
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA PODNIKATELSKÁ
FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT

ÚSTAV INFORMATIKY
INSTITUTE OF INFORMATICS

POSOUZENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU FIRMY A NÁVRH
ZMĚN
INFORMATION SYSTEM ASSESSMENT AND PROPOSAL OF ICT MODIFICATION

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Adam Hofírek

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

doc. Ing. Miloš Koch, CSc.

BRNO 2018



Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně / Kolejní 2906/4 / 612 00 / Brno

 

Zadání bakalářské práce
Ústav: Ústav informatiky
 

Student: Adam Hofírek
 

Studijní program: Systémové inženýrství a informatika
 

Studijní obor: Manažerská informatika
 

Vedoucí práce: doc. Ing. Miloš Koch, CSc.
 

Akademický rok: 2017/18
 
 
Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších
předpisů a se Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně zadává bakalářskou práci s názvem:

Posouzení informačního systému firmy a návrh změn

Charakteristika problematiky úkolu:

Úvod
Vymezení problému a cíle práce
Teoretická východiska práce
Analýza problému a současné situace
Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení
Závěr
Seznam použité literatury
Přílohy

Cíle, kterých má být dosaženo:

Analyzovat stávající stav informačního systému vybrané organizace a jeho efektivnosti, posoudit tento
stav a navrhnout změny, směřující ke zlepšení stávajícího stavu a eliminaci nalezených rizik.

Základní literární prameny:

BASL, Josef a Roman BLAŽÍČEK. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 3.
aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. 323 s. ISBN 978-80-247-4307-3.

GÁLA, Libor, Jan POUR a Zuzana ŠEDIVÁ. Podniková informatika. 2. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha:
Grada, 2009. 496 s. ISBN 978-80-247-2615-1.

MOLNÁR, Zdeněk. Efektivnost informačních systémů. 2. rozš. vyd. Praha: Ikar, 2000. 178 s. ISBN 80-
247-0087-5.



Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně / Kolejní 2906/4 / 612 00 / Brno

SCHWALBE, Kathy. Řízení projektů v IT. Brno: Computer Press, 2007. 720 s. ISBN 978-80-251-1-
26-8.

SODOMKA, Petr a Hana KLČOVÁ. Informační systémy v podnikové praxi. 2. aktualiz. a rozš. vyd.
Brno: Computer Press, 2010. 501 s. ISBN 978-80-251-2878-7.

 
 
Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2017/18
 
 
 

V Brně dne 28.2.2018
 
 
 

L. S.
 
 
 
 

     

 
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc.

ředitel
 

doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.
děkan

 



Abstrakt 

Obsahem této bakalářské práce je posouzení informačních systémů zvoleného výrobního 

podniku a jeho dílčích procesů. Součástí je taktéž bližší pohled na aktuální stav ve firmě 

na základě vybraných analýz. Jejich výsledky jsou poté použity pro konkrétní návrhy 

řešení, které si kladou za cíl zlepšit dílčí části informačních systémů včetně jeho procesů 

a dosáhnout tak vyšší efektivity. 

 

Klíčová slova 

informace, informační systém, ERP, data, podnikové procesy, bezpečnost, HOS8 

analýza, SWOT analýza 

 

Abstract 

My bachelor’s thesis deals with the assessment of information systems of chosen 

manufacturing company and its partial processes. It also includes closer overview of 

actual ICT condition in the company according to selected analysis. Its results are then 

used for particular solution suggestions that aim to improve parts of informational 

systems all together with its processes hence achieving higher effectiveness. 

 

Key words 

information, information system, ERP, data, business processes, security, HOS8 analysis, 

SWOT analysis  
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ÚVOD 

Téměř všichni lidé žijící v dnešní době považují informační technologie za 

neodmyslitelnou součást každodenního života. Neustále nás obklopují ze všech stran ať 

už chceme, či nikoli. Fungovat jeden den bez počítače, e-mailu, nebo svého mobilního 

telefonu konstantně připojeného k různým sociálním sítím a dalším službám na internetu 

se jeví jako zcela nereálná představa. Různorodá výpočetní technika je k vidění jak 

v osobní, tak i podnikatelské sféře. Svět se neustále zrychluje, globalizace trhu je již 

známou a reálnou záležitostí, proto je stále častěji kladen důraz na efektivnější, kvalitnější 

a zejména pak rychlejší vzájemnou výměnu informací. 

Klíčovou roli nyní hrají především samotné informační systémy, které postupem času 

vytlačily zastaralé a v dnešním světě již zcela nedostačující písemné formy vedení 

záznamů, ať už v malých, středních, či větších podnicích. V souladu se složitostí 

rozhodování, potřebami různorodých subjektů, přibývajícími technologiemi a 

neutuchajícím konkurenčním bojem je takový systém již nedílnou součástí podnikání ve 

všech možných odvětvích. 

Tato bakalářská práce seznamuje čtenáře zpočátku v teoretické části s definicemi 

základních termínů pro úplné pochopení dále rozebírané problematiky. Následuje 

analytická část, která si klade za úkol správně identifikovat problémy a slabiny 

v jednotlivých oblastech zkoumané firmy. Získané výsledky z analýz pak poslouží pro 

poslední kapitolu zaměřující se na možné způsoby eliminace těchto negativních jevů 

prostřednictvím samotného návrhu změn.  
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavní náplní a cílem této bakalářské práce je komplexní posouzení stavu současných 

informačních systémů české střední výrobní firmy včetně jejich vybraných procesů, což 

povede k vlastnímu návrhu řešení a změn. Pro tyto potřeby budou díky všestrannosti a 

dostačujícímu rozsahu jejich možné aplikace použity analytické metody SWOT a HOS8. 

Výsledky z těchto analýz poslouží jakožto vstupní data pro implementaci změn 

v samotném návrhu, což by v případě skutečné realizace mohlo vést ke zlepšení 

fungování zkoumané společnosti a její celkové efektivity.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Obsahem první kapitoly je vysvětlení všech klíčových pojmů, které se budou nacházet 

v průběhu celé bakalářské práce. Čtenář se tak seznámí s termíny, jako jsou informace, 

informační systém, jejich význam zavedení a strategie, pojem ERP a v neposlední řadě 

dojde k vysvětlení obou metod potřebných k provedení vybraných analýz. 

1.1 Informace 

Pod tímto pojmem se skrývá těžko uchopitelný termín. Z obecného úhlu pohledu jde o 

údaj reálného prostředí, o jeho stavu a jednotlivých procesech v něm probíhajících. 

Snižuje neurčitost systému a postupuje všemi oblastmi lidské činnosti, přičemž její 

všeobecnost tkví v její síle a problematičnosti. Každý z nás informacím přisuzuje určitý 

význam, který má za úkol dostatečně uspokojit konkrétní informační potřebu jejího 

příjemce. Nosičem informace můžou být číselná data, text, zvuk, obraz, nebo také 

výsledek dalších smyslových vjemů. Nelze ji na rozdíl od dat skladovat. Její nehmotný 

charakter lze považovat za obnovitelný a nevyčerpatelný zdroj poznání, jenž je přímo 

svázán s nějakým fyzickým procesem. U informací rozlišujeme tři základní požadavky: 

 

a) Syntaxi – vnitřní struktura informace, příjemci musí být jasně srozumitelná, 

b) Sémantiku – význam a obsah informace, příjemce vede k pochopení obsahu, 

c) Relevanci – reálné využití informace, pro příjemce nějaký přínos či význam (1). 

 

Pro potřeby této práce se jeví informace a data jako její hlavní stavební prvky. Informace 

začíná být významným výrobním faktorem, jelikož obsahuje výsledky lidské poznávací 

činnosti. Tyto činnosti nelze řídit dostatečně efektivně bez relevantních informací, proto 

jsou na jejich výměnu a rychlost kladeny čím dál větší nároky. Dosažení adekvátních 

krátkodobých i dlouhodobých cílů, prosadit se na trhu a vydržet boj s konkurencí – to 

všechno jsou aspekty přímo závisející s výměnou informací (2).  
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Je třeba mít na paměti, že tyto dva základní pojmy nelze mezi sebou zaměňovat, případně 

slučovat. Existuje tedy jasná definice vztahu mezi nimi (1). 

1.1.1 Typy informací 

Bavíme-li se o typu informace, lze ji pak rozdělit do dvou částí, a to kvalitativní a 

kvantitativní. 

 Kvalitativní 

Tato strana informace vyjadřuje smysl, obsah a také význam informace z hlediska 

konkrétních potřeb a zájmů příjemce (2). 

 Kvantitativní 

Z této strany lze vyjádřit a popsat množství informace obsažené ve zprávě. V tomto 

smyslu je informace veličinou, která vyjadřuje hodnotu snížení neurčitosti chování u 

příjemce, tj. hodnotu rozdílu mezi neurčitostí před přijetím a zbytkem neurčitosti po 

přijetí informace. Byla rozpracována teorie signální charakteristiky, jenž má za úkol 

zkoumat problematiku kapacity kanálů, určených pro přenos, či objem a šum signálů při 

přenosu jednotlivých informací (2).  

Obrázek č. 1: Vztah data a informace (Zdroj: Vlastní, dle 1, s. 53) 
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Obrázek č. 2: Architektura informačních pojmů (Zdroj: Vlastní, dle 2, s. 37) 

1.1.2 Nosiče informací 

Nosiče informací mohou nabývat různého charakteru, přičemž je dokážeme dělit do tří 

skupin: 

1. Papírové dokumenty – nazývané také jako „klasické nosiče“, jenž obsahují 

informace doposud nepřevedené do elektronické podoby. Jejich dostupnost je 

oproti elektronickým nosičům obtížnější. Jejich příkladem mohou být nejrůznější 

druhy smluv, dokladů či formulářů, které bývají uložené v psané, textové, 

případně i grafické formě (3). 

2. Relační databáze – informace zpracované čistě elektronickým způsobem, 

uložené do organizačních struktur, které jsou snadno dostupné, což vede 

k ulehčení rozhodování v podniku (3). 
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3. Lidský mozek – pro podnik prakticky nedostupné informace, jelikož nemají 

písemnou ani elektronickou formu evidence. Jedná se zpravidla o zkušenosti, 

znalosti a vědomosti příslušeného pracovníka firmy a jsou důležitou součástí při 

operativním řešení vzniklých situací (3). 

1.2 Znalosti 

Informace zařazeny do souvislostí lze nazvat znalostmi, na jejichž základě se člověk 

každý den rozhoduje ve svých různých formách a intenzitách. Na základě těchto 

rozhodování sledujeme taktéž rychlost, která zpravidla nesmí překročit určenou dobu 

vymezenou pro existenci samotného problému (4). 

1.3 Data 

Data, resp. údaje lze chápat jako objektivní fakta o událostech. Mohou to být písmena, 

čísla, symboly, aj. V IT průmyslu lze mezi ně zahrnout i další vjemy, těmi jsou například 

obraz a zvuk. Snažíme se datům přiřadit svůj vlastní význam a porozumět jim. Lze je 

taktéž získat čtením, pozorováním, měřením či různými výpočty (5). 

"Data jsou vlastně surovinou, ze které mohou vyvstávat informace. Například data 

0212345678 nebo paegas jistě reprezentují něco reálného z okolního světa, ale bez 

dalšího popisu nebo kontextu nedávají smysl." (5). 

1.3.1 Dělení dat 

Z hlediska práce můžeme taktéž data dělit na data strukturovaná a nestrukturovaná: 

 Strukturovaná data zachycují explicitně atributy, fakta a také objekty. Mají 

jasnou strukturu a jsou tedy organizovaná. Existence těchto elementů umožňuje 

vytváření a ukládání v databázi, přičemž se takto zajistí jednoduší úpravy, čtení, 

mazání a také přidávání nových dat (5). 

 Nestrukturovaná data postrádají jakoukoli strukturu, proto jednotlivé operace 

s nimi jsou ve srovnání s těmi strukturovanými o poznání obtížnější. Ve většině 

případů bývají doplňována alespoň o jejich název. Využití najdeme především 

v multimédiích, jako jsou videozáznamy, obrázky, textové dokumenty či zvukové 

nahrávky (5).  
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1.3.2 Členění dat v rámci podniku 

V segmentu podnikání existuje taktéž členění dat, a to na data interní a externí. 

 Interní vznikají uvnitř podniku. Jsou to citlivá data personální, účetnictví, 

objednávek, faktur nebo také firemních smluv. Jejich použití je uplatňováno 

uvnitř podniku, případně slouží pro komunikaci s firemními partnery (6). 

 Externí data se vytváří mimo podnik. Fungují jako výstup z obchodních vztahů 

podnikaní, jako jsou objednávky, nebo faktury. Externě mohou taktéž pocházet 

ze specializovaných společností, které zajišťují nejrůznější marketingové analýzy 

či poskytují informace o nejnovějších technologiích (6). 

