






ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému české pobočky 

americké společnosti Sherwin-Williams, která je přední světový dodavatel nátěrových 

hmot, barev, laků, mořidel a tmelů. V české republice je výroba soustředěna na 

povrchovou úpravu dřeva a jiných příbuzných materiálů určených pro průmyslovou 

výrobu. V průběhu této práce bude provedena analýza současného informačního systému 

Microsoft Dynamics NAV ve verzi 5.0. Hlavním výstupem této analýzy bude návrh pro 

optimalizaci důležitých procesů a po jejichž zavedení by měla být eliminována slabá 

místa systému. 

 

 

ABSTRACT 

This diploma project is about the assessment of the information system of the Czech 

branch of the American company Sherwin-Williams, which is the world's leading supplier 

of paints, colours, varnishes, stains and mastics. In the Czech Republic, production is 

concentrated on the wood surface treatment and other related materials for industrial 

production. In this work, the analysis of the current Microsoft Dynamics NAV 

Information System in version 5.0 is performed. The main objective of this analysis is to 

optimize important processes and to eliminate system weaknesses. 
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ÚVOD 

Pro mezinárodní a zároveň výrobní společnost tvoří informační systém jeden z klíčových 

prvků k dosažení úspěchu. Mnohem důležitější ale je, aby byl tento systém efektivní a 

práci ulehčoval, mnohdy se v praxi stane, že jsou lidé spíše otroky informačního systému 

a v takovém případě je nutná změna vedoucí ke zvýšení efektivity při používání 

informačního systému. Tato diplomová práce se zabývá posouzení současného stavu 

informačního systému ve společnosti, která se se soustřeďuje na výrobou laků, barev, 

mořidel a tmelů. Po ukončení analýz je vypracován návrh a jeho možné řešení.  

 

Práce jako taková je složena do čtyř za sebou jdoucích částí. V první části jsou obsaženy 

důležité definice a představení pojmů z oblasti informačních systémů. Aby ten, kdo bude 

práci číst, byl plně srozuměn s danou problematikou.  

 

V části druhé je představena společnost, o které je tato diplomová práce. Společnost 

Sherwin - Williams Czech Republic, spol. s r.o. využívá informační systém Microsoft 

Dynamics NAV ve verzi 5.0. Po uveřejnění informačních údajů o firmě následuje analýza 

a zhodnocení již zmiňovaného informačního systému Microsoft Dynamics NAV ve verzi 

5.0. 

 

V třetí části je uveden vlastní návrhy na zlepšení, který by v doporučeném postupu měl 

vést ke zlepšení současného stavu. Tyto návrhy byly konzultovány s vedoucím 

pracovníkem informačního systému společnosti a jsou opřeny o reálné základy z praxe.  

 

V poslední části před samotným závěrem práce jsou uvedeny konkrétní postupy 

doporučené realizace, stanovení a vyhodnocení přínosů těchto možných změn. Zároveň 

tato kapitola zahrnuje organizačních změny a potřebné úpravy ve společnosti tak, aby 

bylo řešení efektivní. Veškeré doporučení a změny v informačním systému jsou cíleny 

konkrétně na tuto společnost a nelze tedy zaručit úspěšnou implementaci těchto 

doporučení na podnik v podobném oboru. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

 

Vymezení problému 

Informační systém Microsoft Dynamics NAV (dříve Navision) ve verzi 5.0 z dílny 

Microsoftu patří mezi nepropracovanější systémy ve světě a díky své funkcionalitě a 

možnostem rozšíření si získal velkou oblibu. Tento informační systém je určený pro 

řízení klíčových procesů v podniku a umožňuje získat přehled o dění ve společnosti 

z oblasti financí, obchodu, marketingu, výroby, zásobování a mnoho dalšího. Firma 

Sherwin - Williams Czech Republic, spol. s r.o. jej využívá od roku 2000, kdy byla 

implementována verze produktu Navision Financials 2.60. Od té doby byl informační 

systém několikrát povyšován na nové verze, nejprve na verzi Navision Attain 3.01 v roce 

2002 a následně v roce 2004 na verzi Microsoft Business Solution – Navision 4.00 v roce 

2006. Poslední, pouze technologický upgrade systému, kdy byla instalována nová verze 

klienta Microsoft Dynamics NAV 5.00 ale aplikace zůstala na verzi 4.00, byl proveden 

v roce 2010. Jelikož Microsoft ukončil mainstreamovou podporu v roce 2012 a současná 

verze již nesplňuje požadavky na kompatibilitu systému, je plánován v následujících 

letech přechod na novější verzi a to zejména z důvodu vyšší kompatibility databázového 

prostředí SQL a zároveň z pohledu podpory je zde potřeba přistoupit na aktuální verzi 

systému. 

 

Cíl práce 
Hlavní cílem této diplomové práce je posouzení informačního systému dceřiné 

společnosti Sherwin-Wiliams se zastoupením v České republice. Současně následné 

zhodnocení analýzy. Výsledek této analýzy bude sloužit jako podklad pro následné 

vypracování návrhu, vedoucího ke zjednodušení podnikových procesů, zvýšení efektivity 

a konkurenceschopnosti společnosti.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

V této části práce se budu věnovat určitým pojmům, teorii a jiné výrazům, se kterými je 

potřeba se seznámit pro správné porozumění zbylých částí diplomové práce. 

 

2.1 Data 

 

Z úvodu této diplomové práce je zřetelné, že bude práce opřena o oblast dat a informací. 

Data lze obecně vnímat jako prosté surové prvky jako jsou např. zvuk, text, číslo, obraz 

nebo jiné vstupy. Data v oblasti informačních systémů tvoří základní stavební prvek pro 

rozhodování. 

 

Slovo data je odvozeno od množného čísla latinského slova datum, které bylo dále 

odvozeno od slova dare, které nese význam něco dát. Spojení těchto odvození si lze 

vyložit jako něco daného. [1] 

 

Ing. Hronek z katedry informatiky Univerzity Palackého v Olomouci ve své publikaci 

popisuje data jako rychle a často se měnící hodnoty, které odráží současný stav reality a 

jsou nezávislá na uživateli. [2] 

 

Data lze rozdělit na dvě kategorie: 

• Strukturovaná data – zde jsou data uložena v relačních databázích. Díky tomuto 

strukturovanému uložení je práce s daty jednodušší a efektivnější. Lze v tomto 

uskupení vybírat konkrétní data. 

 

• Nestrukturovaná data – tyto data lze chápat jako např. videozáznamy, obrázky, 

zvukové stopy, ale také nestrukturovaný text. Dle Sklenáka jej chápat jako: „Tok 

bitů bez dalšího rozlišení“ [1, str.2] 

 

Data jsou tedy vstupním předpokladem pro získání jakékoliv informace, přičemž tvoří 

základní bohatství a aktivum organizace. [1] 
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V oblasti podnikových informačních systémů data reprezentují údaje o významném faktu 

a dělí se do tří skupin: 

• Data o společenských podmínkách – jsou to data týkající se rozvoje nových 

služeb, technologií, produktů včetně faktorů ovlivňujících výrobu jako je např. 

demografické prostředí. Dále sem patří data spojená s náklady a produktivitou 

výroby. 

• Data o trhu – do této části spadají data o konkurenci, data o nabídce a poptávce 

a o komoditním trhu. 

• Interní data o podniku – zde spadají data o podnikových zdrojích, fungování 

podniku. Řadí se zde také prognózy pro prodej nebo finanční plán. Výstupy těchto 

dat jsou podkladem pro rychlou reakci na změnu svého okolí. [3] 

 

Rozdělení podnikových dat: 

 
Obrázek č. 1: Kategorie podnikových dat. Zdroj: [3] 

 

Kategorie klíčová relační data, potažmo referenční data charakterizují schopnosti 

podniku a podnik jako celek. Na tyto data navazují kmenová data, která slouží jako popis 

vlastností dodavatelů, zákazníků  produktu a materiálu. Podmíněná kmenová data jsou ve 



 15 

své podstatě podmínky, které ovlivňují cenotvorbu, cashflow nebo workflow. K tomu 

úzce související transakční data vznikají např. při vytvoření objednávky nebo obsluhy 

zákazníka. Vzorovým příkladem je počet objednaných kusů se zvolenou dopravou. 

Nejvýše postavené reporty které nemohou vzniknout bez transakčních dat a jsou 

výstupem těchto výše zmíněných. Reporty v pravidelných intervalech slouží manažerům 

k porovnání jednotlivých týdnů či měsíců a zobrazují např. souhrn objednávek, což 

umožňuje efektivnější rozhodování na základě výsledků z předchozího období. [3] 

 

2.2 Informace 

 

V rozhodovacích procesech a podnikání mají informace obrovský význam. Peter 

Drucker, jakožto uznávaná osobnost moderního managementu uvedl, že informace jsou 

jediným smysluplným zdrojem k podnikání. Ostatní výrobní faktory mezi které se řadí 

práce, půda, kapitál nejsou dle jeho názoru v daném kontextu významné, posunul až na 

druhou kolej. [4] 

 

Norbert Wiener, který je považován za zakladatele kybernetiky definoval, že je informace 

nehmotné povahy. Z této definice vycházel také Claudie Shannon, který tuto tezi doplnil 

svou definicí o statistické pravděpodobnosti výskytu signálu či znaku, který odstraňuje 

apriorní neznalost příjemce. [5] 

 

 

Takových a podobných neexaktních vyjádření a definování co to informace znamená, lze 

v literatuře zabývajícím se podobným tématem najít nespočet. Na danou problematiku 

lze nahlížet třemi základními způsoby podle úhlu pohledu: 

 

• Syntaktický pohled 

• Sémantický pohled 

• Pragmatický pohled 
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Syntaktický pohled je dle Sodomkova výkladu orientován na vnitřní strukturu informace, 

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

Z úrovně sémantického pohledu je kladen důraz na obsahový význam informace a to stále 

bez ohledu na vztah k příjemci. Pragmatický pohled je od předchozích dvou doplněn o 

významu pro příjemce a je směřován k praktickému využití. [5] 

 

Informaci lze považovat za zprávu, která je nositelem nějaké skutečnosti nebo znalosti. 

Pokud chceme konkrétní informaci použít, je zapotřebí aby byla srozumitelná, čitelná a 

neměla by obsahovat chyby. [3] 

 

2.3 Informační systém 

 

2.3.1 Význam IS 

 

Základní otázkou pro podnik před zavedením informačního systému - IS je, co se od 

systému požaduje. Jaký bude mít pro podnik význam. Samotné zavedení informačního 

systému zahrnuje ve většině případů velké ekonomické náklady a proto je potřeba před 

implementací IS  zhodnotit přínosy.  

Zavedený a správně fungující IS může ovlivňovat hodnotu podniku, napomáhat 

v konkurenceschopnosti, ale také zefektivnit řízení vztahů ať už s dodavateli nebo 

zákazníky. Ve své podstatě by měl IS naplňovat podnikové cíle. Po uplynulé době 

fungování IS, je také důležitá následná kontrola, tedy zda je systém efektivní a zda byly 

podnikové cíle naplněny. [6] 

 

2.3.2 Význam ICT v IS 

 

ICT – Information and Communication Technology, tedy Informační komunikační 

technologie slouží k funkčnosti informačního systému. Jelikož tyto dva pojmy spolu úzce 

souvisí, vznikla často skloňovaná zkratka IS/ICT. Pojednává tedy o jakési podpoře 

informačních komunikačních technologií pro informační systém. ICT zahrnuje 

hardwarové a softwarové vybavení sloužící pro komplexní fungování systému od sběru 

a zpracovávání dat až po samotnou komunikaci s lidmi. [7] 
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Docent Sodomka tyto dvě složky doplnil o neméně podstatnou část a tou jsou lidé. 

 

„Podnikový informační systém vytvářejí lidé, kteří prostřednictvím dostupných 

technologických prostředků a stanovené metodiky zpracovávají podniková data a 

vytvářejí z nich informační znalostní bázi organizace sloužící k řízení podnikových 

procesů, manažerskému rozhodování a správě podnikové agendy“. [5, str.61] 

 

2.3.3 Struktura IS 

 

Z pravidla je informační systém sestaven ze čtyř částí: 

• Hardware – Do této kategorie spadá hmotné vybavení, tedy základní deska a 

všechny dílčí komponenty počítačové sítě. 

• Software – Lze si představit jako program či aplikace sloužící k fungování 

informačního systému. Společně s hardwarem tvoří již funkční systém, který lze 

obsluhovat a řídit. 

• Orgware – Soubor instrukcí, předpisů a postupů, s pomocí kterých je postupně 

dosahováno plnění podnikových cílů. Patří zde také nařízení chování 

v informačním systému, bez kterých by nastal v organizaci chaos. 

