování výrobních zdrojů 

NARKS  
Národní asociace realitních kanceláří 
Slovenska 

OS Operation System operační systém 

PDA Personal Digital Assistant malý kapesní počítač 

RK  realitní kancelář 

SW   

SWOT   

VPN Virtual Private Network virtuální privátní síť 

VT  výpočetní technika 

XML Extensible Markup Language rozšiřitelný značkovací jazyk 
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