1.4 Systém 

Charakteristika systému spočívá v uspořádaném souboru prvků, vazeb mezi nimi a jejich 

znalostí. Každý takový systém se skládá z určité množiny prvků a vyjadřuje 

interaktivnost, či vztahy mezi nimi. Změna jednoho prvku je přímo závislá na těch 

ostatních, systém tedy neustále těmto změnám podléhá. Pod takovými prvky si lze 

představit různé technické prostředky, či samotné lidi. Z čehož vyplývá, že jednotlivé 

vazby mohou být technického, či organizačního rázu. Systém může existovat samostatně, 

lze ho členit na subsystémy a je propojen s okolím, na které neustále reaguje, proto jej lze 

považovat za dynamický (7). 

1.5 Informační systém 

Za informační systém (dále IS) lze považovat označení souboru technických prostředků 

(hardware a software), jenž slouží k ukládání, zpracování a vzájemnému poskytovaní dat 

a informací jednotlivým uživatelům v rámci celé organizace. Existuje nepřeberné 

množství definic od různých autorů (8).  

Účelem takového informačního systému je zajistit správnou interpretaci informace, 

včetně jejího zpracování a manipulace s ní. Systém je tvořený lidmi, metodami a nástroji, 

které tvoří tři základní části (4): 

 Vstup (input) – všechny prvky systému, jenž jsou schopné získat patřičné 

informace či jiné vstupy (4). 
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 Zpracování (processing) – jde o skupinu prvků, které dokáží převzít informace 

ze vstupu a poté jim dát patřičnou formu (4). 

 Výstup (output) – všechny prvky, které příjemci informace zobrazí již 

zpracovaný vstup (4). 

1.5.1 Složky informačního systému 

Jednotlivé technologické prostředky, jenž určují společně s vazbami mezi nimi chování, 

kvalitu a taktéž parametry je možné konkretizovat a rozdělit do následujících pěti složek: 

 Technické prostředky (hardware) – do této skupiny lze zařadit veškeré fyzické, 

resp. hmatatelné nástroje a zařízení, které zpracovávají informace (9). 

 Programové prostředky (software) – patří sem veškeré systémové programy 

nehmotného charakteru, jakými jsou algoritmy, procedury, skripty a prostředky 

zodpovědné za správu jednotlivých dat a informací (9). 

 Organizační prostředky (orgware) – soubor nařízení, předpisů, směrnic a 

pravidel, které přímo ovlivňují pravomoci všech účastníků systému ve snaze 

zajistit jejich zodpovědnost při obsluze a celkové zabezpečení informačního 

systému (9). 

 Lidská složka (peopleware) – tato část je tvořena znalostmi a zkušenostmi 

jednotlivých pracovníků, kteří přichází s daty do kontaktu. Nejde o posuzování 

jejich odborných kvalit, nýbrž postoje a způsobům jakými jsou schopni 

s informačním systémem pracovat, vnímat jeho důležitost a rozvíjet své další 

osobní zkušenosti v této oblasti (9). 

Pro zaručení bezproblémového fungování IS je třeba dbát na to, aby všechny čtyři 

části IS byly co nejvíce optimalizované a nevykazovaly případné chyby (9). 

1.5.2 Funkce informačního systému 

Funkcí se rozumí určitá událost uvnitř informačního systému. Lze je dělit na interní a 

externí. Mezi interní lze uvést jako příklad účetnictví, případně evidence docházky 

zaměstnanců ve firmě. Za externí pak lze například považovat správu webových stránek 

(10). 
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Lze taktéž dané funkce členit dle nejrůznějších hledisek. Obvykle se tak děje dle obsahu. 

Obsah neboli hierarchie se zaobírá běžnými zvyklostmi při práci s informacemi. Běžně 

se tento způsob struktury uplatňuje v knižních publikacích, je součástí obsahu studie, 

případně seminární práce, jako je kupříkladu tahle. V neposlední řadě je tu možnost 

kategorizace, kterou lze vymezit ve třech skupinách (10): 

 Transakční funkce – tato skupina si klade za cíl vytváření a aktualizace datových 

báz. Typickým příkladem může být vytvoření karty nového zákazníka firmy, 

zaúčtování dokladu do účetnictví, nebo také přidání nového produktu do nabídky 

(10). 

 Analytické a plánovací funkce – mezi tyto funkce patří zpracování různorodých 

přehledů, analýz, či podnikových plánů. Příkladem může být zobrazení cashflow, 

přehled tržeb firmy v přesně definovaném období, případně tabulka vývoje 

prodeje konkrétního druhu výrobku (10). 

 Provozní a speciální funkce – třetím typem funkcí jsou takové, které vhodným 

způsobem zajišťují archivaci a zálohování dat, správu všech číselníků uvnitř 

systému, jako jsou např. produkty, zákazníci, odběratelé, nebo dodavatelé (12). 

1.5.3 Podnikový informační systém 

Hovoříme-li o podnikovém informačním systému (PIS), bereme v potaz takový IS, který 

je organizacemi využíván k podpoře řízení a koordinace všech disponibilních 

podnikových zdrojů a různých aktivit za účelem zvýšení celkové efektivity jednotlivých 

pracovních procesů a jejich návaznosti (3). 

Zajímavá a jistě i přínosná interpretace významu PIS od pana Sodomky: 

„Podnikový informační systém vytvářejí lidé, kteří prostřednictvím dostupných 

technologických prostředků a stanovené metodologie zpracovávají podniková data a 

vytvářejí z nich informační a znalostní bázi organizace, sloužící k řízení podnikových 

procesů, manažerského rozhodování a správě podnikové agendy.“ (11) 

Zjednodušeně lze říci, že pod jednotlivými procesy si můžeme představit funkce, které 

mají zajistit sběr, přenos, uložení, zpracování a následnou distribuci informací. PIS je 

tedy jakési softwarové vybavení podniku, jenž je schopné v jeho rámci řídit téměř 

všechny procesy, poskytovat různorodé informace zúčastněným pracovníkům tak, aby 
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byli schopni vykonávat své řídící funkce, mezi které patří především plánování, 

koordinace a kontrola procesů ve firmě (3). 

 

Obrázek č. 3: Schéma práce s informací v IS (Zdroj: Vlastní, dle 4, s. 24) 

Vlastnit a mít naimplementovaný kvalitní IS v organizaci je dnes zpravidla nutností, 

jelikož se jedná o jeden ze základních faktorů konkurenceschopného a efektivního řízení 

firmy. S přibývajícími nároky na práci se všemi různými prostředky, ať už jde o výrobu, 

obchod, služby, či jiná oborová řešení je jeho existenční závislost takřka podmínkou (12). 

1.5.4 Klasifikace podnikových informačních systémů 

Podnikové informační systémy je dále vhodné klasifikovat podle jejich praktického 

uplatnění na základě shody s nabídkou dodavatelů a s požadavky na řízení podnikových 

procesů. Pro tuto klasifikaci je rozhodující tzv. holisticko-procesní pohled (11). 
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Obrázek č. 4: Holisticko-procesní pohled na PIS (Zdroj: Vlastní, dle 9, s. 78) 

ERP (Enterprise Resource Planning) poskytuje sjednocený pohled na veškeré 

podnikové agendy v rámci jednotné databáze. Dokáže automatizovat a integrovat klíčové 

procesy a vylučovat jejich duplicity, což pozitivně ovlivňuje celkovou výkonnost a 

produktivitu dané organizace. Jde o celopodnikový systém, proto ho používá 

management podniku na všech možných úrovních, ať už v oddělení marketingu, 

obchodu, nebo ve výrobě (11). 

SCM (Supply Chain Management) pokrývá oblast řízení, jenž zahrnuje veškeré 

procesy komunikace s dodavateli v celém dodavatelském řetězci. Součástí je také jejich 

vzájemná koordinace, slaďování a řízení (11). 

CRM (Customer Relationship Management) je systém řízení vztahů se zákazníky, 

který si klade za cíl budovat jejich dlouhodobý a plnohodnotný vztah, vhodným 

způsobem je dle individuálních potřeb zařazovat do segmentů a zároveň zajistit jejich 

ziskovost (11). 

BI (Business Intelligence) můžeme chápat jako ucelený a efektivní přístup k práci 

s firemními daty za pomocí vhodných softwarových i hardwarových nástrojů, databází, 

analytických prostředků a metod. Systém vychází z transformace vstupujících dat na 

informaci, jenž je obsahem znalostí použitelných pro strategické rozhodování 

vrcholového managementu společnosti (11). 
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1.6 Strategie zavedení informačních systémů 

Pro úspěšnou realizaci IS je nezbytné zvolit vhodný způsob jeho zavedení během 

rutinního provozu společnosti. Správnou volbu strategie ovlivňuje hned několik faktorů. 

Mezi ně patří kupříkladu typ a funkce předchozího IS, připravenost jednotlivých 

pracovišť včetně jejich pracovníků, nebo celkový objem změn a způsobu ovládání daného 

systému (13). 

1.6.1 Souběžná strategie 

Zavedení nového systému najednou do všech pracovišť ve společnosti. Tato strategie je 

vhodná především při volbě jednoduššího informačního systému, který nevyžaduje 

náběhovou fázi zavádění ve formě složitých školení, případně nutnosti konverze dat 

z předchozího IS (13). 

 

Obrázek č. 5: Souběžné zavádění informačního systému (Zdroj: Vlastní, dle 14, s. 123) 

1.6.2 Pilotní strategie 

Příprava konkrétního pracoviště pro účely ověření provozuschopnosti nového 

informačního systému. Souběžně se provede zacvičení pracovníků ostatních pracovišť 

podniku. Jde o způsob vhodný při zavádění kvalitativně odlišných IS, které vyžadují 

rozsáhlejší testování v provozních podmínkách. Data jsou z předchozího systému 

transformována postupně. V závěru této strategie dojde k zavedení nového IS taktéž i na 

zbylá pracoviště, která jsou již na systém připravena (13).  
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Obrázek č. 6: Pilotní zavádění informačního systému (Zdroj: Vlastní, dle 14, s. 123) 

1.6.3 Postupná strategie 

Principem je postupné nahrazování starých částí informačního systému za nové bez 

jakékoliv pilotní fáze. Tato strategie najde své využití při inovaci rozsáhlejších forem IS, 

přičemž je potřeba počítat s její velkou časovou náročností (13). 

 

Obrázek č. 7: Postupné zavádění informačního systému (Zdroj: Vlastní, dle 14, s. 124) 

1.6.4 Nárazová strategie 

Její podstatou je ukončení starého informačního systému a zavedení toho nového v ten 

samý moment. Jedná se rychlou, ale také o velmi rizikovou strategii, jelikož nelze 

vyloučit možné problémy a komplikace, které mohou přechodu zamezit. Tato metoda 

najde své využití v situacích, kde souběh vícero IS není možný (13). 

 

Obrázek č. 8: Nárazové zavádění informačního systému (Zdroj: Vlastní, dle 14, s. 124) 

V praxi se však dle konkrétního typu provozu běžně setkáváme s nutností kombinace 

těchto způsobů zavádění, mezi které nejčastěji patří strategie nárazová a postupná (13).  
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1.7 Nástroje pro analýzu 

Abychom mohli poznat podstatu a zákonitosti potřebné k sestavení návrhů na zlepšení 

v podniku, je zapotřebí správně identifikovat všechny významné a taktéž nutné vlastnosti 

elementárních částí celku k čemuž nám poslouží patřičné nástroje pro vykonání analýzy. 

Pro potřeby této práce byla vybrána metoda SWOT a HOS8 (14). 

1.7.1 SWOT analýza 

Silnou stránkou této analytické techniky je její univerzálnost a použitelnost. Je vhodná 

pro zhodnocení vnitřních i vnějších faktorů, které ovlivňují úspěch či neúspěch zkoumané 

organizace. Taktéž ji lze využít pro analýzu nějakého konkrétního záměru, např. nové 

služby, produktu, nebo dokonce osobního hodnocení účastníků pohovoru. Autorem je 

Albert Humprey, jenž s touto metodou přišel v 60. letech 20. století (14). 

 

Obrázek č. 9: Grafická ilustrace SWOT analýzy (Zdroj: Vlastní, dle 14) 

Princip spočívá v rozdělení jednotlivých zkoumaných částí na čtyři kvadranty do mřížky. 

Doporučuje se začít s faktory, jenž přichází z vnějšího prostředí, tedy OT – příležitosti a 

hrozby. Zde se berou v potaz zákazníci, konkurence, odběratelé, dodavatelé, veřejnost, 

aj.). Následuje analýza vnitřního prostředí, SW – silné a slabé stránky společnosti. Mezi 
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ně patří firemní cíle, zdroje, organizační struktura, mezilidské vztahy, management, 

systémy, aj.). Výstupem této kompletní analýzy je chování společnosti, jenž si klade za 

cíl maximalizovat přednosti a její příležitosti současně se zachováním minima nedostatků 

a hrozeb (14). 