• Peopleware – Do této části spadá kvalifikace zaměstnanců obsluhujících 

informační systém. Cílem podniku by měla být vysoká úroveň znalostí těchto 

zaměstnanců, tím lze dosáhnout pravidelným proškolováním. Je zde kladen důraz 

na adaptování zaměstnance v oblasti náplni práce. [8] 

 

2.3.4 Klasifikace IS 

 

Každý podnik, a každá jeho organizační část požaduje svůj specifický způsob 

zpracovávání informací, se kterými dále pracuje. Obecně tyto „pohledy“ dělíme do čtyř 

základních úrovní: 

Provozní úroveň – Do této úrovně spadají systémy zpracovávající každodenní 

podnikovou agendu, mezi které patří realizace zakázek či potřeby nákupu a prodeje. 
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Hlavním požadavkem na tento systém je aktuálnost, přesnost a v jednotné verzi pravdy. 

O této úrovni se také hovoří jako o úrovni transakční. [5,11] 

 

Znalostní úroveň – Do této úrovně spadají klientské aplikace informačního systému jako 

jsou ERP či CRM, ale také kancelářské aplikace označovány jako groupware (Microsoft 

Office). Jedná se o druh aplikací, které podporují znalosti zaměstnanců a zabývají se 

tokem dokumentů. 

 

Řídící úroveň – V této úrovni se jsou zpracovávány převážně informace nutné ke splnění 

administrativních úkolů. Pohled na tuto úroveň si lze také vyložit, zda vše funguje jak má. 

Odpovědi na tuto otázku jsou získávány pomocí reportů o výsledcích v pravidelných 

intervalech. Dále se tato úroveň zabývá možnými výhledy do budoucna, v případě, že se 

management rozhodne zvýšit produkci a následná návratnost vynaložených nákladů. 

 

Strategická úroveň – Tato úroveň složí především vrcholovému managementu, jelikož 

jsou zde zahrnuty dlouhodobé strategické cíle podniku. Slouží k identifikaci 

dlouhodobých trendů napříč organizací. Cílem je odhalit případnou změnu chování trhu 

a připravit vhodnou změnu, popř. zda je vůbec možná. [5] 

 

 

Obrázek č. 2: Informační pyramida podle organizačních úrovní. ZDROJ: [5] 
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2.3.5 Základní dělení IS 

 

„Podnikové informační systémy je vhodné klasifikovat podle jejich praktického uplatnění, 

ve shodě s nabídkou dodavatelů a ve shodě s požadavky na řízení podnikových procesů. 

Rozhodující pro klasifikaci podnikových informačních systémů je tzv. holisticko-procesní 

pohled“. [5, str.77] 

 
Obrázek č. 3: Rozdělení informačních systémů. ZDROJ: [8] 

 

MIS – Management Information System 

Jedná se o informační systém, který využívají z velké části manažeři a vrcholový 

management. Tento systém sumarizuje  data z SCM, ERP, CRM a někdy také z externích 

zdrojů. Tyto data po zpracování slouží pro zvýšení kvality rozhodování. [8] 

 

SCM – Supply Chain Management 

V dodavatelském řetězci je důležité dosáhnout maximální efektivity provozu a 

optimalizovat celkové řízení. Tento systém slouží k propojení mezi dodavatelským 

řetězcem a odběratelem s využitím ICT. Toto propojení slouží ke koordinaci postupu a 

sílení informací. Nynější SCM dokáží informovat podnik o stavu objednávky a 

s přístupem do skaldových zásob lze eliminovat opoždění objednávky. [12] 
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ERP – Enterprise resource planning 

V podstatě jádro informačního systému, které se zaměřuje na zpracování podnikových 

procesů. Slouží k automatizaci podnikových procesů a přístupu k datům v reálném čase. 

Společně s BI – Business inteligence tvoří úzké propojení kdy ERP vyjadřuje vstupní 

zdroj dat, se kterými jsou následně aplikovány obchodní, marketingové a personální 

analýzy. [3] 

 

Klasifikace ERP systémů: 

• All in one – Systém pokrývající všechny procesy. 

• Best of breed – Systém zaměřený na specifické procesy. 

• Lite ERP – Odlehčená verze systému. [3] 

 

CRM – Customer relationship management 

Řízení vztahu se zákazníky spadá do oblíbené oblasti podnikové informatiky. V době, 

kdy je téměř každý potenciální zákazník online, se nabízí široká škála uplatnění tohoto 

systému. Prakticky v každé literatuře o CRM systémech je kalden důraz na nutnost 

uspokojit potřeby zákazníků. Spadá zde řízení kontaktů, obchodu, marketingu a 

servisních služeb. [5] 

 

2.3.6 Výrobní informační systém 

 

Manufacturing Execution System zkráceně MES znamená v překladu výrobní informační 

systém. Jedná se o takové typy systémů, které vytvářejí vazby mezi podnikovým 

informačním systémem typu ERP – Enetrprise resource planning a systémem pro 

automatizaci výroby popř. technologických procesů. [9] 

 

Cíle MES systémů: 

• Dosažení nižších nákladů 

• Zvýšení kvality 

• Pružnější reagování 
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Systém MES bývá spojován s pojmy kvalita – produktivita – efektivita. [10] 

 

MES je mezičlánkem vyplňujícím mezeru mezi ERP systémy a procesní automatizací, 

např. výrobní linkou, obráběcím centrem. 

 
Obrázek č. 4: Rozdělení výrobních informačních systémů. ZDROJ: [10] 

 

 

2.3.7 Procesy v informačním systému 

 

Nezbytnou činností v podnikových informačních systémech je správné rozdělení procesů. 

Do těchto procesů můžeme zařadit výdej a příjem materiálu, výdej a příjem faktur nebo 

plánování zdrojů. [12] 
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Procesy v informačním systému rozlišujeme: 

• Hlavní – procesy, které zabezpečují hlavní podnikové aktivity a participují se na 

celkové výkonnosti podniku. 

• Podpůrné – podporují hlavní procesy. 

• Řídící – podnik s pomocí těchto procesů formuluje způsob řízení organizace. [13] 

 

2.3.8 Údržba IS 

 

Údržba informačního systému je definována ve více úrovních: 

 

Legislativní podpora - implementace nových aplikací souvisejících s podporou 

požadovaných funkcí systému pro splnění požadavků ve vztahu ke měnící se legislativě. 

Tuto úlohu přebírá a zodpovídá za ni lokální partner s možností implementovat vyvinuté 

řešení pro všechny své zákazníky. 

 

Customizace – implementace požadovaných funkcionalit pro podporu podnikání a aktivit 

společnosti. Může být realizována v rámci smlouvy s lokálním partnerem o podpoře 

(SLA) nebo může být realizována vlastními kapacitami, pokud jsou k dispozici. 

 

Technická podpora – jedná se údržbu založenou na existenci evidence požadavků z řad 

uživatelů v denním užívání informačního systému s předpokládanou odezvou dle SLA a 

plynoucích požadavků na customizaci nebo edukaci v rámci problému. Technická 

podpora je dnes realizována formou internetových aplikací s možností definice problému, 

její priority v řešení a odkazem na oblast ERP, kterého se problém týká. 

 

Upgrade IS – jde o možnost zahrnout do ročních nákladů provozu IS možnost upgrade na 

novou verzi IS z produkce dodavatele – výrobce. Tímto způsobem je financován rozvoj 

IS a je na zákazníkovi – uživateli, zda bude respektovat podmínky dodavatele na údržbu 

tohoto typu. V současné době se pohybuje hodnota ročního poplatku za upgrade systému 

na novou verzi v rozmezí 15% až 20% hodnoty licence. Je zřejmé, že výrobci software 

deklarují životnost verzí na dobu 5 – 6 let. S tím souvisí i možnost užívání databázových 

platforem poskytovaných jinými výrobci. Společnosti obvykle zahrnují náklady na 
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upgrade IS do svých rozpočtů, poplatky platí ale k upgrade IS nedojde. Eliminují tím 

rizika upgrade systému z důvodu stabilního stavu IS a při tom se vzdalují vývoji a novým 

možnostem. 

 

2.3.9 Hodnocení IS 

 

Existuje několik způsobů, jak lze podnikový IS ohodnotit. Důležitým faktorem při 

oceňování je kvalita a rychlost dosažených cílů. K hodnocení IS jsou využívány nejčastěji 

metody Balanced Scorecard (BSC) a Total Cost of Ownership  (TCO) v překladu celkové 

náklady na vlastnictví. [6] 

 

Balanced Scorecard – BSC 

V tomto případě se vychází ze zvoleného systému hodnotících ukazatelů, které poskytují 

zpětnou vazbu. Jedná se o metodu popisující význam měření výkonnosti a lze zde 

definovat jednotlivé cíle podniku. Mimo výše zmíněné zajišťuje BSC rovnováhu mezi 

ukazateli výkonnosti a výstupy. [5] 

 

Na podnik je zde nahlíženo ze čtyř oblastí: 

 
Obrázek č. 5: Perspektiva Balanced Scorecard. ZDROJ: [5] 
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Total cost of Ownership – TCO 

Tato metoda se osvědčila jako přínosná pro plánování a kontrolu výdajů za IT služby. 

Ukazatel zahrnuje celkové náklady na IS po celou dobu jeho životnosti včetně nákladů 

na bezpečnost, které s sebou nesou nemalé náklady po dobu životnosti projektu. Pomocí 

tohoto ukazatele lze mimo jiné vyhodnotit výhodnost jednotlivých řešení. Soustředí se 

také na skryté náklady, do kterých se řadí náklady na změnu řešení,  náklady na 

dostupnost systému nebo také již zmíněné náklady na bezpečnost. [5,14] 

 

Celkové náklady na vlastnictví se dělí do tří základních skupin: 

• Celkové náklady na SW 

• Celkové náklady na pracovníky a podporu 

• Celkové náklady na školení a učení se [14] 

 

2.3.10 Service Level Agreement 

 

V překladu toto slovní spojení pojednává o vztahu mezi příjemcem a dodavatelem služby. 

Lze na něj nahlížet také jaké na určitý smluvní doplněk, který je součástí dohody. V tomto 

dokumentu jsou jasně definovány v určitém objemu a kvalitě povinnosti a práva na obou 

stranách včetně případných sankcí za nedodržení smluvních podmínek. 

 

Nikdy nejsou podmínky předem stanoveny a tak je na obou stranách, jaké si vyjednají. 

Jedná se zejména o dostupnost systému či databází nebo provoz softwaru, případně také 

servis koncových zařízení ať už tiskáren, počítačů apod. . Záleží tedy na tom, za co 

dodavatel zodpovídá, resp. co vše poskytuje. Tento druh smlouvy obsahuje také 

zákaznické služby jako je infolinka, myšleno jako vzdálená podpora. 

 

V dnešní době, kdy je cloud a outsourcing v plném rozkvětu, což znamená, že jsou 

veškeré podnikové agendy provozovány třetími stranami je tedy zřejmé, proč je nutné 

tento smluvní doplněk nebrat na lehkou váhu. Jsou zde rizika jako právě již zmíněná 

dostupnost služeb, což při výpadku u výrobního podniku znamená obrovské ztráty při 

pozastavení výroby. [11] 
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2.4 Databáze 

 

2.4.1 Databázový systém 

 

Pojem databáze si lze vyložit jako data, která jsou umístěna na databázovém serveru 

sloužící k dalšímu širokému spektru zpracování, vzorným příkladem databáze jsou 

lékařské záznamy. V případě nahlédnutí do hlubší struktury si lze databázi představit jako 

kolekci integrovaných záznamů k jejichž popisu slouží metadata, která tvoří systémový 

katalog. Jedním ze základních požadavků na databázi je, aby byly schopny pracovat 

s velkým objemem dat. [15] 

 

Databázový systém tvoří samotná databáze dat a systém řízení báze dat. 

 
Obrázek č. 6: Databázový systém. ZDROJ: [16] 

 

Databázové systému mohou být: 

• Relační 

• Hierarchické a síťové 

• Objektové databázové systémy [16] 
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2.4.2 Jazyk SQL – Structured Query Language 

 

V překladu strukturovaný dotazovací jazyk. Jedná se o typ přístupu a práci s daty. 

Vzhledem k tomu, že vznikl nespočet systémů od odlišných výrobců, bylo potřeba těmto 

dotazovacím jazykům dát určitý standard, výsledkem je právě SQL. [15] 

 

Základní příkazy pro práci s daty: 

• SELECT –>  Výběr dat 

• INSERT –>  Vložení dat 

• UPDATE – > Změna dat 

• DELETE –> Smazat data [15] 

 

2.4.3 Datové modely 

 

Datový model slouží pro návrh datové struktury. Jedná se o konceptuální model, který je 

velice podobný klasickým ER diagramům používaným pro návrh struktury relačních 

databází. Model je tvořen sadou entit, které jsou mezi sebou provázány pomocí vazeb s 

příslušnou kardinalitou. 

 

Při vytváření datových modelů je zapotřebí si uvědomit, že každému typu datového 

objektu je nutno navrhnout samostatnou datovou strukturu věty. 