1.7.2 HOS8 analýza 

Pojmenování HOS8 metody pro analýzu je odvozené od prvních tří oblastí IS a to 

Hardware, Orgware a Software. Autorem je pan doc. Ing. Miloš Koch CSc., který ji 

vytvořil pro potřeby studentů fakulty, ale taktéž i pro širokou veřejnost prostřednictvím 

svého webového portálu Zefis.cz (19). Jeho metoda posuzuje prostřednictvím dotazníku 

informační systém a zkoumá jej na základě osmi oblastí. Výstupem je ucelený a 

srozumitelný pohled těchto oblastí graficky znázorněn ve formě pavučiny sestavené ze 

čtyř os, díky které lze dle vynesených hodnot v rámci čtyřbodové škály následně vyčíst 

nevyváženost dílčích částí informačního systému včetně jeho doporučeného stavu (4). 

Tabulka č. 1: Jednotlivé oblasti hodnocení metody HOS8 (Zdroj: Vlastní, dle 4) 

Zkoumaná oblast metody Zkratka 

Hardware HW 

Software SW 

Orgware OW 

Peopleware PW 

Dataware DW 

Zákazníci CU 

Dodavatelé SU 

Management IS MA 
 

HW (Hardware) – zkoumá fyzické vybavení, jeho spolehlivost, včetně bezpečnosti a 

použitelnosti (4). 

SW (Software) – se zabývá programovým vybavením ve společnosti, jeho funkcemi, 

snadností ovládání a používání (4). 
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OW (Orgware) – pokrývá oblast, která se stará o pravidla pro provoz IS, jeho 

doporučené pracovní postupy a organizační strukturu společnosti (4). 

PW (Peopleware) – se stará o zkoumání uživatelů přistupujících do IS, jejich schopnosti 

a podporu při používání (4). 

DW (Dataware) – je oblast zabývající se daty uloženými a používanými v rámci 

informačního systému, zkoumá jejich dostupnost, bezpečnost a správu. Neklade si za cíl 

hodnotit množství uložených dat v IS, nýbrž jejich využitelnost ze strany uživatelů (4). 

CU (Zákazníci) – cílem zkoumání této oblasti je způsob řízení vazeb informačního 

systému se zákazníkem. Mezi zákazníky lze zahrnutou jak ty obchodní, tak i 

vnitropodnikové (4). 

SU (Dodavatelé) – zabývá se dodavateli. Taktéž je možné zohlednit obchodní, či 

vnitropodnikové hledisko, jenž dodává výrobky, související služby, výrobky, nebo 

informace (4). 

MA (Management IS) – předmětem zkoumání této oblasti je řízení informačních 

systémů ve vztazích k informační strategii, vnímání koncových uživatelů v rámci IS a 

důslednosti uplatňování stanovených pravidel (4). 

Pro každou z oblastí jsou v dotazníku specifikované kontrolní otázky na jejichž základě 

nástroj identifikuje aktuální stav. Na otázky se odpovídá výběrem právě jedné ze čtyř 

možných slovních odpovědí (Ano, Spíše ano, Spíše ne, Ne), které taktéž přísluší 

číselnému ohodnocení pro potřeby dalšího zpracování (4). 

 

Obrázek č. 10: Grafická interpretace HOS8 analýzy (Zdroj: Vlastní, dle 4)  
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

Druhá kapitola této práce věnuje celou svoji pozornost zkoumané společnosti 

REGUTEC a.s. Obsahem bude souhrn základních informací o podniku, jeho struktury, 

předmětech podnikání a v neposlední řadě současné postavení na trhu. Dále je zde 

objasněna aktuální situace ve firmě včetně stavu podnikových informačních systémů. Na 

základě analýz SWOT a HOS8 jsou všechny zmiňované faktory patřičnými způsoby 

přezkoumány a posléze vyhodnoceny. Výstupem této části budou informace, která svá 

uplatnění najdou v navazující a taktéž poslední kapitole práce, a to ve formě vlastních 

návrhů a jejich řešení pro lepší fungování organizace. 

2.1 Společnost REGUTEC a. s. 

Na následujících stranách je rozebraný a přiblížený samotný podnik díky volně 

dostupným informacím v kombinaci se získanými poznatky pro všechny potřeby a účely 

práce. 

2.1.1 Základní informace o společnosti 

 

Obrázek č. 11: Logo společnosti (Zdroj: 16) 

 

Obchodní firma: REGUTEC a. s. 

Datum zápisu: 31. prosince 2017 

Sídlo: Němčičky 92 

 664 66 

Právní forma: Akciová společnost 

(DIČ) IČO: (CZ) 05613345 

Základní kapitál: 20 000 000,- Kč 

Způsob jednání: Společnost zastupuje představenstvo  
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2.1.2 Představení společnosti 

Zkoumaná firma se zabývá zpracováním a výrobou produktů z recyklovatelného 

pryžového materiálu a dalších gumárenských směsí. Pryžové výrobky jsou vyráběny 

lisováním granulátu ve speciálních ocelových formách plněných směsí recyklátu 

použitých pneumatik, polyuretanových pojiv a barviv. Jde výhradně o ekologickou 

výrobu, která výrazně přispívá k ochraně životního prostředí díky využití druhotných 

surovin na trhu. 

Základní filozofií společnosti je být pro zákazníky dlouhodobým a spolehlivým 

obchodním partnerem, a nejen pouhým dodavatelem. Takovým partnerem, který na 

první místo klade potřeby svých odběratelů. 

Každodenní snahou všech pracovníků společnosti je dosahovat maximální spokojenosti 

zákazníků. Firma proto hledá stále nové možnosti zlepšování kvality všech svých 

výrobků a zkracování jejich dodacích lhůt neustálým zvyšováním efektivity výroby a 

postupným rozšiřováním stávajících výrobních kapacit. Neustále vyvíjí a zavádí do 

výroby další nové produkty, které vznikají podle přání a potřeb odběratelů, neboť hlavním 

mottem společnosti je: 

"Neptejte se, co Vám můžeme nabídnout. Řekněte nám, co potřebujete!" 

 

 

Obrázek č. 12: Letecký pohled na areál společnosti (Zdroj: 20) 
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Lokalita firmy je na strategickém místě přibližně 20 km od města Brna. Zhruba 4 minuty 

jízdy motorovým vozidlem pak trvá cesta k areálu podniku z nedaleké dálnice, což je 

velmi dobré pro samotnou logistiku, dostupnost zaměstnanců, dodavatelů, zákazníků 

a také dalších návštěvníků společnosti. 

Počet pracovníků v organizaci je přibližně 100, což ji řadí v rámci ČR mezi střední 

podnikání. Celkové množství zaměstnanců je tvořeno z řad kmenových, taktéž 

agenturních a brigádníků, kteří v procesech výroby a skladování pracují na základě 

aktuálních potřeb a situace ve firmě. 

2.1.3 Historie firmy 

Společnost byla svým původním majitelem založena již v roce 1993 jako zcela nový 

subjekt. Za předmětem činnosti stála již od počátku výroba pryžových výrobků 

lisovaných z rozdrcených ojetých pneumatik, která je dodnes hlavní firemní náplní. 

Rok od založení započala manuální výroba prvního produktu, a to zámkové dlažby 

z pryžového materiálu. 

 

Obrázek č. 13: Časová osa historie společnosti (Zdroj: Vlastní, dle 16) 

Během několika následujících let provozní zařízení prošla postupným vývojem a 

změnami, kdy společnost ze zcela manuální výroby pozvolna zavedla výrobu polo 

automatizovanou, která ve firmě funguje dodnes. Sortiment se rozrostl na několik set 
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výrobků včetně mnoha zákaznicky chráněných. Firma své dlouholeté zkušenosti s 

výrobou svých produktů neustále zhodnocuje při projektování a dodávkách recyklačních 

linek na zpracování použitých pneumatik. 

2.1.4 Organizační struktura 

Následující organigram značí firemní strukturu všech oddělení a pozic, která jsou aktuální 

v době tvorby této práce. Společnost prošla začátkem roku 2017 projektem fúze 

sloučením původní firmy REGUTEC s.r.o. a společnosti REGUFIN a.s., kdy se členové 

statutárního orgánu a taktéž akcionáři společně dohodli, že ihned po ukončení této fúze 

dojde ke změně názvu nástupnické společnosti na REGUTEC a.s. 

 

Obrázek č. 14: Firemní organizační struktura (Zdroj: Vlastní, dle 18) 

V čele společnosti se nachází výkonná ředitelka společně s obchodním ředitelem. Oba 

subjekty taktéž zastávají jako jediní pozice jednatelů podniku a představenstva 

statutárního orgánu. Těmto členům se přímo zodpovídá finanční ředitelka, která 

souběžně zaujímá místo předsedkyně dozorčí rady. Úzce také spolupracuje s účetní i 

oddělením expedice a pokladny. Pod jednateli pak lze v hierarchii společnosti najít 

vedoucího skladu, technického ředitele, vedoucího výroby, technologa výroby a 

všechny obchodní referenty. Vedoucí skladu má na starosti skladníky, kteří přichází do 

kontaktu se zbožím a materiály určenými pro výrobu i následnou expedici. Technickému 
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řediteli se zodpovídá jediný firemní konstruktér, jenž pracuje s návrhy produktů včetně 

jejich samotné realizace. Pod vedoucího výroby spadá hned několik subjektů. Přiřazené 

funkce tohoto vedoucího přímo doplňuje jeho asistent pro výrobu, kterému náleží hned 

několik činností. Mezi tyto činnosti lze zahrnout např. plánování objednávek, kontrolu 

nejrůznějších pracovních výkazů, srovnávání výrobních zakázek, ale také školení 

bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích. Dále se vedoucímu výroby zodpovídá její 

plánovač, který má za úkol dbát na časové i materiálové plánování produkce. Směnový 

mistr dohlíží na všechny pracovníky ve výrobě včetně údržbářů strojů a elektra. 

Technolog výroby, který určuje postupy zhotovení, taktéž zajišťuje technologickou 

přípravu a specifikuje množství a druh materiálu. Současně dohlíží na inspektora 

kvality. Ten se stará o dodržování specifikací vyrobených produktů, provádí kontrolu, 

určuje jejich jakost a díky přeměřování odhaluje možné nepřesnosti během výroby.  

2.1.5 Předměty činnosti 

Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a prodej pryžových výrobků a 

jejich vývoj. Další předmětem činnosti je prodej technologických celků na recyklaci 

použitých pneumatik. Oblast podnikání společnosti dle výpisu z Obchodního rejstříku:  

• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

• zpracování gumárenských směsí, 

• koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje, 

• pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, 

• podnikání v oblasti nakládání s odpady (21). 

Pryžové výrobky jsou vyráběny lisováním granulátu z použitých pneumatik a 

polyuretanových pojiv a barviv. Jedná se o ekologickou výrobu výrazně přispívající k 

ochraně životního prostředí a využívání druhotných surovin. Společnost zabezpečuje 

vysokou kvalitu a rozmanitost finální produkce, která je schopna výsledného exportu. 

Podíl exportu firmy představuje v posledních letech průměrně 85 % na celkových 

tržbách společnosti. Firma REGUTEC, a.s. realizovala např. dodávky zámkové dlažby 

pro královské koňské stáje v Dubaji a na Olympijský stadion v Aténách, rovněž pak 

uskutečňuje pravidelné dodávky svých produktů do USA. 
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Ročně firma vyvíjí několik nových produktů především pro uplatnění na zahraničních, 

ale i tuzemských trzích. Má velké zkušenosti s koordinací mezinárodní vývojové činnosti 

v navrhované oblasti.  

Společností nabízené technologické zařízení na zpracování pneumatik představuje 

komplexní systém, který umožňuje oddělení jednotlivých složek opotřebovaných 

pneumatik z osobních a nákladních automobilů, tj. gumového granulátu od ocelových a 

textilních kordů. Granulát je dále využitelný jako surovina na výrobu nových 

pryžových výrobků, pohlcovač ropných látek nebo přídavek do asfaltu. Ocelové a 

textilní části pneumatiky se využijí jako druhotné suroviny. Proces zpracování je čistě 

mechanický a nedochází během něj ke znečišťování ovzduší, vody ani jiných sfér 

životního prostředí. Technologické celky jsou nabízeny zájemcům na celosvětovém 

trhu. 

Firma má taktéž dostatečné zkušenosti s projektovým řízením a disponuje 

odpovídajícími personálními možnostmi a kapitálovým zabezpečením pro úspěšnou 

realizaci projektu a jeho udržitelnost. 

2.1.6 Současná finanční situace 

Předmětem této bakalářské práce není finanční analýza, ani bližší specifikování 

finančních toků společnosti. Na základě cenových kalkulací v návrzích, které lze najít 

v poslední kapitole, je ovšem zapotřebí stručně shrnout její aktuální finanční situaci.  

V posledních třech letech došlo k několika výraznějším investicím do modernizace 

firmy. V roce 2015 tyto investice začaly stavbou nové skladové haly pro další potřeby 

uskladnění zboží. Následující dva roky byly věnovány pro rozšíření kapacit výroby a 

zároveň pro rostoucí poptávku zákazníků po nových typech produktů. Firma nakoupila 

několik nových lisovacích strojů, jednu CNC řezačku a speciální vstřikovací lis. Další 

velkou investicí byla výstavba nové dvoupatrové budovy, která momentálně v přízemí 

slouží jako dílna pro údržbu a v patře poskytuje zázemí kanceláří pro vedoucí pracovníky.  