 

Osoba pověřena vytvořením informačního systému má k dispozici pět možných typů 

datových modelů: 

• Lineární 

• Hierarchický 

• Síťový 

• Relační 

• Objektový [17] 
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2.4.4 Entita a atributy 

 

Základní prvek ER diagramu tvoří entita. Jedná se o objekt z reálného prostředí, který je 

následně převeden do tabulky s výčtem vlastností které se nazývají atributy. [15] 

 

Hlavním zdrojem dat v databázi tvoří právě atributy, které určují vlastnosti každé z entit. 

Základní rozdělení atributů: 

• Jednoduchý atribut – Složen z jednoho údaje. 

• Vícehodnotový atribut – Složen z více údajů. 

• Odvozený atribut – Lze odvodit z jiného atributu, např. město bydliště lze odvodit 

z poštovního směrovacího čísla nebo datum narození z rodného čísla. 

• Speciální atribut – Pracuje s primárním nebo cizím klíčem a slouží k výslovné 

identifikaci. S podporou cizího klíče jsou vytvořeny relace mezi entitami. [15] 

 

2.4.5 Relace 

 

Relaci lze chápat jako množinu smysluplných spojení mezi entitami. Spojení entit musí 

být jednoznačně identifikovatelné a označené. Z pravidla je relace znázorněna šipkou a 

je u ní slovní popis. [15] 

 

2.4.5.1 Klíč relace 

 

Ke splnění podmínky, aby byl každý záznam v tabulce jedinečný, je potřeba určit atribut, 

který tuto jedinečnost dokáže zaručit. [15] 

 

Klíče relace se dělí do tří skupin: 

 

• Primární klíč – Primary key – jeden nebo více atributů, jejichž hodnoty 

jednoznačně identifikují každý z řádků relace. Musí být jednoznačný (neexistuje 

v relaci druhá n-tice – věta tabulky) a minimální (není možné vypustit žádný 

atribut, který by porušil pravidlo jednoznačnosti) 
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• Cizí klíč – Foreign key – je atribut, který splňuje požadavky, že je každá hodnota 

buď plně zadaná nebo plně nezadaná. Společně s primárním klíčem z jiné tabulky 

vytváří spojení mezi relacemi. Platí zde pravidlo, že každá hodnota cizího klíče = 

hodnotě primárního klíče. 

 

• Kandidátní klíč – Candidate key - jedná se o atributy, z kterých bude zvolen 

primární klíč. Splňuje stejné požadavky jako primární klíč. Nazývají se také jako 

alternativní klíče. [15] 

 

2.4.6 Integritní omezení 

 

Vzhledem k tomu, že při modelování dat reálného světa lze narazit na určitá omezení 

teoretického modelu, je potřeba dodržet konzistenci a správnost dat v databázi. [18] 

 

Tyto omezení se rozdělují do tří skupin: 

• Doménová integrita – Atribut relace je složen z množiny přípustných hodnot. 

• Entitní integrita – Primární klíč relace identifikuje z řádků relace. 

• Referenční integrita – Relace jsou vytvářeny s pomocí cizího klíče společně 

s primárním klíčem z jiné tabulky. [18] 

 

2.4.7 Kardinalita vztahů 

 

Kardinalita uvádí tzv. mocnost vztahů. Vyjadřuje skutečnost, kolika výskytům z jedné 

entity je povoleno vstoupit do kolika výskytům jiné entity. Jednotlivé možné vztahy mezi 

entitami jsou uvedeny v praktických příkladech. 

 

• 1:1 – Jeden muž má jednu manželku a zároveň jedna manželka má jednoho 

manžela. 

• 1:N – V evidenci zdravotní pojišťovny je více zaměstnanců a zaměstnanec náleží 

jedné zdravotní pojišťovně. 

• N:M – Vyjadřuje např. vzájemný vztah mezi řekami a státy. [18] 
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2.4.8 Normalizace 

 

Jedná se o činnost, při které dochází k dekompozici relací do vhodnějšího tvaru. Zároveň 

musí splňovat podmínky bezztrátovosti dat při zpětném spojení, odstranění redundance a 

podmínku o zachování závislostí. 

 

1. Normální forma – Relace se nachází v první normální formě v případě, že 

veškeré atributy relace jsou definovány nad skalárními obory hodnot (doménami). 

2. Normální forma – Relace se nachází v druhé normální formě v případě, že 

splňuje podmínku první normální formy a zároveň jsou atributy závislé na 

primárním klíči. 

3. Normální forma – Relace se nachází v třetí normální formě v případě, splňuje-li 

podmínku druhé normální formy a zároveň jsou-li všechny její neklíčové atributy 

vzájemně nezávislé, tzn. Nesmí obsahovat tranzitivní závislost. [17] 

 

Těchto normalizačních forem je dohromady sedm, nicméně ostatní se využívají jen zřídka 

a pro plné pochopení látky je popis těchto tří nejvyužívanějších dostačující. 

 

2.5 Webová aplikace 

 

Webovou aplikací si lze představit jako komunikaci mezi zájemcem o službu a jejím 

poskytovatelem. Tato komunikace je realizována pomocí síťové infrastruktury, tedy 

Internetu a přenosových protokolů. Nejčastěji využívaný protokol je Hypertext Transfer 

Protocol, známější pod zkratkou HTTP, který je nativním protokolem World Wide Web, 

tedy WWW. Dalšími využívanými protokoly jsou např. File Transfer Protocol (FTP) 

sloužící k přenosu souborů nebo Simple Mail Tranfer Protocol (SMTP) který slouží 

k přenosu zpráv elektronické pošty. [19] 

 

Základní vlastností webové aplikace je, distribuce dokumentů za pomocí WWW služby. 

Uživatelé, kteří mají oprávnění ke konkrétním dokumentům, mohou tak zobrazovat nebo 

upravovat data v reálném čase, což je výhodou např. při práci v týmech. Výhodou je, že 

tyto webové aplikace umožňují přístup více uživatelům najednou, přičemž jsou jejich 
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aktivity zaznamenávány. Je zde široká funkcionalita také v rozdělení rolí a oprávnění na 

základě typu uživatele. Aplikace využívá možnosti transakční databáze tak, že je 

zobrazovaný obsah vždy spolehlivý a konzistentní. [20] 

 

 
Obrázek č. 7: Princip webové aplikace. ZDROJ: [20] 

 

2.6 Bezpečnost 

 

2.6.1 Bezpečnost webových aplikací 

 

Při využívání webových aplikací dochází k práci s citlivými daty jako jsou např. ke 

zpracovávání osobních údajů. Proto je zapotřebí být vůči případným útokům s pokusem 

odcizení dat dostatečně zabezpečený. [21] 

 

Mezi základní pilíře bezpečnosti řadíme: 

• Integrita 

• Důvěrnost 

• Autorizace 

• Autentizace 

• Kryptografická ochrana 
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• Konfigurace infrastruktury 

• Session management 

• Ochrana před útoky – DoS, phising a mnoho dalších. 

 

Web Aplication Firewall – WAF 

Webový aplikační firewall by měl být nasazen všude, kde je využívána síť s využitím 

HTTP. Jde o zařízení, které chrání před útoky na aplikační vrstvě. Z této úrovně je hlášeno 

na 70% všech útoků. Webový aplikační firewall zvyšuje celopodnikovou bezpečnost.[21] 

 

2.6.2 Bezpečnost IS 

 

Tato oblast se zabývá bezpečností informačního systému po celou dobu životního cyklu 

systému.  

Klade se zde důraz na zachování dostupnosti, integrity a důvěrnosti. Často se 

v podnicích zaměřují pouze na dostupnost a integrita s důvěrností je řešena až následně 

při nečekaném vzniku problému. [22] 

 
Obrázek č. 8: Proces zabezpečení IS. ZDROJ: [22] 
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Bezpečnostní záměr – Předložení bezpečnostního záměru, ve kterém jsou obsaženy cíle, 

kterých má být dosaženo a také postup, jak těchto cílů dosáhnout. 

Analýza rizik IS – Vychází z bezpečnostního záměru, vypracována analýza rizik obsahuje 

zjištěná rizika, současný stav a návrhy na opatření. 

Bezpečnostní politika IS – Následuje po vyhodnocení analýzy rizik. Zahrnuje další možné 

kroky a opatření. 

Systémové bezpečnostní politiky – Zásady používané v BPIS by měly být rozpracovány 

v dalších směrnicích týkajících se bezpečnosti. 

Realizace bezpečnostních opatření – následná postupná realizace. 

Monitoring a audit -  Provádění pravidelných kontrol po zavedení opatření. [22] 
 
 
2.6.3 Úroveň bezpečnosti 

 

Úroveň zabezpečení by měla odpovídat ceně informací. A tedy, před samotným 

zavedením jakékoliv ochrany by si podnik měl informace ohodnotit a poté zvolit 

odpovídající způsob ochrany dat. Do předmětu ochrany spadají tety data, resp. informace. 

[21] 

 
Obrázek č. 9: Zvážení rizika a opatření. ZDROJ: [21] 
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2.7 Moderní trendy v IS 

2.7.1 Outsourcing 

 

Pro pojem z anglického outsourcing prozatím nebyl nalezen vhodný ekvivalent 

k překladu, proto se budeme muset spokojit s definicí. Outsourcing v podstatě znamená 

využívání cizích zdrojů  pro jakoukoliv činnost, která byla doposud zajišťována vlastními 

zdroji. Výsledkem tedy je jakýsi typ služby, který dodavatel poskytuje na základě smluvní 

dohody tzv. SLA. Jedná se o službu, která je dodávána opakovaně a trvale. [23] 

 

Ovšem nejjednodušší pro pochopení bude asi uvést praktický příklad. V případě, že 

podnik nemá dostatečné vědomostní či hardwarové kapacity pro zajištění fungující sítě, 

zajistí si outsourcingovou firmu, která se postará za smluvní poplatek o správný chod sítě. 

Síť bude nyní plně v režii dodavatele a ten nese zodpovědnost za funkčnost. Např. 

v případě, že se zaměstnanci pokazí jakýkoliv hardware nebo software, podá hlášení 

příslušnému pracovníkovi outsourcingové firmy a ten jej musí dle smluvních podmínek 

do určitého času vyměnit či opravit. případné sankce za nedodržení podmínek jsou opět 

součástí SLA. Typů outsourcingu je spousta, dělí se dle rozsahu služeb. 

 

Podniky přistupují k outsourcingu z několika důvodů: 

• Snížit náklady na zaměstnance 

• Chybí vlastní lidské zdroje 

• Riziko přenést na dodavatele [23] 
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2.7.2 Cloud 

 

V překladu cloud znamená mrak, což není úplně vhodné slovní spojení. Avšak s určitou 

dávkou představivosti si to lze představit ve smyslu, že jsou data uložena „někde“, kde 

na ně fyzicky nevidím.  V posledních letech se stal cloud opravdu hojně využívaným 

nástrojem ať už pro běžné uživatele, malé nebo velké podniky. Většinou totižto podniky 

nabízející cloudové úložiště umožňují jiným podnikům ušetřit nemalé výdaje za disky, 

na kterých by jinak ukládala a zálohovala data. Nevýhoda cloudu je podmíněný přístup 

na internet. Bez přístupu k internetu se na cloud nedá nic uložit, přepsat ani přečíst. 

 

Výhody cloudu: 

• Náklady – podniky snižují náklady jako jsou např. napájení, chlazení, hardware. 

• Rychlost – V případě dostupného rychlého internetu jste prakticky okamžitě u 

svých dat, která jsou uložena třeba na druhé straně světa. 

• Globální rozměr – Zde je myšlena schopnost elastické škálovatelnosti. Znamená 

to, dodat dle potřeby vhodné množství IT prostředků, např. méně nebo více 

výpočetní síly nebo úložiště z vhodné geografické polohy. 

• Produktivita – Šetří čas starání se o hardware a lze tento čas využít smysluplněji. 

• Spolehlivost – V případě zvolení ověřeného dodavatele cloudu je dostupnost 

takřka na 100%. [24] 
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Typy cloudových služeb:  

• IaaS – Infrastruktura jako služba – Základní způsob cloudu. Dochází zde 

k pronájmu výpočetního výkonu, IT infrastruktury, úložiště atd. za průběžný 

poplatek. 

• PaaS – Platforma jako služba – Jedná se o dodávku prostředí s výkonem např. pro 

vývoj a údržbu aplikací. Je určen především pro vývojáře, pro který je výkon 

důležitý. 

• SaaS – Software jako služba – Jedná se o dodávání softwarových aplikací pomocí 

internetu, na vyžádání a na základě předplatného. 

 

 
Obrázek č.10: Princip cloudu. ZDROJ: [24] 
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2.8 IS v organizaci nadnárodních společností 

2.8.1 Integrace 

 

Integrace informací v nadnárodních společnostech je dnes rutinní záležitostí založených 

na přenosu informací pomocí internetových médií. Existuje nepřeberné množství, jak, 

informace sdílet nebo předávat. V současné době je obvyklé sdílení prostoru ve 

vzdálených prostředích, kam se ukládají předávané informace. Systém souborových 

semaforů říká zúčastněným procesům, která data jsou platná a validní. 

 

2.8.2 Sdílení zdrojů 

 

V dnešní době je sdílení zdrojů ve smyslu sdílení informací hlavní konkurenční výhodou. 

Stále platí mít dostatek informací ve správnou dobu. Pro sdílení zdrojů je důležité mít 

stejnou strukturu kódu výrobků, stejné kritéria pro hodnocení zákazníků a jednotnou 

strategii, jak se získanými informacemi zacházet. 

 

2.8.3 Infrastruktura 

 

Infrastruktura je v současné době samostatnou disciplínou stejně jako aplikační náplň IT 

podpory. Obecně lze říct, že infrastruktura řeší oblast vybavení počítači, konektivity, 

mobilními zařízeními. Zabývá se konektivitou, komunikací a vším co s tím souvisí. 

V nadnárodních společnostech je oddělena infrastruktura od aplikace IS technologií a 

současně je třeba dodržovat vztah pokroku IT a korporátních zájmů. 

 

2.8.4 Adaptabilita v případě akvizic jiných společností 

 

V jakékoliv akvizici je potřebná dvojí důvěra: 

• Schopnost přijmout data od společnosti, kterou akvíruji. 

• Podat ty správné informace. 

 

Z pohledu IT by vždy měla být možnost poskytovat správné informace akvírované 

společnosti té akvírující.  
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2.9 Analytické metody 

 

Tato část se zabývá základními principy komparativních analytických metod, které budou 

v praktické části práce využívány. 

 

2.9.1 SWOT analýza 

 

Tato analýza je považována za jednu z univerzálních, je založena na identifikaci silných 

a slabých stránek vybraného podniku s jeho významnou konkurencí, zároveň také 

zahrnuje příležitostí a hrozby pro podnik. Jako příklad můžeme uvést Argentiho model, 

kdy se jednotlivé zjištěné nedostatky hodnotí body dle stanovených pravidel. [25] 

 

Využití lze uplatnit na úrovni strategického řízení pro účely popisu současné situace 

podniku, přičemž výsledky mohou být aplikovány prakticky na jakoukoliv oblast pro 

sestavení řetězce úspěšnosti, např. při představování nového produktu lze takto poměrně 

stručně shrnout kvality a nedostatky produktu na jejímž základě lze eliminovat nedostatky 

a využít možné příležitosti. [25] 

 

Analýza je složena ze čtyř částí složených z vnějších a vnitřních faktorů. 

 

Vnitřní faktory 

• Strengths - silné stránky 

• Weaknesses - slabé stránky 

 

Vnější faktory 

• Opportunities - příležitosti  

• Threats – hrozby 
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2.9.2 HOS analýza 

 

Hlavní myšlenkou metody HOS je ohodnotit úrovně jednotlivých složek informačního 

systému a nalézt nejslabší část systému, který negativně působí na celkovou úroveň 

současného řešení. U této metody se vychází z úvahy, že je systém natolik silný, jako je 

silná jeho nejslabší část nehledě na technické vybavenosti či kvality ostatních částí 

systému. Jedná se tedy o nalezení slabiny a ve smyslu eliminace slabých míst a zefektivnit 

tak jinak oblasti, které jsou na silné úrovni. V momentě, kdy jednotlivé části 

zprůměrujeme, dostaneme průměrnou úroveň systému.  

 

Do této analýzy vstupuje osm základních oblastí systému, které je potřeba detailně 

zkoumat: 

• Hardware 

Zkoumá se technické vybavení podniku. 

 

• Software 

Zkoumá se programové vybavení, jejich funkce, používání a ovládání. 

 

• Orgware 

Patří zde pravidla pro provoz informačního systému, pracovní postupy a bezpečnostní 

pravidla. 

 

• Peopleware 

Tato oblast zahrnuje zkoumání pracovníků v informačním systému. Je zde kladen 

důraz na pracovníky systému z pohledu jejich povinností k informačnímu systému. 

 

• Dataware 

Jedná se zkoumaná data ve vztahu k jejich dostupnosti, následné správě a bezpečnosti 

k případné potřebě užití v jednotlivých procesech organizace. 
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• Zákazníci 

Oblast zákazníků informačního systému. Jako zákazníka si lze představit skutečného 

zákazníka ať už na webovém e-shopu či kteréhokoliv pracovníka  organizace, který 

vyžaduje systém a jeho výstupy pro svou práci 

 

• Dodavatelé 

Jako na dodavatele je nahlíženo jako na uživatele, který zajišťuje provoz 

informačního systému. V případě tzv. outsourcingu je za dodavatele považována 

firma, dodávající služby. V případě, že se o chod informačního systému starají 

zaměstnanci společnosti, jsou za dodavatele považování právě oni zaměstnanci. 

 

• Management 

Tato oblast je zaměřena na řízení informačního systému ve vztahu k informační 

strategii. Dále na důslednosti uplatňování nadefinovaných pravidel a vnímání 

koncových uživatelů systému. 

 

Analýza spočívá ve vyplnění výše zmíněných oblastí formou dotazníku, kdy každá oblast 

zahrnuje deset otázek, které jsou formulovány tak aby byly identifikovány slabiny 

systému.  

 

Každá oblast je po vyplnění potřebných údajů ohodnocena škálou 1-4, kdy 1 znamená 

špatnou úroveň a 4 vyjadřuje dobrou úroveň systému.  

 

Za vyvážený systém lze považovat takový, který má veškeré hodnoty na stejné úrovni, 

přičemž povolená odchylka jsou nanejvýš tři oblasti lišící se o jeden hodnotící bod. 

V případě dodržení této povolené odchylky lze předpokládat, že úroveň systému má 

optimální poměr účinnosti. [27] 
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Obrázek č. 11: Doporučená úroveň informačního systému. ZDROJ: [27] 

 

 

Obrázek znázorňuje možný výstup analýzy, představující dobrou úroveň systému, jelikož 

jsou dodrženy podmínky pro udržení této úrovně, lze tedy na této ukázce vyhodnotit, že 

poměr přínosy/náklady jsou odpovídající. 

 

Docent Koch, jakožto autor metody HOS je zároveň provozovatelem portálu 

www.zefis.cz, který je určený právě pro jednoduchou auto-evaluaci informačního 

systému vybrané společnosti. Tuto analýzu lze doporučit podnikům, které si nemohou 

dovolit obšírnější zkoumání popř. bude pro ně tato jednodušší varianta plně dostačující. 

[27] 
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2.9.3 MoSCoW analýza 

 

Tato analýza se považuje za méně rozšířenou, ovšem využití lze nalézt např. při 

vnitropodnikový analýzách nebo při vývoji nového softwaru. Právě z důvodu vývoje 

nového softwaru bude tato metoda použita, jelikož se zaměřuje na klíčové aspekty 

navrhovaných změn.  

 

Vychází se z předpokladu, že pro správný návrh řešení je zapotřebí určit následující 

podmínky: 

 

• Must Have – (Co musí být součástí řešení)  

• Should Have – (Co by mělo být součástí řešení) 

• Could Have – (Co může být součástí řešení) 

• Won’t Have -  (Co nemusí být součástí řešení)  

 

 

 
Obrázek č. 12: MoSCoW metoda. ZDROJ: [28] 

 

 

Při rozdělení do takto nadefinovaných kategorií je z pohledu patrné, na které části návrhu 

je potřeba se při implementaci zaměřit a které naopak lze odložit. Jednotlivé položky 

v kategoriích mohou být v průběhu zavádění řešení aktualizovány pro případ, že by se 

vyskytly nové požadavky na vývoj, popř. změn priorit. [28] 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

 

Tato část práce bude věnována popisu společnosti Sherwin – Williams Czech Republic 

s.r.o. na kterou je realizován návrh změny IS. 

 

3.1 Představení společnosti 

 

Obchodní název:   Sherwin - Williams Czech Republic spol. s r.o. 

Adresa:    Družstevní 56/24, 594 01 Velké Meziříčí 

Identifikační číslo:   49447301 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

 

Datum prvního zápisu:  30. září 1993 

Základní kapitál:   2 218 000,- Kč 

 

Předmět podnikání: Výroba nebezpečných chemických látek a 

nebezpečných chemických přípravků a prodej 

chemických látek a chemických přípravků 

klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické. 

 

 Dále: Výroba, obchod a služby neuvedené 

v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

 
Obrázek č. 13: Logo společnost. ZDROJ: [29] 
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3.2 Úspěchy a cíle společnosti 

 

Rok 2012 - 2016 

• Realizovány významné projekty ve spolupráci se subdodavateli IKEA. 

• Trvalý vývoj úsilí o diverzifikaci zákaznického portfolia k získání nových 

zákazníků. 

• Na evropských trzích v oblastech České a Slovenské republiky, Maďarsku a 

Ukrajiny se společnosti podařilo udržet klíčové odběratele a získat nové klienty. 

• Pokračující inovace produktového portfolia především se jedná o nahrazení 

stávajících materiál za více šetrné k životnímu prostřední. 

 

Mezi klíčové úspěchy společnosti patří již dlouhá léta spojení se Švédským 

velkovýrobcem nábytku IKEA. Tato spolupráce je z hlediska  stability pro společnost 

Sherwin-Williams Czech Republic spol. s.r.o. značně důležitá. Ačkoli se jedná z pohledu 

stabilní spolupráce o úspěch, zároveň je potřeba uvědomit si, že spolupráce si s sebou 

nese také hrozbu. Případná ztráta tohoto partnera by totiž znamenala výrazný pokles 

odběru zboží a především přerušení dodávky nátěrových hmot do celého světa. Proto je 

cíl poměrně předvídatelný, držet si zákazníky jako IKEA na úrovni klíčového partnera 

pro budoucí spolupráci a získat více podobných zákazníků, jako je právě IKEA. 

 

3.3 Organizační schéma společnosti 

 

Organizačních struktur se podnikům nabízí celá řada, nicméně pro výrobní podnik se 

považuje za nejvhodnější liniová struktura ať už široká nebo vysoká. Je zde totiž jasně 

určena odpovědnost za jednotlivé segmenty. 

 

3.3.1 Organizační struktura 

 

Společnost Sherwin-Williams Czech Republic spol. s.r.o. má dceřinou společnost na 

Ukrajině, kde se také nachází vedení samostatné Ukrajinské pobočky, podílející se 

společnými silami na chodu obou podniků. Z toho důvodu se nachází v organizační 
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struktuře společnost Sherwin-Williams Ukraine na stejné úrovni jako jednatel společnosti 

kterým je momentálně Pavol Trnovec. 

 
Obrázek č.14: Organizační struktura společnosti. ZDROJ: [30] 

 
 

3.4 Hospodářský výsledek společnosti 

 

Momentálně vycházíme z nejaktuálnějších dostupných zdrojů, jelikož finanční výsledky 

z roku 2017 budou uveřejněny až po dopsání této práce Z tabulky je viditelný zisk před 

zdaněním v roce 2016, dosáhl téměř 80 milionů Kč. Přidaná hodnota společnosti 

napomáhá k udržení si vysokého zisku. Vzhledem k faktu, že se jedná o společnost 

dlouhodobě vykazující vysoký zisk lze na první pohled deklarovat, že se jedná o stabilní 

společnost. 

Zkrácená verze Výkazu zisku a ztrát (údaje jsou v tis. Kč) 

 

Tabulka č. 1: Výkaz zisku a ztrát. ZDROJ: [30] 

 
Rok 

 
Náklady celkem  

 
Výnosy celkem 

Hospodářský 
výsledek před 

zdaněním  
2010 339 723 359 905 20 182 
2011 360 888 403 181 42 293 

2012 412 508 441 760 29 252 
2013 465 381 510 411 45 030 
2014 504 984 591 434 86 450 
2015 470 910 557 018 86 108 
2016 477 457 557 082 79 625 
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Současná finanční situace 

Situace podniku z pohledu financí je stabilizovaná, to lze potvrdit na základě schopnosti 

podniku splácet své závazky ve stanovených termínech v průběhu celého roku 2016. 

V roce 2016 společnost nevynaložila žádné prostředky na oblast týkající se výzkumu a 

vývoje. 

 

3.5 Popis IS – Dynamics  NAV v5.0 

 

Integrované firemní řešení, které jsou známy pod zkratkou ERP systémy (Enterprise 

Resource Planning) představují jakousi podporu obchodních procesů napříč jednotlivými 

odděleními s důkladnou podporou všech oblastí společnosti. S pomocí těchto systémů je 

značně zvýšena produktivita i efektivita podniku a lze těmito propojeními mezi 

odděleními navázat spolupráci všech zaměstnanců, kteří se na chodu systému podílejí. 

 

Strukturu programu Microsoft Dynamics NAV tvoří moduly, které jsou mezi sebou plně 

integrovány a propojeny. Na obrázku níže jsou zobrazeny klíčové vlastnosti produktu. 

 

 
Obrázek č.15: Přehled funkcí programu Microsoft Dynamics NAV. ZDROJ: [31] 
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Finanční management 

Tato oblast tvoří základ celého systému. Na základě úzké integrace se do tohoto modulu 

sbírají veškeré provedené transakce z prodeje či nákupu materiálu, které jsou následně 

zpracovávány ve formě dalších analýz a reportingu (podávání zpráv). V této kategorii je 

také prováděno finanční účetnictví, tedy účetnictví podniku, správa pohledávek a 

závazků, určení hodnoty bankovních kont nebo oceňování skladů. 