Na základě těchto rozsáhlých investic se firma momentálně nachází v bodě vytváření 

finančních rezerv pro další budoucí plánování. Z veřejně dostupné účetní závěrky a 

zprávy auditu z roku 2016, který vykonala společnost PKM AUDIT Consulting s. r. o. 

je patrné, že firma disponuje přibližně 145 miliony Kč v celkových aktivech. Za uplynulé 
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poslední dva roky se samozřejmě tato částka změnila. Bližší informace o finanční situaci 

se firma vzhledem k ochraně svého strategického rozvoje rozhodla neuvádět. 

2.1.7 Zákazníci společnosti 

Zákazníci této společnosti tvoří primárně subjekty ve stavebnictví. Mezi ně patří 

především prostředníci, kteří produkty přeprodávají dál velkým stavebním firmám a 

obchodním korporacím. Jak již bylo dříve v práci uvedeno, společnost je závislá 

především na exportu pro zahraniční trh. Majoritní a hlavní zákazníci pochází 

z Nizozemska, potažmo z Německa. Český i Slovenský trh pak zastupují menší skupiny 

odběratelů. Zákazníci v zahraničí z valné většiny poptávají pouze první jakost výrobků 

vzhledem ke striktnímu dodržování norem a certifikací ISO v segmentu stavebnictví. 

Druhá jakost produktů tvoří významnou část prodeje na tuzemském trhu. 

2.1.8 Konkurenční prostředí 

Jedna ze silných stránek firmy je skutečnost, že má relativně nízkou konkurenci na 

tuzemském trhu. Ve výrobě svého druhu je dominantním hráčem s dlouholetou historií, 

pevnou značkou a tradicí. Od roku 2013 navíc svoje postavení na trhu upevnila založením 

své prodejní značky NOVISA®, která si klade za cíl vybudovat povědomí o svých 

nabízených produktech. Celosvětově existuje jen několik málo firem, které se tímto 

specifickým druhem výroby zabývá. V ČR má navíc podnik vytvořen partnerský vztah 

s dalšími dvěma podniky. 

V rámci zahraničního trhu největší konkurent přichází především z Německa. Výroba 

tohoto konkurenta je již technologicky velmi vyspělá díky jeho polo automatizovaným 

výrobním procesům. 

Z celosvětového měřítka pak další forma konkurence přichází z Asie a Jižní Ameriky. 

Firmy v tomto odvětví vytváří obdobný typ produktů, který se liší svými originálními 

technickými postupy výroby, ale také i použitými materiály. Některé firmy pracují s 

dražšími směsmi, jako je například kaučuk extrahovaný ze stromové kůry kaučukovníku. 

Tyto postupy si podniky chrání jako své firemní know-how.  
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2.1.9 Systém rozvoje lidský zdrojů 

Cílem práce společnosti v oblasti rozvoje lidských zdrojů je zvýšení vzdělanostní 

úrovně zaměstnanců na všech úrovních řízení, a profesní vzdělávání pracovníků 

v dělnických profesích. Podnik umožňuje zaměstnancům celoživotní vzdělávání a učení 

formální i neformální, včetně učení z praxe, orientované zejména na lepší pracovní 

uplatnění, zvýšení kompetencí a výkonnosti jednotlivců i týmů. Pracovníci mají možnost 

dle své oborové specializace účastnit se na vzdělávacích akcích, kurzech a školeních.  

Mezi konkrétní aktivity rozvoje lidských zdrojů patří: 

• zvyšování počítačové dovednosti (školení IT – informační systémy pro malé a 

střední podniky – HW + SW řešení), 

• kurzy programu AutoCAD, 

• PC gramotnost (MS Office, MS Windows, Internet, MS Outlook, MS Exchange, 

grafické SW – tvorba grafických dokumentů), 

• manažerské dovednosti (budování a vedení týmu, vedení porad, koučování, 

obchodní dovednosti, asertivita, zvládání konfliktů), 

• integrovaný systém řízení (jakost, ISO 9001) – praktické využití, 

• motivační školení pro vedoucí pracovníky, 

• jazykové kurzy němčiny, angličtiny a španělštiny, 

• ostatní odborné vzdělávání (sváření, obsluha VZV), 

• BOZP školení. 

2.1.10 Sortiment výrobků 

Společnost produkuje své výrobky pod ochrannou obchodní značkou NOVISA®, která 

v roce 2013 vznikla ke 20. výročí firmy. Produkty jsou rozděleny do jednotlivých řad dle 

účelu jejich konečného použití. Tyto řady jsou taktéž barevně odlišeny, což zjednodušuje 

zákazníkům orientaci mezi jednotlivými výrobky v nabídce a ulehčuje jim nalezení toho 

pravého řešení. Změna v produktovém označení byla provedena na základě zpětné vazby 

od architektů a projektantů. S nástupem této nové obchodní značky si firma slibuje 

zvýšení zájmu o její výrobky, zejména pak na domácím trhu. 
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Obrázek č. 15: Produktové řady NOVISA® (Zdroj: 16) 

Na obrázku výše jsou vyobrazena jednotlivá loga produktových řad, pod kterými je 

možné produkty snadno identifikovat. Společnost je na svých webových stránkách 

eviduje v zápatí, ale i v nabídce pod oddílem produktů. Zavedené a dříve již vyrobené 

produkty je také možné zobrazit dle jejich použití v pěti následujících kategoriích: 

1. Dětská hřiště – kategorie zaměřena na realizaci či renovaci dětských hřišť dle 

příslušných norem. Tyto prvky chrání děti při pádu z výšky až 3 metrů. Výrobky 

tohoto segmentu jsou vhodné jak pro nová, tak i starší hřiště, jelikož zajišťují 

čistější a bezpečnějších alternativu k asfaltovým, pískovým, štěrkovým, případně 

betonovým povrchům hřišť (15). 

2. Průmysl a stavebnictví – poslední dobou velmi žádaná a poptávaná oblast, 

jelikož v ní mají výrobky z recyklované pryže dlouholetou tradici. Využití lze 

najít díky stále přísnějším hygienickým předpisům zejména u panelů 

protihlukových stěn. Dále je možné se s produkty této kategorie setkat u 

veškerého podloží železnic, tramvajových linek, kolejnic a metra, kde je možná 

aplikace formou odhlučnění. Taktéž se tímto způsobem instalace redukuje šíření 

vibrací a hluku do okolí, což přispívá ke kvalitnějšímu životu obyvatel v blízkosti 

infrastrukturních staveb (15). 

3. Koňské stáje – jde o speciální produktovou kategorii firmy, která má ze všech 

dostupných výrobků tu nejdelší tradici. Původní majitel a zakladatel společnosti 

byl nadšencem a milovníkem koní, přičemž prvním a zcela manuálně vyráběným 

produktem byla v minulosti zámková dlažba o rozměrech 200 x 165 x 43 mm. 
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Tato dlažba se vyrábí doteď, je velmi odolná, její nesporná výhoda spočívá ve 

snadné manipulaci a případné výměně. Počítá se s dlouhodobou výdrží a její spoje 

se za běžných okolností nerozpojují. Firma si díky vášni zakladatele vybudovala 

cenné kontakty s šejky v Kataru a SAE, pro které výrobky dodnes dodává. 

Produkty této kategorie mimo jiné našly své uplatnění na Olympijských hrách 

v Řecku roku 2000 a v Londýně roku 2012 (15). 

 

Obrázek č. 16: První vyráběný produkt - "Zámková dlažba" (Zdroj: 15) 

4. Dům a zahrada – ve spolupráci s architekty vznikla kategorie, do které spadají 

výrobky určené pro domácnost a zahradu. Umožní tak zákazníkovi docílit 

originálního vzhledu vjezdu do garáže, chodníku, nebo povrchu kolem bazénu. 

Pro milovníky praktického designu byla vyvinuta speciální deska s povrchem 

umělého trávníku, přičemž díky spojení těchto dvou materiálu je navozen pocit 

vlastností a přítomnosti skutečné trávy. V nabídce je také antivibrační podložka 

pod pračku, protiskluzové vložky pod žebřík, nebo také unikátní podlaha navržena 

pro fitness centra (15). 

5. Zákaznický vývoj – firma vyvíjí každý rok spousty nových a originálních 

výrobků pro zákazníky. Mezi těmito výrobky je možné najít speciální držáky pro 

uchycení solárních panelů na ploché střechy, vybavení pro střelnice, nebo také 

bezpečnostní bariéry pro silniční provoz a závodní okruhy. Pro firemní zákazníky 

a partnery je poskytována plná podpora jak v samotném vývoji produktu, tak i při 

jeho následném testování. Přirozeně tedy dochází k neustálému vyvíjení a 

zdokonalování pro odhlučnění budov a místností s ohledem na stále přísnější 

normy hluku (15).  



37 

2.1.11 Certifikáty 

Firma dlouhodobě spolupracuje se společností TÜV SÜD Czech s.r.o., která jako 

inspekční a certifikační orgán provádí celý komplex technických, inženýrských, 

zkušebních, poradenských, verifikačních a certifikačních činností, směřujících k 

zajištění bezpečnosti výrobků, technických zařízení, jejich částí a materiálů, a to v 

různých technologických oborech. S touto společností spolupracuje podnik v oblasti 

vývoje nových dopadových ploch na dětská hřiště zabezpečujících ochranu dítěte při 

pádu z herního prvku. 

Dále již od roku 1993 firma spolupracuje s Institutem pro testování a certifikaci, a.s., 

nezávislou zkušební, certifikační, konzultační a inspekční firmou působící v oblasti 

hodnocení kvality a bezpečnosti výrobků, certifikace managementu jakosti, 

environmentálního managementu a v oblasti technické normalizace. 

Partnerem zkoumané společnosti v oblasti problematiky dalšího vývoje technologie 

výroby pryžových výrobků je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, se kterou podnik již řadu 

let spolupracuje při svých výzkumných a vývojových aktivitách. 

 

Obrázek č. 17: Certifikáty vydané orgánem T'ÜV SÜD Czech s. r. o. (Zdroj: 16) 

2.1.12 Výroba a sklady 

Celý areál podniku zabírá plochu přibližně 17tisíc m2, což není zrovna málo. Na těchto 

prostorách je při příjezdu a zaparkování zprvu k vidění hlavní zmodernizovaná budova 

sídla společnosti. V těsné blízkosti sousedí výrobní haly a velký sklad, který byl dostaven 

na podzim roku 2015. V táto zánovní hale je nyní možné uchovávat přibližně 3500 palet 

s výrobky. Projekt si kladl za cíl zefektivnit procesy skladování, expedice a zlepšit 

podmínky pro logistiku. Na samém konci areálu najdeme taktéž nedávno postavenou 

budovu, které se pracovně přezdívá „Vila Kamila“. Sídlí zde několik zaměstnanců 
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spadajících především pod vedení ve výrobě, včetně technologa, inspektora kvality a 

konstruktéra. Dále jsou zde k dispozici dvě výrobní haly, čítající několik desítek strojů 

manuálních, poloautomatických i zcela automatických. Jedna z hal je rozdělena na dva 

úseky. V obou úsecích najdeme několik strojů na manuální lisování polotovarů, které 

v denních i nočních směnách (včetně víkendů) obsluhují kompetentní dělníci, tzv. 

„lisaři“. Najdeme zde také kontinuální a přenosné míchačky, které se využívají 

především pro nestandardní druh výroby, kdy je zapotřebí smíchat více druhů materiálu 

a dosáhnout tímto způsobem určitých specifik vyráběného produktu. V každé z částí 

výrobních hal mají dělníci přístupný terminál firmy iEi, model UPC-V312, který slouží 

pro odvádění produkce do informačního systému firmy, kde pak tyto informace dál 

zpracovává plánovač a vedoucí výroby.  

 

Obrázek č. 18: Terminál UPC-V312 společnosti iEi (Zdroj: Vlastní) 

V druhé výrobní hale, která se zaměřuje na dokončovací procesy přeměny polotovaru 

na výsledný produkt lze najít několik automatických CNC strojů, jako je plotter a 

štípačka. K dispozici je taktéž řezačka a vysekávačka, kterou obsluhující personál 

nastavuje manuálně dle konkrétních parametrů a zadání. S neustále narůstajícími objemy 

produkce souběžně roste potřeba po skladovacích prostorách. Firma se nedávno 

rozhodla odkoupit část bývalých pozemků JZD v celkové výměře 1600 m2, čímž získala 

dostatek dalšího místa pro možné uskladňování. Parcela byla pro tyto účely zpevněna a 

na její části se rovněž vybudovalo pět kójí s přístřešky. Dvě z těchto kójí slouží k uložení 

ocelových forem určených pro procesy lisování. V dalších dvou lze najít polotovary. 

Poslední kóje je vyhrazena pro tzv. „dozrání produktu“, což je jedna z posledních fází 

samotné výroby. Hmota výrobku je ihned po vylisování stále aktivní a nestabilní. 
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Nechává se proto vždy na 24 hodin odpočnout a ustálit. Až po uplynutí zmiňované doby 

je možné produkty zabalit, uskladnit, případně rovnou expedovat zákazníkovi. 

 

Obrázek č. 19: Semafor a sklad zrání polotovarů (Zdroj: Vlastní) 

Pro předcházení zmatků pracovníků tohoto sektoru v podniku byl rovněž vybudován 

speciální semafor, který indikuje konkrétní stav, ve které z fází se zboží aktuálně 

nachází. Pokud svítí červená, naváží se palety polotovarů z výroby. Oranžová značí 

proces zrání. Zelená pak signalizuje finální balení produktů. Ve zcela výjimečných 

situacích, kdy zákazník na své zboží opravdu spěchá a není jiného zbytí, se potřebná doba 

zrání zkracuje, palety se balí a rovnou expedují. Produkty poté dozrají v průběhu 

samotné dopravy. 

 

Obrázek č. 20: Areál sloužící pro skladování palet výrobků (Zdroj: Vlastní) 
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2.2 Procesy v podniku 

V rámci společnosti probíhá velké množství různorodých procesů. Ty tvoří 

organizovanou soustavu činností, které na sebe vzájemně navazují a zároveň se do různé 

míry ovlivňují. Procesy probíhají napříč všemi organizačními jednotkami firmy, 

přičemž reagují na různé podněty z vnitřního i vnějšího prostředí. 

Pro potřeby této práce byl zhotoven tzv. EPC diagram, který slouží ke grafické 

interpretaci klíčových pracovních postupů v rámci zkoumané firmy. Popis 

jednotlivých událostí a aktivit byl zjednodušen do elementární formy, která dostatečným 

způsobem poskytne pohled na dílčí podnikové procesy. Diagram je díky své velikosti 

umístěn na konci dokumentu v příloze č.1.  

2.3 Informační systémy firmy 

Společnost aktuálně využívá tři podnikové informační systémy, které spolu vzájemně 

spolupracují. Hlavní a celopodnikový ERP systém QI, vytvořený firmou DC Concept 

a.s. Další je systém řízených skladů EWA II, společnosti Eprin s.r.o. V poslední řadě 

výrobní informační systém COMES od firmy COMPAS automatizace s.r.o.  

O zavedení klíčového ERP systému se postarala implementační společnost M.I.S.S. 

s.r.o., která se rovněž stará o jeho údržbu a podporu při řešení různých situací a 

požadavků kompetentních zaměstnanců v rámci celé organizace. Dodatečné systémy 

přímo doplňují potřebné funkce hlavního podnikového systému. V roce 2007 došlo 

k implementaci a prvotnímu spuštění celopodnikového IS QI. Tehdy systém nebyl 

schopen zcela vyhovět všem potřebám a požadavkům společnosti, proto firma v průběhu 

času a svého podnikání sáhla po dalších řešení od výše zmiňovaných dodavatelů, kteří 

svými produkty zastřešili požadované procesy ve výrobě a skladech. 

V současnosti je již QI schopno naplno pokrýt zpracování veškerých procesů 

společnosti REGUTEC a.s. v rámci jediného komplexního podnikového systému. 

Naneštěstí díky vysokým investicím do těchto prostředků v posledních letech se zavedení 

jednoho celistvého IS pro firmu jeví jako finančně nerentabilní. Tato problematika je 

více popsána v samostatné kapitole vlastních návrhů a řešení, jenž bude následovat.  
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2.3.1 Podnikový informační systém QI 

Jde o komplexní celopodnikový informační systém, který pracuje na principu modulů. 

Ty lze přidávat, ubírat a díky nástavbě QI Builder dokonce i editovat za ostrého provozu. 

Poskytuje multioborové řešení v odvětvích výroby, obchodu, služeb a ekonomického 

řízení firem.  

 

Obrázek č. 21: Logo podnikového informačního systému QI (Zdroj: 17) 

Zkoumaný podnik svůj vlastní ERP systém spustil v roce 2007. Stalo se tak na základě 

rostoucích požadavků a objemu vykonávaných úkonů v rámci celé společnosti. Před 

obdobím samotné realizace figuroval v podniku pouze účetní systém POHODA od firmy 

STORMWARE s.r.o. Vedoucí pracovníci se proto uchýlili k radikálnímu kroku 

modernizace. Zavedl se podnikový systém QI, který se zpočátku jevil jako dostatečný. 

V průběhu času ovšem tento systém nedokázal zcela pokrýt veškerou firemní agendu 

jak procesně, tak i projektově. Jeho rozšíření a funkcionalita se během let nespočetněkrát 

měnila, a to firmu stálo nemalé finanční prostředky. V současnosti by systém na 

základě zcela nové implementace uměl poskytnout řešení pro všechny procesy řízení 

zkoumané společnosti. V rámci jeho vývoje totiž došlo během několika posledních let 

k notnému vylepšení, které je nyní veskrze součástí plnohodnotné verze programu, tzv. 

„krabicového řešení“. Firma ovšem tuto cestu smetla ze stolu ve spojitosti s velkými 

investicemi do podnikových systémů a jejich úprav v průběhu posledních let.  

S hlavním podnikovým systémem QI přichází do styku celý management společnosti a 

všichni THP zaměstnanci. Jak uživatelské prostředí vypadá a jaké moduly jsou v rámci 

informačního systému dostupné lze vidět na následujícím obrázku. 
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Obrázek č. 22: Funkce a uživatelské rozhraní IS QI (Zdroj: Vlastní) 

Každý uživatel má dopředu nastavena práva pro čtení a změny dat v rámci systému. 

Nemůže se tedy stát, že si nepověřený zaměstnanec otevře např. modul „Finance“, ke 

kterému mají přístup pouze jednatelé firmy, finanční ředitelka a účetní. V době psaní této 

práce byl sytém ve verzi 93.2. 

2.3.2 Skladový systém EWA II 

Jedná se o software vyvinutý a aktualizovaný společností Eprin s.r.o. Zastupuje 

komplexní systém efektivního řízení skladů. Ve zkoumané firmě zajišťuje veškeré 

procesy spojené se skladováním materiálu a zboží. Přichází s ním do styku veškeří 

skladníci, jejich vedoucí a taktéž pověření pracovníci logistiky. Je úzce spjatý se 

systémem výroby z hlediska jeho zásobování výrobních směsí. Při vytvoření položky 

na skladě zajišťuje v rámci propojení s QI odpis materiálu ze systému. Využití najde také 

u tvorby čárových EAN kódů při balení palet a tvorby pozic pro uskladnění. Zastává 

procesy vyskladňování a následného rušení pozic ve skladech pro danou položku. 

Uživatelský náhled do tohoto skladového systému je k vidění na následujícím obrázku. 
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Obrázek č. 23: Uživatelské rozhraní a nabídka funkcí IS EWA II (Zdroj: Vlastní) 

2.3.3 Výrobní systém COMES 

Momentálně se tento systém nachází ve stavu testování. Donedávna totiž firma vedla 

svoji evidenci výroby od dělníků ze všech lisů v halách pouze v papírové formě. Výkazy 

se poté kompletovali a odevzdávaly nadřízeným. Vedoucí výroby posléze všechna data 

zadávala zdlouhavým a neefektivním způsobem do hlavního ERP systému QI. Ve 

spojitosti s poptávaným objemem výroby se tento způsob evidence ukázal jako vysoce 

neefektivní. Přistoupilo se tedy na řešení implementace podpůrného informačního 

systému pro výrobu na základě produktu COMES firmy COMPAS automatizace s.r.o. 

Dělníci na lisech si nyní v rámci tohoto systému elektronicky evidují vykázanou a 

fyzicky odvedenou výrobu. Taktéž ostatní zaměstnanci provádí odvody svých 

pracovních činností, a to přes dostupné tabletové terminály. Na serveru je 

naprogramovaný speciální můstek, který zajišťuje dodržení integrity dat mezi 

databázemi a umožňuje tak, aby se tato data vůbec dala importovat do hlavního ERP 

systému QI. Potřebné informace dále kompetentní zaměstnanec zpracovává pro potřeby 

vyhodnocování výrobních zakázek a mezd pracovníků THP. V nejbližší době se počítá 

s implementací plánovacích procesů výroby jako součást tohoto systému, což by mělo 

vést k lepší kontrole pracovníků u lisů a následně i ke zlepšení celkové kvality 

výrobků.  
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2.4 SWOT analýza společnosti 

Na základě konzultací s vedením a dalšími osobními průzkumy ve společnosti byla 

sestavena podniková analýza SWOT, která rovněž zahrnuje oblast ICT ve firmě. 

Poskytuje pohled na vnitřní část společnosti, tedy její silné a slabé stránky. Druhá část je 

zaměřena na možné příležitosti a hrozby. 

Tabulka č. 2: SWOT analýza podniku (Zdroj: Vlastní, dle 18) 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 
- vlastní vývoj a technologické principy 
- velká flexibilita výroby 
- široké portfolio produktů 
- dlouholetá působnost v oboru 
- schopnost rychlé inovace 
- dobrá pověst u zákazníků 
- oborové zkušenosti managementu 
- stabilní vztahy s řadou domácích i 

zahraničních obchodních partnerů 
- modernizovaný server pro IS 
- certifikáty ISO 14001:2016 a 

9001:2016 
 

 
- nízká firemní propagace veřejnosti 
- některá výrobní zařízení technicky 

zastaralá 
- neefektivita v rámci tří různých IS 
- nemožnost plánovat výrobu v rámci IS 
- nedostatečně proškolení zaměstnanci 

na IS 
- helpdesk IS jen po telefonu, nebo 

osobně 
- zastaralý kamerový systém 
- postarší pracovní počítače zaměstnanců 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

 
- uspokojení nových potřeb klientů 
- vstup na nové trhy 
- doplnění výrobkového portfolia 

podniku komplementárními produkty 
- zaměření aktiv na lepší strategickou 

skupinu odběratelů 
- nákup pozemku pro další expanzi firmy 
- úprava webové stránky firmy 

s návazností na výstupy přímo 
z podnikového IS 

- zprovoznění e-shopu 
- založení firemní stránky na sociální síti 
- dokoupení potřebného technického 

vybavení 
- zefektivnění procesů v rámci IS  
 

 
- nedostatek lidských zdrojů 
- vstup nových konkurentů 
- rostoucí osobní náklady 
- proměnlivá vládní politika 
- zranitelnost podniku v důsledku recesí 
- nepříznivý vývoj měnových kurzů 
- rostoucí vyjednávací síla zákazníků 
- ztráta velkého zákazníka 
- nedostatek místa pro skladování zboží 
- ztráta konkurenceschopnosti v důsledku 

absence e-shopu 
- odchod klíčových zaměstnanců 
- ztráta, či odcizení firemních dat a 

know-how 
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2.5 HOS8 analýza společnosti 

Na základě vyplnění dotazníku jedním nejmenovaným zaměstnancem na portále Zefis.cz 

byly získané potřebné informace pro vyhodnocení jednotlivých oblastí informačního 

systému. 

Výsledky analytické metody HOS8 a jejich zkoumaných oblastní jsou znázorněny 

v tabulce níže. Úrovně se pohybují v rozmezí 2 až 4, tedy spíše špatná úroveň a dobrá 

úroveň. 

Tabulka č. 3: Ohodnocení oblastí informačního systému (Zdroj: Vlastní, dle 19) 

Zkoumaná oblast 
metody Zkratka Číselné 

hodnocení Slovní interpretace 

Hardware HW 2  spíše špatná úroveň 
Software SW 4  dobrá úroveň 
Orgware OW 3  spíše dobrá úroveň 
Peopleware PW 2  spíše špatná úroveň  
Dataware DW 3  spíše dobrá úroveň 
Zákazníci CU 3  spíše dobrá úroveň 
Dodavatelé SU 3  spíše dobrá úroveň 
Management IS MA 3  spíše dobrá úroveň 
    

Na následujícím obrázku je vidět grafické znázornění jednotlivých úrovní. 

 

Obrázek č. 24: Celková úroveň informačního systému (Zdroj: 19) 
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Z výsledků analýzy je patrné, že nejslabším článkem jsou oblasti Management IS a 

Peopleware, které dopadli na úrovni 2, tedy spíše špatná úroveň. Od těchto oblastí se 

odvíjí i celková úroveň systému, která je vyznačena červenou barvou. Vycházíme 

z předpokladu, že optimální poměr nákladů k přínosu informačního systému je právě u 

systémů vyvážených. Všechny části by proto měli být za ideálních podmínek přibližně 

na stejné úrovni (19). 