 

Prodej, marketing a služby 

Do této oblasti v našem případě řadíme řízení aktivit, týkajících se marketingu a prodeje. 

Spadá sem tak komplexní správa kontaktů pro potřeby pracovníků, potenciálních 

zákazníků, zájemců a správa kampaní. 

 

Supply Chain Management 

Oblast Supply Chain Management (dodavatelský řetězec) tvoří úplnou správu dodávky 

zahrnující nákup materiálu od dodavatelů. Dále sem spadá správa skladování, prodeje, 

výroby a logistiky. 

 

Další moduly 

V této oblasti jsou zahrnuty veškeré ostatní moduly, které bylo v systému přizpůsobit si 

na základě potřeb společnosti.  

 

Business Intelligence /Reporting 

Oblast, zahrnující funkce, které se dají využít pro zobrazení dostupných podnikových dat 

ve srozumitelné formě, ať už tabulek, grafů či v jiných podobách. S využitím jednoduše 

ovladatelného nástroje sloužící k zobrazení analýz je možné snadno nahlédnout a 

vyhodnotit požadované informace. Data jsou použitelné přímo a v aktuální podobě na 

základě přímé integrace ve spoustě světových jazyků, které jsou součástí systému. Přístup 

je zprostředkováván přímo prostřednictvím prostředí Microsoft Dynamics NAV, určeno 

pro pracovníky se systémem na základě přístupových práv, nezávisle na tom, kde se 

momentálně nacházejí.  [31] 
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3.6 Zabezpečení ve společnosti 

 

Zabezpečení ve společnosti je založeno na unikáním pětimístném identifikátoru uživatele  

a periodicky se obnovujícím heslu do všech agend společnosti. Současně je zbudována 

virtuální privátní síť (VPN) v prostředí internetu s využitím produktu Pulse Secure pro 

připojení ke všem sdíleným aplikací z libovolného místa s internetovým připojením. 

Instalace IS MSD NAV je umístěna na virtuálních serverech ve spojených státech a 

uživatelé využívají vzdáleného připojení ke spuštěným klientům na odpovídajícím 

serveru. Pro vzdálené připojení je využíváno prostředí Cytrix nebo RDP v prostředí OS 

Windows. 

 

3.7 SWOT analýza společnosti 

 

V této části práce je popsána SWOT analýza zahrnující silné a slabé stránky společnosti, 

stejně tak příležitosti a hrozby, působící na společnost z vnějšího okolí. Cílem této 

analýzy je eliminovat či zmírnit hrozby na minimum a využít příležitosti z pozice silných 

stránek a tím si upevnit pozici na trhu.  

 

Silné stránky - Strenghts 

• Vysoká kvalifikace zaměstnanců. 

• Tradice značky přes 150 let. 

• Technické zázemí a vybavení laboratoří. 

• Individuální přístup k zákazníkovi. 

• Stabilní společnost, součást nadnárodní korporace. 

• Skladová dostupnost po Evropě. 

 

Slabé stránky – Weaknesses 

• Dlouhá dodací lhůta (ze zemí Švédsko a Itálie). 

• Podnik je závislý na menším počtu zákazníků s větším odběrem.  

• Slabá komunikace managementu mezi potřebami trhu s lidmi v laboratořích 

pracujících na vývoji nových produktů. 
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Příležitosti – Opportunities 

• Rozšíření stávajícího trhu na Ukrajině a Maďarsku – je zde nevyužitý potenciál 

• Zvětšit skladovací prostory. 

• Spolupráce s jinými velkými společnostmi zabývající se prodejem nábytku, např. 

JYSK, XXX Lutz apod. 

• Více se zabývat segmentem exteriérových úprav, např. vstupní dveře, okna apod. 

 

Hrozby – Threats 

• Odliv kvalitních zaměstnanců. 

• Vysoká závislost na řetězci IKEA. 

• Vysoká aktivita konkurence v odvětví – neustálý vývoj nových výrobků a cenová 

politika konkurence. 

 

3.8 SWOT analýza systému 

 

Tato kapitola obsahuje SWOT analýzu stávajícího informačního systému. Cílem této 

analýzy je vyhodnotit silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby působící na stávající 

systém. 

 

Silné stránky – Strenghts 

• Nízké náklady na provoz IS. 

• Vysoká úroveň zabezpečení. 

• Dlouhodobá pozitivní zkušenost uživatelů s prostředím IS. 

• Otevřenost IS. 

• Možnost interně vyvíjet informační systém. 

• Vysoká úroveň zastupitelnosti uživatelů s IS. 

• Dodavatel systému je stabilním a vyspělým partnerem v oboru IS. 
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Slabé stránky – Weaknesses 

• Zastaralá aktuální verze IS. 

• Slabá úroveň evidence informací o zákaznických produktech. 

• Nedostačující vedení technické dokumentace o produktech v prostředí IS. 

• Nemožnost využívat poslední verze SQL prostředí. 

 

Příležitosti – Opportunities 

• Upgrade na novou verzi s novými doplňky a novou funkcionalitou. 

• Zavedení digitalizace doprovodných dokumentů k výrobkům dodávaných 

k zákazníkovi generované v prostředí IS. 

• Využití prvků Business Intelligence pro zvolené analýzy. 

• Získávání dalších dat, která mohou být v budoucnu zdrojem informací pro 

podporu vztahu se zákazníkem.  

 

Hrozby – Threats 

• Hrozba úniku informací a následné zneužití dat. 

• Závislost systému na připojení k internetu. 

• Neochota zaměstnanců akceptovat nové změny v procesech. 

• Ztráta konkurenceschopnosti v případě zachování stávající verze bez upgradu na 

novou verzi.  
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3.9 HOS analýza 

 

K posouzení informačního systému byla zvolena metoda HOS. Která zahrnovala analýzu 

osmi klíčových oblastí. K získání kompletních výsledků bylo zapotřebí odpovědět na 94 

otázek z okolí informačního systému ve společnosti a jeho částí. 

 

3.9.1 Výsledky analýzy 

 

Na základě metody HOS byl současný informační systém vyhodnocen známkou 3 na 

škále 1-4. Toto hodnocení slovně vyjadřuje „spíš dobrá úroveň“. 

 

Tabulka č.2: Hodnocení HOS. ZDROJ: [32] 

Oblast IS Bodové hodnocení Slovní hodnocení 

Hardware 4 Dobrá úroveň 

Software 3 Spíše dobrá úroveň 

Orgware 4 Dobrá úroveň 

Peopleware 4 Dobrá úroveň 

Dataware 4 Dobrá úroveň 

Zákazníci 3 Spíše dobrá úroveň 

Dodavetelé 3 Spíše dobrá úroveň 

Management IS 4 Dobrá úroveň 
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Obrázek č.16: Stav současného IS. ZDROJ: [32] 

 

Celková úroveň systému je dána jeho nejslabším článkem, toto pravidlo platí také pro 

tento případ. Nejslabšími články systému byly vyhodnoceny oblasti softwaru, zákazníků 

a dodavatelů. Celková úroveň systému je sice vyrovnaná, avšak nedosahuje na oblast 

doporučené úrovně viz. legenda. K tomu aby byl systém na doporučené úrovni, je 

zapotřebí identifikovat slabá místa v oblastech, zákazníků, softwaru a dodavatelů. Na 

zbylé části systému není momentálně důvod se zaměřovat, jelikož záměrem je nalézt 

slabá místa systému. 
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Mezi hlavní doporučení z výsledků  analýzy lze uvést: 

 

Software 

 

• Stanovit si klíčové prvky při dalším výběru IS. Současný systém neobsahuje 

veškeré potřebné funkce. 

• Zvážit vylepšení uživatelského prostřední IS, současné prostředí může být pro 

uživatele nepřehledný, nejasný. 

• Zvážit možný upgrade systému, který by s sebou přinesl nové možnosti a funkce. 

 

Zákazníci 

 

• Brát v potaz náměty a návrhy zákazníků (uživatelů) v oblasti IS. 

• Zaměřit se na customizaci výstupů pro zákazníky, tedy každý zákazník by měl 

dostávat informace určené pro něj. 

• Zvýšení odezvy IS pro zákazníky. 

• Zajistit zvýšení ochrany citlivých obchodních dat o zákaznících. 

• Prověřit a vymezit zda propojení informačního systému se zákazníky s ostatními 

systémy obsahují veškerá potřebná data a vazby. 

• Systém pro zákazníky by mohl nabízet více možností jak k informacím přistoupit. 

Např. RSS, sociální sítě. 

 

Dodavatelé 

 

• Zlepšit technickou podporu v oblasti pracovníků. 

• Zajistit zlepšení technické podpory pro případy opravy počítačů, tiskáren apod. 

• Zhodnotit, za o firmu jako zákazníka stojí dodavatel IS. 

• Zlepšit uživatelskou podporu pro případ pomoci s IS. [32] 
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Obrázek č.17: Stav bezpečnostní úrovně. ZDROJ: [32] 

 

Úroveň informační bezpečnosti v analyzované společnosti je v grafu znázorněna zelenou 

oblastí. Celková úroveň byla na základě průzkumu vyhodnocena na škále 1-4 

hodnocením 4 a tedy jako „dobrá úroveň“. V porovnání se zabezpečením u jiných 

podniků viz. legenda se jedná o násobně lepší výsledek. Lze tedy usoudit, že kvalita 

bezpečnosti je v podniku zajištěna velice důkladně. I přes velice kladný výsledek lze 

doporučit na základě vyhodnocení pár rad:  

 

• Zajistit periodické školení uživatelů se systémem, které je nezbytným 

předpokladem pro udržení bezpečnostní úrovně.   

• Zajistit řízení obnovy činnosti organizace, které v současnosti nebývá prioritou 

managementu. 

• Zajistit zálohování dat na úrovni IT správy. [32] 
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3.10 Popis výchozí situace pro zlepšení 

 

Současná situace nám uvádí, že společnost nemá propracovanou obchodně-technickou 

komunikaci společnosti se zákazníky na dostatečné úrovni. V této oblasti je totiž 

zvyšován požadavek globálních zákazníků, jako je již zmíněná IKEA na doprovodné 

dokumenty k dodávaným výrobkům.  Jedná se především o tři typy dokumentů: 

 

• CoA - Cerificate of Analyse - dokument doprovázející každou šarži výrobku ve 

smyslu splnění technických parametrů (hustota, viskozita, barva a další) 

• TDS - Technical Data Sheet - dokument uvádějící všechna technická data o 

výrobku. 

• SDS - Safety Data Sheet - dokument popisující výrobek z pohledu bezpečnosti. 

 

Současný stav podniku tyto výše zmíněné dokumenty již obsahuje, nicméně formou 

psaných či tištěných dokumentů, které nejsou digitalizovány a uloženy v informačním 

systému. Toto řešení má dopad na rychlost zpracovávání objednávek a také následné 

zpomalenou kontroly dodávaného výrobku, zda-li je splněna požadovaná kvalita na 

výrobek.  

 

Zavedení komunikace těchto dokumentů formou elektronické pošty se zákazníkem bude 

zvýšena jednak efektivita činností jednotlivých oddělení jako je logistika, podpora 

prodeje a zároveň vytváří konkurenční výhodu. Současně, díky možnosti implementace 

této podpory ve všech zemích se systémem Microsoft Dynamics NAV, splňuje 

požadavky zákazníků i z globálního pohledu.  
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

 

Z předcházející analýzy byla identifikována slabá místa informačního systému, které 

slouží jako podklad pro konkrétní návrh, jak zefektivnit práci a převést tuto myšlenku do 

praxe, aby bylo řešení přínosem. 

 

V mém návrhu se zaměřím pouze digitalizaci dokumentu CoA - Certificate of Analysis. 

Konkrétně o postup implementace možného řešení, jehož výstupem bude digitální forma 

dokumentu s patřičnými ukazateli, doplněna o elektronické zaslání dokumentu 

zákazníkovi s dodávkou zboží. Jedná se typ dokumentu, který je z pohledu současných 

požadavků zákazníka považován za nejdůležitější z dokumentů dodávaných zákazníkům. 

Základem je prokázat zákazníkovi kvalitu, kterou vyžaduje v každé dodávce zboží a 

zároveň jako zákazníkovi usnadnit způsob ověřování kvality. Jedná se tak o reakci na 

zvyšování požadavků zákazníka v dokazování požadované kvality na dodávané zboží. 

 
Obrázek č.18: Možná podoba nového CoA. ZDROJ: [vlastní] 
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Toto řešení lze obdobně aplikovat také na zbylé dva typy dokumentů TDS a SDS, 

nicméně popis pro tyto dvě řešení by byly pro tuto práci příliš obsáhlé. 