 

 

Obrázek č. 25: Doporučená podoba informačního systému (Zdroj: 19) 

Doporučený stav systému vychází z jeho vlastní důležitosti pro firmu. V tomto případě 

bylo uvedeno, že činnost firmy bez systému je možná, ale s velkými obtížemi. Z tohoto 

důvodu byla doporučená úroveň stanovena na 3, tedy spíše dobrá úroveň. Jak můžeme 

vidět na obrázku výše, jediná oblast, která překračuje doporučenou úroveň je oblast 

Software. Části Hardware a Peopleware tvoří oslabený článek systému, proto jim je 

třeba věnovat větší míru pozornosti. Bude tak učiněno v následujících podkapitolách.  
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Obrázek č. 26: Odhadovaná bezpečnost firmy (Zdroj: 19) 

Z grafické interpretace na obrázku výše je možné přibližně odhadnout, jak si firma vede 

v oblasti informační bezpečnosti. Stávající situace je tedy z tohoto ohledu na spíše 

špatné úrovni. Organickou součástí moderní podnikové strategie je právě bezpečnost 

informací, proto je třeba dbát zvýšené pozornosti. Informační systémy jsou zranitelné a 

potenciálně lákavé pro všelijaké útočníky, jak už z externího prostředí internetu, tak i 

vnitropodnikové části firmy.  

Z tohoto důvodu budou možná rizika a problémy z nich plynoucí uvedeny na konkrétních 

případech s možnými variantami řešení, jak těmto záležitostem účinně předcházet.  

2.5.1 Hardware 

V celém podniku je k dispozici 22 počítačů. 13 z nich jsou notebooky, zbytek počítače 

stolní. Společnost zařízení na několik etap hromadně nakoupila, čímž se dostala na lepší 

pořizovací cenu. Majoritně počítače zastupuje značka Dell, konkrétně model Inspirion 

5757. Nejstarší notebooky ve firmě jsou datované od roku 2013. Samotnému doporučení 

jejich výměny je věnováno několik řádků v poslední kapitole s návrhy. 

Před dvěma lety došlo ke změně samotného serveru. Veškeré elektronicky řízené firemní 

procesy nyní pohání model ProLiant ML350 Gen9 společnosti HP. Jedná se o velmi 

výkonný a moderní server, který bohatě dostačuje všem nárokům a potřebám 
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zkoumaného podniku, a to se značnou rezervou. Pohání ho šesti jádrový procesor Intel 

Xeon E5-2609, souběžně s 64 GB RAM a šesticí 559 GB SAS disků, zapojených v rámci 

diskového pole RAID 5.  

 

Obrázek č. 27: Server HP ProLiant ML350 Gen9 ve firmě (Zdroj: 22) 

Server doplňuje zálohovací zařízení Synology DS215J, které slouží pro pravidelné 

zálohování všech databází, včetně celého serveru. Tato událost probíhá automaticky 

každý den od 23:00. Sekundární záloha je řešena prostřednictvím externího správce o 

firemní ICT. Všechna data jsou tomuto správci každý den odesílána, tudíž v případě 

řešení krizových situací existuje nouzová cesta obnovy firemních dat.  

V serverovně taktéž najdeme postarší DVR zařízení Hikvision, které bylo dodáno 

společně s celopodnikovým kamerovým systémem. Tento systém se nyní nachází 

v havarijním stavu, tudíž mu bude částečně věnována pozornost v kapitole návrhů. 

2.5.2 Software 

Oblast tohoto charakteru řeší, v jakém stavu se momentálně nachází veškeré 

programové vybavení firmy. Jak již z výsledků HOS analýzy vyplynulo, jde o oblast na 

dobré úrovni.  

Na všech počítačích THP zaměstnanců je v současnosti nainstalován a legálně 

licencován operační systém MS Windows 10, společně s kancelářským balíkem MS 

Office 2016. Firma využívá bezpečnostního programu ESET Secure Business v rámci 

jeho roční multilicence pro koncová zařízení. Zaměstnanci pracující se specifickou částí 

informačního systému mají k těmto systémům přístup skrz své klientské rozhrání. 
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Konstruktér a technický ředitel navíc využívá speciálního CAD software. Mezi něj 

patří SolidWorks 2018 a AutoCAD 14. Programy tito zaměstnanci využívají pro 

realizaci vlastních návrhů ocelových forem, jež jsou pro potřeby specifické výroby 

poptávány zákazníky. 

Vlastní firemní server běží na operačním systému Windows Server 2012, který je navíc 

virtualizován na další tři části za pomocí technologie Hyper-V. Mezi tyto části spadá 

aplikační server pro chod informačních systémů QI, EWA II a COMES, dále SQL 

server s databázemi těchto systémů a v poslední řadě se zde nachází terminálový server, 

určený pro vzdálené připojení. Samozřejmostí jsou procesy pravidelného zálohování, 

které již byly popsány v části hardware. 

Tato oblast vyšla na výbornou rovněž díky skutečnosti, že uživatelské prostředí 

hlavního ERP systému je dostatečně přehledné a jednotliví uživatelé se v jeho rámci 

dokážou snadnou orientovat. 

2.5.3 Orgware 

Orgware zkoumá pravidla pro provoz informačních systémů a jejich doporučených 

pracovních postupů. Každý pracovník ve firmě, který je zároveň uživatelem jednoho 

z těchto podnikových systémů, je na příslušný systém jednorázově zaškolen a obeznámen 

s pravidly jeho používání.  

Firma nemá zaměstnaného svého vlastního CIO, ani kmenového IT specialistu. 

Spoléhá se pouze na dostupnost outsourcovaného specialisty v rámci nasmlouvané 

implementační společnosti. Bylo by proto na uváženou alespoň zrealizovat firemní 

elektronickou příručku se základními postupy včetně jejich řešení, což by vedlo ke 

snížení nákladů spojené s pomocí externího specialisty. Ten navíc nemusí mít vždy čas, 

jelikož má na starost více firem.  

V neposlední řadě by bylo vhodné úplně blokovat, nebo alespoň částečně omezit určitý 

obsah webových stránek, které mohou zaměstnanci na svých počítačích navštěvovat. 

Zmiňované opatření přímo souvisí s informační bezpečností politikou v rámci celého 

podniku. Sníží se tak riziko infikování počítače virem, což by mohlo mít za následek 

ztrátu, či v horším případě krádež citlivých firemních dat. 
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2.5.4 Peopleware 

Firmě chybí pravidelná školení svých zaměstnanců na své podnikové informační 

systémy. Řada zaměstnanců tak v průběhu své práce čerpá z veřejných zdrojů na 

internetu, případně se dotazuje svých znalejších kolegů. U zkoumaného podniku by tedy 

realizace pravidelných školení na systém byla vítanou záležitostí. 

2.5.5 Dataware 

Předmětem zkoumání oblasti jsou data uložená v rámci informačních systémů ve 

vztahu k jejich dostupnosti, správě a bezpečnosti. 

Každému zaměstnanci jsou ve firmě přidělena oprávnění na jejichž základě má 

vymezen přístup právě k těm modulům a funkcím IS, se kterými má přicházet do styku. 

Nestane se proto například situace, kdy nějaký nekompetentní uživatel vstoupí do modulu 

finance, ke kterému má za současných podmínek přístup pouze hlavní management 

firmy, včetně účetní. V případě, že příslušný zaměstnanec nabude dojmu, že by měl mít 

do nějaké části systému oprávněný přístup, sdělí tuto skutečnost svému nadřízenému, 

případně tuto skutečnost oznámí příslušnému správci informačního systému. 

2.5.6 Zákazníci 

Z hlediska zákazníků se podnikový systém využívá minimálně. Dva největší firemní 

zákazníci k datům vzdáleně přistupují, zjišťují si dostupnost zboží, případně plánují 

jeho expedici. Zbylí zákazníci spoléhají pouze na komunikaci osobní, po telefonu, 

případně emailu.  

Jak již bylo uvedeno v analýze SWOT, firma si v dohledné době klade za cíl vytvořit 

výstupy informačního systému pro svůj web, realizovat vlastní e-shop a zajistit tak 

nabídku i přímým koncovým zákazníkům. 

2.5.7 Dodavatelé 

V rámci podniku jsou v provozu tři informační systémy od třech různých 

implementačních partnerů, kteří zároveň na tyto systémy poskytují svoji plnou 

podporu a servis. Provoz IS je na základě roční licence. V rámci smlouvy k ERP 

systému QI jsou alespoň částečně od dodavatele uplatňována pravidla SLA. Na 

základě smluv s firmou je jejich předmětem jasně vymezená doba formou garance, při 

které musí dodavatel vyhovět zkoumané společnosti a v případě nedodržení této doby 
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hrozí sankce v podobě slev při budoucích technických zásazích, případně nákupu dalších 

navazujících ročních licencí. 

Z důvodu existence tří různých dodavatelů systémů bývá někdy poněkud složité dospět 

ke stejnému cíli a společně se domluvit. Výsledkem bývají zdlouhavá jednání o úpravách 

dílčích částí všech IS ve spojitosti s jejich vzájemnou kompatibilitou a funkcionalitou. 

2.5.8 Management IS 

Část managementu bere své informační systémy za nucené zlo, část z nich se se systémy 

sžilo a nahlíží k nim pozitivně. V současnosti firma věnuje svému rozvoji informační 

strategie jen sporadické množství času a úsilí. Zaměřuje se na stále se rozvíjející výrobu, 

udržuje dobré vztahy se zákazníky a pořádá pravidelné pracovní meetingy se svými 

zaměstnanci. V průběhu dalšího podnikového růstu by bylo ke zvážení zaměstnat 

vlastního správce IS/ICT, který bude každodenně k dispozici v případě neočekávaných 

krizových situacích, ale také pro konzultace a všelijakou podporu pracovníkům v rámci 

celé firmy. Vedení společnosti by se tak ušetřil čas, který by jinak muselo investovat do 

úvah a realizací dalších kroků v rámci své informační strategie.  
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ A JEJICH PŘÍNOS 

Poslední kapitola bude obsahově úzce spjata s výsledky analýz zkoumaného podniku. 

V prvé řadě shrnu současný stav ve firmě. Poznatky z průzkumu metody HOS8 posléze 

použiji pro identifikaci slabých míst informačních systémů a předložím možné návrhy 

řešení těchto nedostatků v rámci celého podniku, zejména pak v oblasti hardware a 

peopleware.  

Informace získané prostřednictvím SWOT analýzy poslouží pro optimalizaci dalších 

stěžejních částí podniku a jejich procesů. Důraz kladu především na využití možných 

příležitostí s eliminací případných rizik z hlediska slabých stránek společnosti. V této 

části uvedu realizovatelné návrhy, které by měly být předmětem diskuzí na budoucích 

poradách firmy. Jejich možné přínosy se odvíjí od míry skutečné realizace vzhledem 

k aktuální finanční situaci zkoumané společnosti. 

U konce každé z podkapitol návrhů bude posouzení těchto řešení a jejich výhod s 

přínosy. Přibližné ekonomické zhodnocení je rovněž potřebnou součástí této práce. 

Uvedu jej proto v případech, kdy mi to potřebné a získané znalosti dovolí. 

3.1 Shrnutí současného stavu 

Výraznou slabinou podnikové ICT je kombinace všech třech využívaných 

informačních systému, jenž spolu sice spolupracují, ale zároveň vykazují řadu 

problémů a díky tomu fungují neefektivně. Firma během posledních 10 let razantně 

vyrostla. Produkce výrobků se zvětšila o stovky procent, v důsledku toho bylo zapotřebí 

více zaměstnanců a dalšího místa pro skladování. Adekvátně k tomu vzrostl i počet 

probíhajících procesů. Investovalo se ve velkém jak do nákupu výrobní techniky, 

přilehlých pozemků, skladové haly, tak i do úprav již zavedeného ERP systému QI. 

V úzké návaznosti se stavbou nové skladové haly přišel i požadavek na jistý druh řešení 

v podobě řízení skladů elektronickou formou. Do té doby se vyrobené zboží 

zaznamenávalo poněkud neefektivně pouze na papírech, bylo uloženo na různých místech 

v areálu, vznikaly tím značně vysoké prodlevy v době expedice zákazníkům a taktéž 

v době inventarizace. V té době přišla firma Eprin s nabídkou hotového řešení v rámci 

svého systému EWA II. Problém spočíval v tom, že tehdejší implementační partner 

hlavního ERP systému nedokázal včas poskytnout požadované a uspokojivé řešení pro 

elektronické řízení a evidenci skladů. Společnosti REGUTEC tedy nezbývala lepší 
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možnost, než se s firmou Eprin dohodnout a nechat si tak další samostatně fungující 

systém naimplementovat. V následujících měsících téhož roku firma změnila svého 

správce podnikového systému QI a přešla tak ke společnosti M.I.S.S. Nový partner 

provedl počáteční analýzu současného stavu ve firmě, na jejíž základě zjistil, že řešení 

v podobě řízení skladů a jejich evidence v rámci ERP QI je již k dispozici. Tyto 

záležitosti se totiž odehrávaly v době, kdy vývojářská firma systému QI přidala poptávané 

funkce díky aktualizaci svého nového modulu „Sklady“. O této skutečnosti firma 

REGUTEC bohužel s dostatečným předstihem nebyla informována a uchýlila se tak 

v rámci svého dalšího strategického informačního rozvoje alternativní cestou. Tento krok 

stál firmu díky zcela nové implementaci dalšího IS nemalé finanční prostředky, které 

by jinak mohla za předpokladu lepšího načasování ušetřit a místo toho investovat do 

svých jiných podnikových oblastí.  