 

Varianta možné podoby dokumentu, který bude zasílán zákazníkovi elektronickou 

formou současně se zasláním výrobku, by měl obsahovat položky obsažené v obrázku, 

na základě kterých lze určit, zda výsledné naměřené hodnoty výrobku splňují požadavky 

zákazníka na výsledný produkt. V našem případě např. finální barvu na dřevěný materiál. 

Důraz je kladen především na stručnost a přehlednost předem definovaných požadavků 

na kvalitu. 

 

4.1 Výběr dodavatele řešení 

 

Společnosti se nabízí několik možností kým může být doporučená změna realizována. 

 

Využití lokálního partnera – Toto řešení je možno realizovat s pomocí lokálního 

dodavatele IT služeb, který dlouhodobě spolupracuje se společností. Nicméně hodinová 

sazba dodavatele je v současnosti 1 200,-Kč/hod, v závěru práce je zobrazen orientační 

kalkul výsledné částky a srovnání možných řešení. 

Využití Document Management System – Tento pojem (Správa elektronických 

dokumentů) se zabývá digitalizací dokumentů v tištěné formě což odpovídá tomuto 

návrhu. V dnešní době existuje řada společností, která tuto službu nabízí, avšak tuto 

variantu nedoporučuji, jelikož podnik plánuje v případě pozitivní zkušenosti toto řešení 

implementovat do dalších partnerských společností v rámci Evropy a tudíž by zde byl 

kladen důraz na možnost implementace řešení do zemí jako je např. Rumunsko, Litva 

atd. Dále by tato varianta s sebou přinášela vysokou závislost na dodavateli, který nemusí 

být schopen plnit tyto požadavky zákazníka. 

Využití svých IT zdrojů – Poslední možnost, jak navržené řešení implementovat je 

využít svých IT specialistů, kteří jsou se současným systémem plně seznámeni a možnost 

systém interně vyvíjet v rámci pracovní skupiny se jeví jako optimální. Mezi hlavní 

důvody patří nižší náklady viz. str. 78 a především přímý kontakt na pracovišti mezi 

sestaveným týmem odpovědným za implementaci a vedoucím pracovníkem. 
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4.2 MoSCoW analýza 

 

Tato analýza byla vytvořena s vedoucím pracovníkem informačního systému na základě 

požadavků zákazníka.  

 

Tabulka č. 3: MoSCoW analýza. ZDROJ: [vlastní] 

MUST HAVE SHOULD HAVE 

• Evidence požadovaných hodnot 

parametrů kvality výrobku 

s případnými tolerancemi. 

• Evidence skutečných hodnot 

parametrů při měření kvality. 

• Odesílání odpovídajícího 

dokumentu s certifikátem o 

analýze zákazníkovi při realizaci 

dodávky vyrobeného zboží. 

 

• Jednotlivé funkcionality by měly 

být přidělovány uživatelům podle 

práv a rolí. 

• Požadované parametry kvality by 

měly být dostupné na kartě zboží. 

• Skutečné naměřené hodnoty by 

měly být dostupné na hlavičce 

výrobního příkazu. 

• Tvorba emailu s certifikátem o 

analýze by měla být možná 

z dodacího listu na základě 

informací o číslech šarží, které 

vytváří relaci mezi dodávkou, 

výrobou a dodávkou. 

COULD HAVE WON’T HAVE 

• Vhodné by bylo prostředí pro 

kompletní práci s certifikací 

kvality výrobků ve formě jedné 

obrazovky. 

• Všechna data musí být 

uchovávána pro případ analýzy 

konfliktů v budoucnosti s dobou 

archivace 5 let. 

• Nemusí být řešena mobilní 

aplikace pro práci s certifikáty 

kvality. 

• Nemusí být prováděna analýza dat 

formou datových kostek a 

sledování stavu kvality v čase. 
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4.2.1 Postup možné customizace 

 

Implementace spočívá v následujících krocích a fázích činností, ze strany dodavatele 

aplikace pro vznik, evidenci a práci s certifikáty kvality v prostředí IS MSD NAV. 

 

Sběr informací: Je třeba získat veškeré informace o sledovaných parametrech z prostředí 

oddělení zabývající se sledováním kvality. Je zapotřebí vytvořit seznam parametrů a 

jejich datový popis. To z důvodu možnosti vytvoření odpovídajících polí v datové větě, 

které popisují kartu výrobku a kartu výrobního příkazu. Současně je analyzován soubor 

funkcí potřebných pro práci s datovými strukturami, pro zajištění požadovaných výstupů. 

 

Vytvoření datového a funkčního modelu: Je zapotřebí, aby byl vytvořen návrh aplikace 

s detailním popisem datových polí v odpovídajících záznamech souvisejících tabulek 

v databázovém prostředí. Dále je zapotřebí popsat nastavení aplikace, procesy při 

pořizování dat a jejich výsledné využití v komunikaci se zákazníkem. Datový a funkční 

model bude sloužit jako základní dokument pro zahájení tvorby aplikace. 

 

Tvorba aplikace: Pro realizaci aplikace je možné poptat se u lokální společnosti, která 

dlouhodobě poskytuje služby v rámci podpory IS MSD NAV ve společnosti Sherwin - 

Wiliams Czech Republic, spol. s.r.o. pro sestavení nabídky s odhadem pracnosti, 

časového harmonogramu a ceny. Druhá možná varianta spočívá ve využití existujícího 

vývojového prostředí v produktu MSD NAV a aplikaci vytvořit vlastními silami v rámci 

evidovaných projektů IT oddělení pro správu IS v evropských zemích užívajících IS MSD 

NAV. 

 

Školení a testování: V této fázi by již mělo dojít k modifikaci datových struktur 

v produkční databázi a přenosu nových funkcionalit z vývojové databáze. Pro provedení 

základního školení odpovídajících uživatelů je provedeno nastavení nové aplikace a 

zahájení testování. V rámci testování jsou vybrány produkty, jejichž výroba bude 

aktuální a následují dny bude možné provést veškeré kroky od vložení parametrů na kartu 

výrobku, zadání skutečných parametrů na kartu výrobního příkazu. Nakonec vytvoření 
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požadovaných certifikátů kvality a zaslání na emailové adresy odpovídajícím 

zodpovědným pracovníkům na straně zákazníka. 

 

Go-Live: Po provedeném testování a případném doladění funkcionalit souvisejících 

s aplikací pro evidenci a práci s certifikáty kvality se stanoví datum zahájení práce s novou 

aplikací a přechod do denního režimu. V této fázi by již také měla být zahájena standardní 

podpora a implementace může být prohlášena za ukončenou. 

 

4.2.2 Řešení musí obsahovat 

 

Karta zboží: 

Tato karta musí obsahovat následující datová pole 

 

Tabulka č. 4: Datové pole karty zboží. ZDROJ: [vlastní] 

Jméno pole Datový typ Délka Parametr Popis 

Den.Method Text 50 

Hustota 

Metoda měření 

Den.Value Decimal   Hodnota 

Den.Tolerance Option   Tolerance (+,-,+/-) 

Den.Tol.Value Decimal   Hodnota tolerance 

Den.MIN/MAX Text 20 Minimální / Maximální hodnota 

Den.UoM Text 10 Jednotka hodnoty parametru 

Vis.Method Text 50 

Viskozita 

Metoda měření 

Vis.Value Decimal   Hodnota 

Vis.Tolelerance Option   Tolerance (+,-,+/-) 

Vis.Tol.Value Decimal   Hodnota tolerance 

Vis.MIN/MAX Text 20 Minimální / Maximální hodnota 

Vis.UoM Text 10 Jednotka hodnoty parametru 

Gloss Method Text 50 

Lesk 

Metoda měření 

Gloss Value Decimal   Hodnota 

Gloss Tolelerance Option   Tolerance (+,-,+/-) 

Gloss Tol.Value Decimal   Hodnota tolerance 

Gloss.MIN/MAX Text 20 Minimální / Maximální hodnota 

Gloss.UoM Text 10 Jednotka hodnoty parametru 



 60 

pH Method Text 50 

pH 

Metoda měření 

pH Value Decimal   Hodnota 

pH Tolelerance Option   Tolerance (+,-,+/-) 

pH Tol.Value Decimal   Hodnota tolerance 

pH.MIN/MAX Text 20 Minimální / Maximální hodnota 

pH.UoM Text 10 Jednotka hodnoty parametru 

Col.Method Text 50 

Barva 

Metoda měření 

Col.Value Decimal   Hodnota 

Col.Tolelerance Option   Tolerance (+,-,+/-) 

Col.Tol.Value Decimal   Hodnota tolerance 

Col.MIN/MAX Text 20 Minimální / Maximální hodnota 

Col.UoM Text 10 Jednotka hodnoty parametru 

Fin.Method Text 50 

Zrnitost 

Metoda měření 

Fin.Value Decimal   Hodnota 

Fin.Tolelerance Option   Tolerance (+,-,+/-) 

Fin.Tol.Value Decimal   Hodnota tolerance 

Fin.MIN/MAX Text 20 Minimální / Maximální hodnota 

Fin.UoM Text 10 Jednotka hodnoty parametru 

App.Method Text 50 

Mechanická 

odolnost 

Metoda měření 

App.Value Decimal   Hodnota 

App.Tolelerance Option   Tolerance (+,-,+/-) 

App.Tol.Value Decimal   Hodnota tolerance 

App.MIN/MAX Text 20 Minimální / Maximální hodnota 

App.UoM Text 10 Jednotka hodnoty parametru 

UVC.Method Text 50 

UVC 

odolnost 

Metoda měření 

UVC.Value Decimal   Hodnota 

UVC.Tolelerance Option   Tolerance (+,-,+/-) 

UVC.Tol.Value Decimal   Hodnota tolerance 

UVC.MIN/MAX Text 20 Minimální / Maximální hodnota 

UVC.UoM Text 10 Jednotka hodnoty parametru 
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Karta výrobního příkazu: 

Tato karta musí obsahovat následující datová pole 

 

Tabulka č. 5: Datové pole výrobního příkazu. ZDROJ: [vlastní] 

Jméno pole Datový typ Délka Parametr Popis 

Den.Measured Value Decimal   Hustota 

Hodnota parametru 

Vis.Measured Value Decimal   Viskozita 

Gloss Measured Value Decimal   Lesk 

pH Measured Value Decimal   pH 

Col.Measured Value Decimal   Barva 

Fin.Measured Value Decimal   Zrnitost 

App.Measured Value Decimal   Mechanická odolnost 

UVC.Measured Value Decimal   UVC odolnost 

Den.Measured Sign. Code 20 Hustota 

ID Uživatele provádějící 

měření 

Vis.Measured Sign. Code 20 Viskozita 

Gloss Measured Sign. Code 20 Lesk 

pH Measured Sign. Code 20 pH 

Col.Measured Sign. Code 20 Barva 

Fin.Measured Sign. Code 20 Zrnitost 

App.Measured Sign. Code 20 Mechanická odolnost 

UVC.Measured Sign. Code 20 UVC odolnost 

QMS Finished Boolean    - 
Ano/Ne  - QMS 

ukončeno 

QMS Responsible Code 20  - 
ID Uživatele 

zodpovědného za QMS 
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4.2.3 Řešení by mělo obsahovat 

Aplikace by měla obsahovat následující funkcionality: 

 

Prostředí pro vstup informací na kartě zboží. 

 

Prostředí pro vstup informací na kartě výrobního příkazu. Pokud je nastaveno pole „QMS 

Finished“ = Ano, nelze hodnoty v datových polích měnit a do pole „QMS Responsible“ 

je automaticky vyplněno podle ID uživatele uzavírajícího měření parametrů. 

 

Každý výrobní příkaz by měl mít unikátní pořadové číslo které bude současně číslem 

šarže. Bude obsaženo v čárovém kódu na etiketě, umístěné na obalu výrobku. Při 

vychystávání zboží pro zákazníka je třeba zajistit možnost číst čárový kód z etikety a 

následně vytvářet evidenční položku v seznamu dodávaného zboží, v rámci jednoho 

dodacího listu. 

 

Je-li provedeno sejmutí všech požadovaných čarových kódu resp. čísel šarží z etiket na 

obalech související s dodávkou, je třeba ukončit fázi skenování a spustit funkci na 

dohledání korespondujících výrobních příkazů. Pokud jsou výrobní příkazy nalezeny, 

budou automaticky generovány soubory PDF obsahující certifikát o analýze a tyto 

soubory budou uloženy na disk serveru. Do evidenčních položek vzniklých v procesu 

skenování je uložena cesta k PDF souboru. 

 

Poslední požadovanou funkcí je vytvoření emailu, do jehož příloh jsou postupně vloženy 

všechny PDF soubory s certifikáty analýz produktů souvisejících s danou dodávkou. 

Emailové adresy jsou převzaty z kontaktů spojených se zákazníkem, který je uveden na 

dodacím listu a je zařazen do poštovní skupiny CoA. Tělo emailu obsahuje doprovodný 

text v českém a anglickém jazyce. 

 

Do evidenční položky je vložena jedna nebo více emailových adres na které byl dokument 

zaslán pro zamezení vícenásobného zaslaní stejného dokumentu. 