V roce 2017 se vedení rozhodlo více zefektivnit výrobu svých produktů. V souvislosti 

s tímto sáhlo po řešení v podobě doplňujícího výrobního informačního systému (MES) 

COMES od společnosti COMPAS, od kterého si slibuje elektronickou evidenci 

vykázané výroby a zavedení funkce plánování ve výrobě. Systém v současnosti funguje 

komplementárně s hlavním firemním ERP a nachází se v režimu testování. 

Na základě nových verzí vydaných pro informační systém QI je nyní řešení evidence 

vykázané výroby a její plánování rovněž k dispozici formou rozšíření stávajícího 

systému prostřednictvím modulů. 

Ve krátkém shrnutí současné situace: Společnost spolupracuje se třemi odlišnými 

správci svých informačních systémů. Tyto systémy se sebou sporadicky fungují, současné 

řešení se ale bohužel jeví jako neefektivní. Každý ze systémů pracuje se svoji vlastní 

databází, což má za následek zbytečné plýtvání serverovými výpočetními prostředky. 

V případě poruch, nebo úprav v systému jsou kontaktováni tři jejich rozdílní správci. 

Vznikají tedy často neshody a problémy s integritou dat, díky kterým navíc dochází 

k jejich duplicitní evidenci, především pak mezi systémem řízení skladů EWA II a 

hlavním ERP systémem QI.  
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3.2 Řešení problémových oblastí HOS analýzy 

V této podkapitole se budu věnovat nedostatkům plynoucích z oblastí Hardware a 

Peopleware, jenž z prováděné HOS analýzy vyšly s hodnocením spíše špatná úroveň. 

Problémy v oblastech je třeba identifikovat a navrhnout potenciální opatření, která 

zamezí výskytu dalších potíží v podniku. 

3.2.1 Hardware 

Jak již bylo zmíněno, oblast hardware zahrnuje a zkoumá veškeré technické vybavení, 

jenž je fyzicky přítomno ve firmě. Z výsledků analýzy vyplývá, že ne všechna technika 

se v podniku jeví jako zánovní. Taktéž je potřeba si uvědomit, že pořizování nového 

technického vybavení bez ověření kompatibility se stávající technikou může způsobovat 

problémy s výkonem celého systému.  

Možným rizikem je v našem případě samotné zabezpečení firmy. Z mého pozorování 

vyplynulo, že současný kamerový systém se jeví poněkud zastarale. Jeho aktuální 

problémy s přijatelnými návrhy náprav blíže specifikuji v následující podkapitole 3.5.2.  

Téměř všichni THP zaměstnanci používají ke své práci a pro plnohodnotný přístup do 

informačních systému notebooky značky Dell. Management firmy, účetní a konstruktér 

má navíc ke svému firemnímu notebooku k dispozici stolní PC. Přibližně polovina 

notebooků v podniku si zaslouží obměnu, jelikož začíná být svým vybavením 

nevyhovující. Řada uživatelů si stěžuje na pomalé načítání dat z databáze a rychlost 

procházení v rámci informačního systému, což má za následek snižování jejich 

efektivity každodenní práce z hlediska rutinních pracovních úkonů.  

Navrhuji proto zakoupení 10 kusů nových notebooků značky Dell, model Inspiron 17 

5000, které svým vybavením pokryjí současné požadavky pro práci zaměstnanců ve 

firmě. Model má 17,3 palcový displej Full HD, je osazen rychlým 256 GB SSD, na kterém 

klientský software podnikových informačních systémů pojede velmi svižně. Notebook 

pohání procesor Intel Core i5-7200U a jeden instalovaný 8 GB modul RAM. Později lze 

díky volnému slotu paměť bez větších problémů rozšířit a zvětšit tak její kapacitu. Díky 

hromadnému nákupu lze s distributorem vykomunikovat lepší pořizovací cenu.  

Dále by bylo k těmto novým přístrojům vhodné dokoupit externí harddisky, které 

poslouží pro lokální zálohy všech uživatelských dat. Uspokojivé řešení skýtá model firmy 
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WD, Elements Portable o kapacitě 1 TB. V důsledku havárie či poruchy by se pak tato 

data dala snadno ze zálohy obnovit. V současnosti si zaměstnanci své osobní věci 

zálohují zřídkakdy, případně vůbec. Využívají k tomu zejména volných flashdisků, což 

se jeví jako vysoce neefektivní a především nespolehlivé, jelikož je velmi snadné 

takovýto typ zařízení ztratit, nebo někde zapomenout. V návaznosti na tyto změny rovněž 

doporučuji realizovat jednorázové školení kompetentních zaměstnanců pro 

bezpečnost dat na pracovišti a jejich význam zálohování externí firmou.  

V poslední řadě je ve firmě poněkud nešťastně řešen záložní zdroj elektrické energie 

v případě neočekávaného výpadku proudu. Ohledně tohoto problému, společně 

s návrhem nového řešení, jak mu předejít, se více rozepíši v podkapitole 3.5.1. 

3.2.2 Peopleware 

Oblast peopleware tvoří druhý oslabený článek informačního systému zkoumaného 

podniku. Přímo se tak podílí na degradaci jeho celkového stavu.  

Většina zaměstnanců firmy není dostatečně proškolena na všechny funkce 

informačního systému, se kterými přicházejí do kontaktu. Z mého pozorování vyplynulo, 

že mezi všemi pracovníky (mimo hlavní management firmy) jsou maximálně tři, kteří 

jsou schopni naplno zastat svých činností v rámci systému a využívat tak jeho funkce 

na maximum. Často se ve firmě stává, že konkrétní pracovník nezná svůj přesný pracovní 

postup a začne tak nahánět jednoho ze svých kolegů, jenž danou metodiku ovládá. 

V důsledku toho se vykonávaná činnost daného zaměstnance stává neefektivní v těsné 

návaznosti na další firemní procesy, které po této činnosti následují.  

Navrhuji proto zavedení pravidelných školení implementační firmou M.I.S.S. 

periodicky jednou za měsíc. Obsahem této akce bude poučení a proškolení zaměstnanců, 

kteří každý den přicházejí ve firmě do kontaktu s informačním systémem. Součástí bude 

i diskuze s možnou výměnou názorů a připomínek k systému. Tímto opatřením 

společnost zamezí možným problémům vniknutých na základě výjimečných situací 

v rámci informačního systému.  

Stejná situace nastává taktéž ve výrobě. Zde je navíc problém umocněn zvýšenou 

fluktuací zaměstnanců. Dělníci přicházejí do styku zejména s výrobní technikou, 

terminály pro odvádění výroby do systému COMES a terminálem pro evidenci 

docházky. Řada nových pracovníků ve výrobě nezná, nebo si dostatečně nepamatuje 
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své povinnosti v rámci jejich pracovní pozice. Dochází tedy k častým chybám, které pak 

musí opravovat jejich přímí nadřízení. 

Jakožto opatření navrhuji jednou za měsíc proškolit všechny zaměstnance ve výrobě. 

Učinit tak mohou sami vedoucí pracovníci výroby. Důraz musí být kladen zejména pak 

na nově příchozí dělníky do firmy. Obsahem bude půlhodinová instruktáž o všech 

vykonávaných činnostech pracovníků. Závěrem bude rovněž poučení o bezpečnosti práce 

na pracovišti, poněvadž díky povaze lisovacích strojů je velmi jednoduché přijít 

k úrazu, jenž může mít i fatální následky. Pro dělníky, kteří ve výrobě pracují již řadu 

měsíců, bude pak toto školení sloužit ve smyslu prevence proti předcházení chyb ve 

výrobních procesech.  

3.2.3 Ekonomické zhodnocení návrhů oblastí HW a PW 

Následuje tabulka přibližných kalkulací návrhů, jenž zazněli v předešlých podkapitolách. 

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a lze je brát čistě orientačně vzhledem k neustále 

se měnícím ceníkům. Uvedená cena je za kus, resp. hodinu. 

Tabulka č. 4: Ekonomické zhodnocení návrhů oblastí HW a PW (Zdroj: Vlastní) 

Návrh či opatření Počet Cena hod 
ks 

Zakoupení Dell, Inspiron 17 5000  10   13.215,- Kč ks 
Zakoupení WD Elements Portable 1 TB  10   1.178,- Kč ks 
Jednorázové školení bezpečnosti dat  2  2.500,- Kč hod 
Periodické školení společností M.I.S.S.  3  2.000,- Kč hod 
Školení zaměstnanců výroby  0,5 Zdarma firmou hod 
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3.3 Varianty budoucího informačního rozvoje 

Firmě se aktuálně nabízí dvě varianty strategií svého dalšího informačního rozvoje. Obě 

tyto možnosti mají své klady a zápory. Těmito variantami jsou: 

A. Re-implementace současného ERP systému QI a zrušení EWA II s COMES. 

B. Zachování aktuálního stavu a dál rozvíjet své informační systémy úpravami. 

V případě, že si společnost zvolí variantu A, zbaví se tak systémů navíc a ponechá si 

svoje hlavní ERP, které již dobře zná jak management, tak i samotní zaměstnanci. 

Strategie by se zvolila nárazová, případně postupná v kombinaci se strategií nárazovou 

(14). Nesporná výhoda se již sama nabízí, a to ve formě jednoho celistvého, 

komplexního a mimořádně elastického podnikového informačního systému QI, který 

v současnosti na základě své rozsáhlé modularity dokáže pokrýt veškeré požadavky na 

procesy v námi zkoumané společnosti. Tyto procesy by se především v rámci jednoho 

systému narovnaly a zjednodušily. Tím by byly i nižší nároky na kvalifikaci lidí, na 

režijní práce a náklady na provoz (licence a údržba SW). Zajistil by se 100 % on-line 

provoz a tím i trvale aktuální stav dat v souladu se skutečností. V rámci systému QI by 

šla rozjet i expedice, kterou EWA II v současnosti postrádá. 

Zásadní nevýhodou varianty A je její cena. Jde také o rozhodující faktor související 

s aktuální finanční situací ve firmě. Podnik se nyní touto cestou bojí vykročit a raději 

pracuje s tím, co již ve firmě má a za co vynaložil tolik svého úsilí, času, a především 

peněžních prostředků. 

Firma se proto v současnosti uchyluje k variantě B, tedy zachování současného stavu 

všech svých informačních systémů a konstantnímu rozšiřování jejich funkcí na základě 

stále měnících se potřeb podniku. Výhoda spočívá v již zaběhnutém režimu, kdy se 

v podstatě nic nemění, pouze se přidává a upravuje. Jednotlivé změny pak firmu stojí 

individuální režijní náklady, dle povahy a míry zásahu do systému. Pro tyto účely 

v rámci programování a ladění je určena samostatná DB, tzv. vývojová databáze, která 

funguje samostatně. Po odladění jsou úpravy přeneseny z DB vývojové do provozní. 

Správně by se mělo přímo do provozní databáze programovat pouze ve výjimečných 

situacích, kdy výše uvedený postup z nějakého vážného důvodu není možno dodržet. 

Ve zkoumané společnosti nastávají při implementaci změn časté problémy 
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s nefunkčností starých zakázkových úprav, jelikož tehdejší správce ERP systému tyto 

změny prováděl přímo na provozní databázi. Díky zmiňované skutečnosti firma, která 

v současnosti hlavní ERP systém QI spravuje, musí navíc řešit potíže s kompatibilitou 

předchozích úprav, což všechny zúčastněné stojí další vynaložený čas i peníze.   

3.3.1 Ekonomické zhodnocení variant 

V následující tabulce je k nahlédnutí přibližná cenová kalkulace obou variant. Ceny je 

třeba brát čistě orientačně, jelikož se zde nachází spoustu proměnných, jenž finální cenu 

do větší míry upravují. Náklady jsou uvedeny bez DPH. 

Tabulka č. 5: Ekonomické zhodnocení variant budoucího rozvoje (Zdroj: Vlastní) 

Volba varianty Počet Cena hod 
ks 

A – Re-implementace ERP QI 
(úvodní analýza, plán řešení, nasazení, testování, 
zkušební provoz, ostrý provoz, dodatečná školení, 
licence – realizace firmou M.I.S.S.) 

1 2.250.000,- Kč ks 

B – Úpravy stávajícího IS za chodu dle povahy 600 – 1.800,- Kč hod 
 

3.4 Návrhy úprav dosavadních informačních systémů 

Pracujme tedy s variantou B, kdy se podnik rozhodl jít cestou úprav svých stávajících 

a zavedených podnikových informačních systémů. V podkapitole se zaměříme na možné 

nedodělky v rámci současného stavu. Pohybujeme se vesměs v rovině programování a 

ladění na serverové vývojové databázi. Jakmile dojde k řádnému otestování všech změn 

a ošetření možných chyb, úpravy se poté upgradují do databáze provozní. 

3.4.1 Úprava v modulu personalistiky a docházky  

Ve firmě je zavedena docházka přes čipy, kterou spravuje modul evidence docházky IS 

QI. V případě, že zaměstnanec nahlásí svoji přítomnost v práci, tak se momentálně vedení 

spoléhá na jeho poctivost, že použil svůj vlastní průkaz. Chybí zde kontrola obličeje 

z kamery terminálu, tudíž při této situaci není zřejmé, že se jedná o správného pracovníka. 