  



 63 

4.3 Časový a obsahový plán implementace 

 

Časový a obsahový plán byl vytvořen s pomocí programu MS Office Project 2013 a 

obsahuje popis jednotlivých činností včetně orientačního časového plánu na případnou 

plánovanou změnu. Plán zahrnuje veškeré činnosti, které je zapotřebí zohlednit při 

samotné realizaci změny. Doba trvání je definována ve dnech, jeden den má časovou 

hodnotu 8 hodin jakožto standartní pracovní doba.  

 

Tabulka č. 6: Návrh činností při prováděné změně. ZDROJ: [vlastní] 

# Název činnosti Doba trvání [dny] Předcházející 

 Digitalizace CoA 78 - 

1. Kick Off meeting č.1 1 - 

2. Vytvoření týmu analytiků 1 1 

3. Sběr informací 21 2 

4. Tvorba datového a funkčního modelu 7 2,3 

5. Meeting č.2 1 4 

6. Tvorba aplikace 28 5 

7. Školení 7 5,6 

8. Umístění do testovací databáze 2 6 

9. Testování 7 7,8 

10. Meeting č.3 1 9 

11. Ukončení testování 0,5 9,10 

12. Zahájení ostrého provozu 1 11 

13. Zavedení standartního režimu podpory 0,5 11,12 

 

Případná realizace změny spočívá ve 13 krocích, přičemž  zahajovací akcí je v tomto 

případě „meeting č.1“ s názvem Kick Off. Na tomto meetingu informačního charakteru 

dochází se seznámením problému a návrhu na jeho změnu. V následující fázi dojde 

k sestavení týmu analytiků, kde jsou jasně definovány odpovědné osoby za realizaci a 

rozděleny pravomoce účastníků. Fáze sběru informací zahrnuje zajištění potřebných dat 

o sledovaných parametrech z prostředí zabývající se sledováním kvality. Časová hodnota 

v tomto kroku činí 21 dní jelikož je zapotřebí sestavit seznam všech možných parametrů 

a vytvořit jejich datový popis. V další činnosti dochází ke tvorbě datového a funkčního 
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modelu, přičemž dochází také k vytvoření návrhu možné aplikace, s popisem datových 

polí v databázovém prostředí. Tento model bude sloužit jako podklad pro následující 

„meeting č.2“, u kterého může dojít k případných úpravám ještě před zahájením tvorby 

samotné aplikace. Po vytvoření aplikace přichází fáze školení zaměstnanců, kterých se 

změna v informačním systému dotkne. Dochází zde také k modifikaci datových struktur 

v produkční databázi a přenosu funkcionalit.  Následně dochází k umístění aplikace do 

testovací databáze a zaměstnanci tak mohou testovat současnou verzi a hledat slabá místa. 

„Meeting č.3“ spočívá ve vznášení požadavků a připomínek na současnou verzi řešení a 

doladění uživatelského prostřední. V momentě, kdy jsou všechny předcházející činnosti 

ukončeny dochází současně k ukončení testovacího provozu a je zahájen ostrý provoz, 

který je doprovázen zavedením standartním režimem podpory a implementace řešení je 

ukončena.  

 

Celá případná změna má orientační dobu trvání 78 dní. Výsledné doby trvání jednotlivých 

činností se mohou lišit v případě zvolení lokálního dodavatele IT služeb nebo využitím 

vlastních IT zdrojů disponujícími podnikem. 
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Obrázek č. 19: Ganttův diagram. ZDROJ: [vlastní] 
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4.4 Analýza rizik 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že v případě implementace řešení by se jednalo pouze o 

rozšíření funkcionality ERP systému se zajištěním potřeb zákaznického servisu, nikoliv 

o samotnou změnou informačního systému. Nejedná se tedy z tohoto pohledu o výraznou 

změnu v rutinním denním užívání obsazených funkcionalit. 

 

Za rizika je možné považovat vyšší náročnost na čas pracovníků techniků a laboratoře, 

nicméně vzhledem k jednoduchosti ovládání navržených formulářů se v tomto případě 

jedná o marginální dopad na pracovní vytížení těchto pracovníků. 

 

Dalším rizikem se nabízí nedostatečná potřeba diskové kapacity pro uchování 

vytvářených doprovodných dokumentů. Ta je ale z dnešního pohledu řešení 

infrastruktury v podniku plně dostačující. Společnost disponuje datovými servery 

s úložištěm v řádech Terabajtů a generované dokumenty v tomto případě mohou zabírat 

zanedbatelnou část celkového úložiště.  

  

Z pohledu zabezpečení před únikem dat ze společnosti je možné riziko ztráty či odcizení 

opravdu minimální. Způsob zabezpečení ve společnosti je popsán v kapitole 3.6. A 

zároveň, vzhledem ke zjištěným výsledkům HOS analýzy, zabývající se analýzou 

bezpečnostní úrovně systému, kdy tato úroveň dosáhla hodnoty 4 na škále 1-5 a není 

výrazný důvod obávat se možných ztrát.  
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5 REALIZACE A VYHODNOCENÍ 

 

5.1 Technická příprava 

 

Proces vytvoření technické přípravy produktu začíná poptávkou zákazníka po produktu 

s požadovanými parametry na finální výrobek. Technik, který požadavek obdrží následně 

realizuje vývoj poptávaného produktu v laboratoři a porovná výsledné hodnoty 

s požadovanýma. V případě naměřených neodpovídajících hodnot výrobku dochází 

k úpravě komponent tak, aby byly požadavky splněny. V momentě, kdy se hodnoty 

produktu nachází v požadované toleranci, dochází technikem k uložení výrobního 

kusovníku na kartě produktu a následnému zápisu parametrů pro sledování kvality na téže 

kartě. 

 
Obrázek č. 20: Procesy technické přípravy. ZDROJ: [vlastní] 
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Tento proces je standardní aktivitou vyškolených techniků se znalostmi o tvorbě produktu 

na základě požadavků zákazníka. V reálné denní práci techniků je obvyklá jejich 

přítomnost v prostředí zákazníka, který produkt požaduje. Dochází k vytváření prototypu 

výrobku tak, aby splňoval požadavky zákazníka a finální produkt je následně zákazníkem 

schválen. Vzhledem k tomu, že finálním výrobkem je povrchová úprava výrobku 

zákazníka, dochází k odsouhlasení odstínu, lesku, pevnosti, způsobu nanášení a dalších 

technických vlastností produktu. 

Konečnou činností technika je dnes záznam komponent výrobku do výrobního kusovníku 

připojeného ke kartě zboží. 

 

5.1.1 Modifikace stávajícího procesu 

 

Pro možnost sledování kvality vyrobeného produktu v následujícím procesu výroby je 

třeba zajistit vložení požadovaných metod měření a hodnot s tolerancemi parametrů 

kvality na kartu zboží. Jelikož zákazník do současnosti nevyžadoval tyto doprovodné 

dokumenty a tedy společnost tento proces nikdy netvořila bude tato činnost pro technika 

novou aktivitou v práci s informačním systémem a slouží k tomu navržený formulář na 

kartě výrobku: 

 

 
Obrázek č. 21: Karta produktu. ZDROJ: [vlastní] 
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5.2 Výroba 

 

V této fázi je již dosaženo požadovaných hodnot na výrobek a zákaznický servis dává 

pokyn k výrobě a tedy míchání komponent požadovaného množství na základě karty 

produktu. Následně jsou ze vzorku celkového množství porovnávány parametry 

produktu.  

 
Obrázek č. 22: Procesy výroby – měření kvality. ZDROJ: [vlastní] 
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Vlastní výroba produktu je zahájena po přijetí prodejní objednávky v oddělení logistiky 

na základě poptávky produktu zákazníkem. Uživatel v oddělení zákaznického servisu 

zaznamená prodejní objednávku a pomocí existující funkce vytvoří výrobní příkaz podle 

požadovaného množství produktu. Součástí výrobního příkazu je záhlaví s popisem a 

množstvím výrobku, dále také řádky definující jednotlivé komponenty a jejich množství 

odvozené z výrobního kusovníku připojeného ke kartě produktu.  

 

Po provedení výroby je vzorek produktu převzat laboratoří, kde zodpovědný pracovník 

použije metody pro měření požadovaných parametrů hodnot kvality podle informací na 

kartě zboží. 

 

Pokud parametry kvality odpovídají požadovaným hodnotám na kartě produktu ve 

stanovených tolerancích, je produkt schválen k expedici. 

 

Pokud některý z parametrů je mimo požadované tolerance, je informace o naměřených 

hodnotách předána zpět do výroby a dochází k úpravě výrobku přidáním odpovídajících 

komponent tak, aby parametry splňoval. Po provedené úpravě se proces s odebráním 

vzorku a analýzou v laboratoři opakuje, dokud produkt není schválen. 

 

5.2.1 Modifikace stávajícího procesu 

 

Ke změně činnosti pracovníka laboratoře zde nedochází, jelikož proces zápisu skutečných 

hodnot parametrů kvality produktu nebyl do současnosti realizován. Novou činností tedy 

bude pro pracovníka laboratoře v navrhovaném řešení je zaznamenání skutečných 

finálních parametrů na kartu výrobního příkazu. Za tímto účelem je navržen formulář dle 

následujícího obrázku: 
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Obrázek č. 23: Karta výrobního příkazu. ZDROJ: [vlastní] 
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5.3 Expedice 

 

Po ukončení výroby a zaznamenání parametrů kvality na kartu výrobního příkazu je dán 

pokyn k expedici výrobku logistickému oddělení. Dochází k účtování prodejní 

objednávky přičemž vzniká dodací list a faktura je následně odeslaná zákazníkovi. 

 

 

Obrázek č. 24: Proces expedice. ZDROJ: [vlastní] 
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5.3.1 Modifikace stávajícího procesu 

 

S tvorbou dodacího listu je spojena nová navrhovaná funkcionalita pro generování emailu 

s připojenými dokumenty o certifikaci kvality dodávaného výrobku. Vlastní certifikát je 

tvořen na základě informací o požadovaných hodnotách parametrů výrobku na kartě 

produktu a skutečných dosažených hodnot parametrů zaznamenaných na kartě výrobního 

příkazu. Je navržena forma dokumentu ve tvaru PDF a obsahem dle obrázku č. 16. 

Emailové adresy jsou převzaty z karty zákazníka kde je uveden kontakt a potřebné 

odpovídající informace. 

 

 
Obrázek č. 25: Dodávka určena zákazníkovi. ZDROJ: [vlastní] 

 
  



 74 

5.4 Stanovení měření přínosů 

 

Měření přínosů je možné stanovit na základě následujících hypotéz: 

 

1. Do jaké míry je naplněn požadavek zákazníka na dokumentaci a sledování kvality 

nakupovaných produktů od společnosti Sherwin - Williams Czech Republic s.r.o. 

2. Jak je minimalizována chybovost vlivem lidského faktoru při sestavení 

dokumentu o certifikaci kvality produktu. 

3. Jaký vliv má navržené řešení na efektivitu práce jednotlivých oddělení. 

4. Jakou konkurenční výhodu společnost  Sherwin - Williams Czech Republic s.r.o. 

získá využitím navrženého řešení. 

5. Co získává společnost Sherwin - Williams Czech Republic s.r.o. v případě 

realizace navrženého řešení. 

 

5.5 Vyhodnocení měření přínosů 

 

Vyhodnocení přínosů odpovídá na zodpovězení stanovených hypotéz v předešlém 

odstavci 5.4 této práce: 

 

1. Požadavek zákazníka na sledování kvality nakupovaných výrobků je splněn beze 

zbytku. Zákazník dostává s odpovídajícím předstihem dokumenty o certifikaci 

kvality formou emailu a obsažených příloh se soubory ve tvaru PDF. Email je 

zasílán v době expedice od dodavatele, tedy před naskladněním výrobku na sklad 

zákazníky. Zákazník může uvedené certifikáty použít ve vlastní dokumentaci 

výroby svých výrobků pro případné budoucí reklamace nebo jiné úkony a aktivity 

v procesu výroby. 

 

2. Navržené řešení maximálně eliminuje chybovost při sestavení certifikátu kvality 

z důvodu jednoznačné identifikace požadovaných hodnot parametrů v době 

vývoje produktu, kdy dochází ke schvalovacímu procesu vyvinutého produktu 

přímo v prostředí zákazníka. Stejně tak zaznamenání skutečných parametrů 

kvality výrobku jsou realizovány v prostředí laboratoře, kde existuje odpovídající 
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vybavení a potřebné znalosti laborantů pro analýzu sledovaných parametrů. 

V laboratoři také dochází k zaznamenání skutečných hodnot parametrů do 

informačního systému. Veškeré vládání hodnot je doprovázeno záznamem o 

identifikaci uživatele, který záznam o požadovaných i skutečných hodnotách 

parametrů kvality provedl.  

 

Tím je zajištěna případná dohledatelnost zdroje chyb ze strany uživatele při 

případných reklamacích ze strany zákazníka. V porovnání se současným řešením, 

kdy naprosto chybí jednotná evidence požadovaných a skutečných parametrů a 

veškeré informace jsou předávány ústně případně formou jednoduchých 

manuálních evidencí je eliminace faktoru lidské chybovosti jedním z hlavních 

přínosů.   

 

3. Uvedené řešení v zásadě nemá vliv na efektivitu práce techniků a laborantů. 

Vkládání požadovaných a skutečných hodnot parametrů kvality pomocí 

navržených formulářů tvoří zlomek času při práci s informačním systémem 

v jednotlivých odděleních. Naopak, navržené řešení naprosto radikálně snižuje 

potřebný čas zákaznického servisu na sestavení certifikátu o kvalitě produktu 

manuálně tak, jak je realizován v současnosti. Získaný čas je možné daleko 

efektivněji využít na denní komunikaci se zákazníkem a zvýšit tak produktivitu 

zákaznického servisu. 

 

4. Hlavní konkurenční výhoda spočívá v získání větší důvěry zákazníka v technické 

a evidenční možnosti dodavatele nakupovaných výrobků. Jednoduchá verze 

komunikace se zákazníkem pomocí emailu snižuje administrativu na obou 

zúčastněných stranách. Další podstatnou konkurenční výhodou je evidence 

historie sledovaných parametrů kvality pro možnost dohledání veškerých 

informací v případě reklamace nebo degradace vlastností produktu v čase. Tento 

fakt opět posiluje důvěru zákazníka v dodavatele a vytváří dobré podmínky pro 

budoucí spolupráci. 
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5. Společnost Sherwin - Wiliams Czech Republic, spol. s.r.o. v případě realizace 

navrženého řešení získává relativně jednoduchý nástroj na evidenci parametrů 

kvality výrobku, které jsou podkladem pro tvorbu dokumentu o certifikaci kvality 

produktu požadovaného zákazníkem. Získává jednak konkurenční výhodu 

uvedenou v předešlém odstavci ale také získává databázi parametrů kvality 

výrobků v čase, což může být podkladem a zdrojem informací k analýzám stavu 

a kvality výroby v budoucím období. Je možné sestavit statistiky s odkazem na 

kvalitu práce jednotlivých oddělení v procesu zákaznického servisu a vlastní 

výroby. Statistiky lze sestavit až na úroveň jednotlivých pracovníků a v případě 

zřejmé vyšší chybovosti hledat cesty k nápravě a jejich eliminaci. 

 

 

5.6 Vyhodnocení 

 

Na vyhodnocení lze nahlížet z několika pohledů. Ekonomické vyhodnocení pojednává o 

možných nákladech a doporučení na změnu. Organizačním vyhodnocením lze definovat 

přínosy a možnosti ve vnitřní struktuře společnosti. Z politického vyhodnocení lze 

nahlížet na stabilitu společnosti v případě politických změn. 

 

5.6.1 Identifikace přínosů 

 

Mezi hlavní přínosy pro zavedení tohoto řešení můžeme uvést vyšší efektivitu činností 

jednotlivých oddělení jako je logistika, nebo podpora prodeje. Celkový proces je v 

současnosti realizován bez podpory informačního systému. Dokumenty jsou vytvářeny 

ručně v prostředí MS Word a převáděny do PDF tvaru. Následně ukládány na disk 

lokálního počítače pracovníka, který dokument tvoří. Dokumenty jsou poté pro jednotlivé 

dodávky zboží vyhledávány ručně a do emailu vkládány také ručně. Celý proces je 

zdlouhavý, vykazuje vysokou chybovost a roztříštěnost podkladů pro případné další 

zpracování.  
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Přínosy navrženého řešení je možné shrnout do následujícího seznamu: 

1. Jednotné prostředí pro evidenci a práci s certifikáty analýz pro všechny 

pracovníky s uvedenou kompetencí. 

2. Automatizované funkce pro práci s dokumenty na základě evidovaných hodnot 

parametrů a skutečných hodnot z výroby. 

3. Automatizované dohledání dokumentů a tvorba emailu podle přednastavených 

poštovních skupin na kartách kontaktů. 

4. Snížení chybovosti způsobených lidským faktorem. 

5. Zvýšení efektivity pracovníků z oddělení podpory prodeje a snížení potřebného 

času na komunikaci dokumentů směrem k dodavateli. 

6. Ukládání dat do databáze pro možnost budoucích analýz a zpracování. 

7. Ukládání dokumentů do jednotného adresářového prostředí serveru. 

 

5.6.2 Ekonomické vyhodnocení 

 

Společnosti Sherwin – Williams Czech Republic s.r.o. se nabízí pro realizaci návrhu 

několik možnosti. První možnost je nechat si zpracovat cenovou nabídku od lokálního 

partnera, přičemž dle časového a obsahového plánu na str. 63. lze pracovat s dobou trvání 

změny cca. 78 člověkodnů což je v přepočtu 624 pracovních hodin. Při současné ceně 

dodavatelských IT služeb lokálního partnera 1 200,- Kč/hodinu lze předpokládat 

s orientační částkou po odečtení slevy na hotovou zakázku včetně implementace a školení 

je odhad cca. 480 000,- Kč s DPH. 

 

Druhá možnost společnosti je využití společnosti zabývající se DMS (Document 

management system) přičemž tuto variantu vzhledem k vysokým nákladům a vysoké 

závislosti na dodavateli nedoporučuji. Dalším aspektem, proč není tato možnost 

doporučována, je plánovaná implementace řešení do partnerských společností v Evropě 

a zde by vznikl problém, jelikož je vysoká pravděpodobnost, že společnost nebude 

schopna zajistit úspěšnou implementaci do všech těchto zemí. Společnost Sherwin 

Williams má v současnosti zastoupení ve 46 zemích Evropy. 
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Třetí varianta společnosti je využití svých IT specialistů, kteří by tento návrh zpracovali. 

Využitím svých IT zdrojů bude celkový průběh návrhu rychlejší a to z důvodu přímého 

kontaktu na pracovišti mezi vedoucím pracovníkem (zadavatelem) a pracovníky na 

změně (sestavený tým).  

 

Z pohledu financí lze ale u tohoto návrhu obtížně kvantifikovat přínosy změn v korunách. 

Jelikož základní myšlenkou není úspora financí, ale zvýšení kvality na základě zvyšování 

požadavků zákazníka v dokazování požadované kvality na dodávané zboží. Zároveň se 

změnou dosáhne zvýšení produktivity, efektivity pracovníků a především zvýšení 

konkurenceschopnosti v odvětví. 

 

Tabulka č. 7: Finanční náklady na řešení. ZDROJ: [vlastní] 

 
Dodavatel 

 
Původní cena 

[v Kč] 

 
Sleva  [v Kč] 

 
Hodinová 

sazba [v Kč] 

Čas. 
náročnost 
[v hod.] 

Celková 
cena s DPH 

[v Kč] 
Lokální 

dodavatel 
IT služeb 

 
748 800 ,- 

 
268 800 ,- 

 
1 200 ,- 

 
624 

 
480 000,- 

Vlastní IT  
zdroje 

 
N/A 

 
N/A 

 
440 ,- 

 

 
624 

 
274 560,- 

 

 

Při předběžné kalkulaci finančních nákladů a nákladů na lidské zdroje, konkrétně na 

pracovníka zákaznického centra lze hovořit o úspoře cca. 30 % času pracovníka, který se 

momentálně zabývá zpracováním těchto dokumentů manuálně. Těchto 30 % tvoří při 

průměrné mzdě pracovníka na této pozici ve společnosti 12 900,- Kč měsíčně. Návratnost 

investice při využití lokálního partnera je cca. 37 měsíců. Při využití svých IT zdrojů ve 

společnosti může být návratnost rychlejší a to i přes odměny vynaložené na zaměstnance, 

kteří se na případné změně budou podílet. 
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Veškeré hodnoty jsou uvedeny v časové úrovni jeden měsíc (30 dní). 

 

Tabulka č. 8: Úspora s řešením. ZDROJ: [vlastní] 

Plat zam. 

 [v Kč] 

Úspora času 

[v %] 

Úspora 

financí [v Kč] 

Počet prac. 

hodin [v hod.] 

Úspora času 

[v hod.] 

43 000 ,- 30 12 900,-  160 48 

 

Doporučuji tedy společnosti využít své programátory, kteří jsou plně seznámeni se 

současným stavem systému a zároveň v případě dodatečných problémů nebudou náklady 

na změny či úpravy účtovány vysokou hodinovou sazbou lokálního dodavatele. 

 

5.6.3 Organizační vyhodnocení 

 

Výhodou zavedení tohoto návrhu bude postupné rozšiřování nově vzniklé databáze se 

všemi potřebnými údaji ať už o výrobcích dodávané zákazníkům nebo pracovníků, kteří 

přijdou jakkoliv do kontaktu s produktem v průběhu výroby. Na základe historických dat 

lze analyzovat široké spektrum informací např. chybovost na jehož základě lze přijmout 

opatření pro snížení těchto nežádoucích jevů nebo také sledovat postupný vývoj trendů 

v oblasti finální úpravy materiálu. Jelikož za největší hrozbu lze považovat lidský faktor, 

dojde díky této automatizaci k eliminaci těchto hrozeb a zároveň bude celý proces 

z organizačního pohledu urychlen.  

 

U ekonomického vyhodnocení byla definována úspora času pracovníka, který by 

implementací řešení získal 30 % úspory pracovního času. V rámci této úspory se může 

zaměstnanec zákaznického centra věnovat důkladnějším zpracováním technických 

doprovodných dokumentů TDS a SDS, které jsou popsány v kapitole 3.10. Tato práce se 

zabývá digitalizací CoA a zbylé dva dokumenty nejsou řešeny. Pracovník tedy také může 

v rámci své získané úspory začít pracovat na podkladech pro digitalizaci a automatizace 

zbylých dvou dokumentů.  
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5.6.4 Politické vyhodnocení 

 

Z pohledu politického lze po provedení změny vyhodnotit zvýšení konkurenceschopnosti 

společnosti, což zároveň povede ke zvýšení stability společnosti v případě působení 

politických změn. Společnost bude moct v případě změny legislativy jednoduše 

prokazovat informace o kvalitě dodávaného zboží. 

 

Další důležitým politickým přínosem bude kompletní evidence všech informací o 

vyrobených produktech ve smyslu k EIA – Enviromental Impact Assesment. Jedná se o 

proces, jehož smyslem je zjistit, popsat a celkově vyhodnotit možné vlivy připravovaných 

záměrů na životní prostředí. [33]  

V současnosti tuto problematiku řeší zákon „č. 100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivu 

na životní prostředí“ [34]. 

 

V tomto případě bude mít společnost veškeré informace v krátkém čase k dispozici a bude 

připravena poskytnout příslušným orgánům údaje o ovlivňování životního prostředí. 
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6 ZÁVĚR 

 

V mé diplomové práci jsem se zabýval posouzením současného stavu informačního 

systému společnosti (Sherwin – Williams Czech Republic s.r.o.). Základem těchto analýz 

byla identifikace slabého místa systému a navrhnout změny včetně možného postupu, 

vedoucí ke zlepšení současné situace. 

 

V teoretické části byly vysvětleny základní pojmy, na základě kterých bylo možné 

správné pochopení zbylých částí práce dané problematiky. V této části byly mimo jiné 

popsány také postupy jak vytvářet a vyhodnocovat jednotlivé analýzy, se kterýma jsme 

se setkali v průběhu této práce.  

 

V druhé části práce byla představena společnost zabývající se povrchovou úpravou dřeva 

a popsán její současný informační systém. Na tento systém byla následně aplikována 

SWOT analýza na základě které byly identifikovány veškeré vlivy splňující podstatu 

samotné analýzy. Následně jsem s využitím systému doc. Kocha použil analýzu HOS, na 

základě které byly již výsledky předchozí analýzy potvrzeny. Po následném vyhodnocení 

analýzy byly výsledky konzultovány s pracovníkem zabývajícím se správou 

informačního systému ve společnosti a tak vznikl návrh možného řešení, konkrétně se 

jedná o digitalizaci doprovodného dokumentu doprovázející každou šarži výrobku 

dodávanou zákazníkovi. 

 

Třetí část práce se zabývá vlastním návrhem a  možným postupem řešení, včetně 

zpracování MoSCoW analýzy včetně vytvoření potřebných datových polí pro realizaci 

včetně možných přínosů. 

 

V poslední části práce je popsán samotný postup možné implementace, včetně časového 

a obsahového plánu, finančního a časového vyhodnocení a politických a organizačních 

přínosů. Zároveň byly vytvořeny možné podoby nové aplikace v systému od vytvoření 

objednávky až po samotnou expedici k zákazníkovi. Jednotlivé kroky byly jasně 

definovány a na základě pozitivního vyhodnocení stanovených přínosů lze již jen potvrdit 

splnění cíle v úvodní části této diplomové práce.  
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Samotný návrh na změnu byl konzultován s vedoucím pracovníkem informačního 

systému ve společnosti a  pohled na tento návrh byl pozitivní. 
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