Navrhuji proto zprovoznění této funkce v modulu evidence docházky, kdy se do 

databáze uloží nejen časový údaj o odchodu či příchodu, ale také záznam obličeje 

z kamery. Tímto způsobem lze poté ověřit, zda se skutečně jednalo o dotyčného 

pracovníka. 
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Obrázek č. 28: Přidání tlačítka "Záznam z kamery" na kartě docházky (Zdroj: Vlastní) 

3.4.2 Nápravná opatření v evidenci docházky  

Z mých konzultací s vedením výroby jsem zjistil nedostatky v možnostech evidence 

jednotlivých zaměstnanců. V případě, že pracovník odchází např. k doktorovi, nebo na 

dovolenou, není vůbec využívaná možnost tohoto druhu evidence. V terminálech 

docházky je tato funkce aktivní a k dispozici, nicméně ji všichni pracovníci ignorují. Pro 

vedoucí pak nastává problém s následným zpracováním mezd, coby podkladů pro externí 

účetní. Odpovědný pracovník musí do informačního systému ručně zadávat období 

absence daného zaměstnance (např. když jde k lékaři, bere si dovolenou, nebo má 

náhradní volno), což vede k neefektivní práci odpovědného pracovníka. Navrhuji 

proto dotažení této funkce docházkového systému, kdy budou všichni zaměstnanci 

povinni správně nahlašovat údaje o své docházce v terminálu. Přínosem pak bude pro 

vedení výrazné usnadnění následné práce s podklady pro tvorbu mezd všech 

nevedoucích pracovníků.  

Opatření tohoto návrhu spočívá v periodickém zaškolení zaměstnanců svými 

vedoucími pracovníky. 

3.4.3 Vytvoření tarifních tříd v modulu „Osoby“ 

Samotná evidence zaměstnanců firmy je dostupná v modulu osob. Každý zaměstnanec 

má přiřazené svoje osobní číslo, přes které odvádí své činnosti do systému. Lze zde taktéž 
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modifikovat parametry vykazování a typ směny daného pracovníka. Chybí zde ovšem 

informace o tarifních třídách jednotlivých osob v podniku. Zavedení tarifních tříd by 

vedoucím pracovníkům výrazně usnadnilo práci s kalkulacemi odměn nevedoucích 

zaměstnanců. Případovou situaci bych mohl interpretovat na základě zavedení tarifních 

tříd pro dělníky, kteří pracují ve výrobních halách u lisů. Právě toto oddělení je 

stěžejním prvkem výrobního podniku, od kterého se odvíjí výsledná kvalita produktu, 

a tedy i míra jeho prodejnosti zákazníkům. Dělníci by také v případě zavedení platových 

tříd byli náležitě motivování k jejich vyšším výkonům produkce a dodržování všech 

technologických postupů. Jednotlivé platové skupiny navrhuji následovně: 

Tabulka č. 6: Návrh jednotlivých tarifních tříd (Zdroj: Vlastní) 

Třída 1 Třída 2 Třída 3 
Pracovníci zvládající 
výrobu všech druhů 
produktů bez větších 
ztrát na materiálu a 
zároveň splnění 4 % 
maximální míry 
zmetkovitosti jejich 
produkce za daný měsíc 

Zkušenější pracovníci 
ovládající více druhovou 
výrobu a zároveň již 
prošli tří měsíční 
zkušební dobou. Platí 
taktéž podmínka splnění 
4 % maximální míry 
zmetkovitosti produkce 
za daný měsíc 

Nástupní platový tarif 
pro nově příchozí 
pracovníky, kteří se 
nachází ve zkušebním 
období a teprve se 
zaučují. 

+28 % 
k základní mzdě navíc 

+15 % 
k základní mzdě navíc 

100 % 
základní mzdy 

 

Pro potřeby mé bakalářské práce a z důvodu utajení vnitropodnikových citlivých údajů 

pracuji pouze s procenty a neuvádím přesnou výši mezd pracovníků. 

3.4.4 Úpravy v seznamu výrobních zakázek 

V současnosti se při finalizaci výrobních zakázek musí ručně dokončovat mzdové 

lístky. Modul v systému QI je nyní nastaven tak, že nedochází k automatickému 

procesu dokončování těchto mzdových lístků a sám odpovědný pracovník se musí 

proklikat několika dalšími okny, aby tyto operace dokončil. V případě, že výrobní 

zakázka neodpovídá požadovanému množství produktů objednaných zákazníkem, 

musí zaměstnanec zdlouhavě provést úpravy příkazu výroby. Jednodušším řešení by byla 

automatizace procesů tohoto dokončování mzdových lístků úpravou modulu tak, aby 
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se tyto mzdové lístky automaticky uzavřeli souběžně s dokončenou zakázkou 

v systému. 

 

Obrázek č. 29: Pohled na stav mzdového lístku a výrobní zakázky (Zdroj: Vlastní) 

Za další nedodělek v tomto modulu lze považovat skutečnost, kdy při manuálním 

dokončování výrobní zakázky nedojde k jejímu automatickému uzavření, tudíž je výrobní 

dělník stále schopen přes terminál ve výrobě nahlašovat mzdové lístky konkrétní 

objednávky. Způsobuje to poté problémy v jejich vyhodnocování a zkreslování 

výstupních dat pro vedení podniku. Náprava by byla možná změnou v samotném 

modulu, kde by se dělníkovi znemožnila funkce ve výrobním terminálu, a to ve smyslu 

nahlášení mzdového lístku již dokončené výrobní zakázky. Přínosem pro vedoucího 

pracovníka, přicházejícího do styku s těmito daty, by bylo ušetření času, a tedy i 

zefektivnění jeho práce. 

3.4.5 Úprava modulu likvidace operací – pracovní výkazy 

Nyní probíhá odvádění výroby tak, že nejsou v IS QI vidět jednotlivé jakosti daného 

výrobku. Existuje pouze zobrazení pro produkty první a třetí jakosti. Druhá jakost se 

dopočítává manuálně odpočtem třetí jakosti od celkové vykázané neshodné výroby. 

Doprogramováním sloupečku pro produkty druhé jakosti by pracovník získal lepší 

přehled o výrobcích a jejich kvalitě vyrobených dělníky. Na základě míry zmetkovitosti 

ve výrobě se v současnosti kalkulují odměny pro dělníky obsluhující lisovací stroje. 
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Obrázek č. 30: Přidání sloupečku "II. jakost" v zobrazení likvidace operací (Zdroj: Vlastní) 

3.4.6 Zavedení elektronické evidence knihy návštěv 

V současnosti jsou příchozí návštěvníci firmy z řad zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců 

správy podnikových informačních systémů a dalších lidí, evidováni pouze v papírové 

formě. O tuto záležitost se stará oddělení expedice, které je přítomno hned při vstupu do 

hlavní budovy firmy. V případě návštěvy hosta jej pracovník tohoto oddělení zapíše do 

knihy návštěv, což někdy bývá zdlouhavé a taktéž neefektivní v případě budoucího 

zpětného dohledávání. 

Na samotném příjezdu do areálu momentálně působí ostraha. Je zde vybudován malý 

objekt, ve kterém se zaměstnanec nachází. Má k dispozici bránu, kterou pouští jednotlivé 

návštěvníky ven i dovnitř. Jeho povinností je taktéž sledování kamerového systému 

firemního areálu na počítači, který je připojen do celopodnikové sítě. Kromě této pracovní 

náplně nemá nic dalšího na starosti. 

Navrhuji proto zavedení elektronické formy knihy návštěv, a to prostřednictvím 

rozšíření modulu „Organizace a řízení“ v hlavním ERP systému QI. Tato funkce by byla 

provázána se strukturou firmy, díky čemuž je možné vyhledávat, sledovat a evidovat 

návštěvy nacházející se v celém areálu.   



63 

Povinnosti personálu v oddělení expedice by se tímto převedly k pracovní náplni 

ostrahy. Ta by na tuto skutečnost byla jednorázově zaškolena implementačním 

partnerem pro dostatečné pochopení a používání nové funkce na přítomném PC. 

Výhoda spočívá ve vždy aktuálních a ihned dostupných záznamech evidence. 

V elektronické knize návštěv je možné údaje nejen archivovat, ale také filtrovat, 

například na aktuálně přítomné osoby, všechny hosty za určité období nebo přehled 

návštěv spjatých s určitou oblastí (schůzka, osoba). Celou evidenci nebo její dílčí části 

lze vytisknout přímo z QI. Práva přístupu pro prohlížení a editaci by měl celý 

management firmy a personál ostrahy. Je rovněž možné zaznamenat údaje 

pro identifikaci hostů i jejich vozidel, důvod schůzky i navštívenou osobu. Evidované 

hosty umí propojit s vydanými přístupovými kartami, čipy a dalšími identifikačními 

prvky, což by mohla být záležitost budoucích diskuzí vedení o dalším rozšíření. 

 

Obrázek č. 31: Vzhled elektronické knihy návštěv v systému QI (Zdroj: 23) 

Přínosem by byla především úspora času a zrychlení procesu organizace, než je tomu 

u klasického zapisování na papír, který se může v krajních případech ztratit, nebo ho lze 

jednoduše odcizit. Oddělení expedice by se tímto krokem zbavilo svých dalších 

pracovních povinností navíc a mohlo se tak více věnovat hlavním přiřazeným úkonům. 
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3.4.7 Ekonomické zhodnocení návrhů úprav 

Následuje tabulka přibližných kalkulací úprav v rámci podnikových informačních 

systémů. U práce programátora vycházíme z orientační hodinové sazby 1.200,- Kč bez 

DPH za hodinu odvedené práce. 

Tabulka č. 7: Ekonomické zhodnocení návrhů úprav (Zdroj: Vlastní) 

Návrh či opatření Počet Cena hod 
ks 

Zavedení funkce záznamu kamery  12  14.400,- Kč hod 
Školení pracovníků v evidenci docházky  0.5  Zdarma firmou hod 
Vytvoření tarifních tříd v modulu Osob  24  28.800,- Kč hod 
Úpravy v seznamu výrobních zakázek  15  18.000,- Kč hod 
Úprava modulu likvidace operací  10 12.000,- Kč hod 
Rozšíření modulu IS o „Knihu návštěv“  12 14.400,- Kč hod 
Jednorázové zaškolení ostrahy na IS  2  3.000,- Kč hod 

 

3.5 Jiné návrhy a změny 

Níže uvedu realizaci návrhů a jejich změn převážně z oblasti podnikové bezpečnosti. 

3.5.1 Výměna záložního agregátu  

Ve firmě je nyní přítomna pouze jedna jednotka, zastupující funkci záložního naftového 

agregátu pro případ neočekávaného výpadku proudu. Tento agregát se nachází za 

výrobní halou v místnosti s kompresorem. Aktuálním problémem je jeho nedostatečná 

schopnost pokrýt svými dodávkami záložní energie celý areál podniku. Je k němu totiž 

připojena pouze hlavní budova firmy, kde se rovněž nachází místnost se serverem. 

Ihned po výpadku proudu dojde k nastartování záložního zdroje, informační systémy 

ve firmě krátce zamrznou, dokud se server sám automaticky nerestartuje. Někdy se 

taktéž stává, že je třeba osobně k serveru přijít a spustit ho ručně. Výrobní haly, sklady, 

budova s vedoucími výroby a ostatní části areálu zůstávají v případě výpadku elektřiny 

bez proudu. Produkce, která za běžných okolností probíhá nonstop, se tím pádem 

přeruší. Díky vysokým odběrům energie u strojů není pro firmu rentabilní zajistit jejich 

dostatečné dodávky pro celý provoz firmy. Co ale není energeticky náročné, tak 

terminály pro odvádění výroby a dalších pracovních činností zbylých zaměstnanců.  

Navrhuji proto zvážení nákupu výkonnějšího agregátu značky Kohler, model 

MONTANA 22. Po jeho instalaci je zapotřebí zajistit připojení na elektrický okruh, jenž 
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pokrývá veškeré terminály instalovány ve výrobě. Přínosem řešení bude umožnění 

zachování funkcionality všech systémů při neočekávaném výpadku, které se za poslední 

dobu dějí relativně často.  

3.5.2 Výměna kamerového systému 

Kamerový systém firmy je nyní poněkud zastaralý. Na základě analýzy v podniku bylo 

zjištěno, že kamery nejsou kompatibilní s DVR zařízením Hikvision, jenž se nachází 

v místnosti se serverem. Dále tyto kamery nepodporují univerzální protokol Onvif, což 

je protokol, který zaručuje kompatibilitu pro přístup a nahrávání s jinými DVR nebo 

programy pro nahrávání. V případě, že by se stávající DVR zařízení trvale poškodilo, 

muselo by se pak dodat nové, a to včetně všech kamer, které na něj byly napojené. Taktéž 

tyto kamery podporují pouze staré kompresní metody, což je velký problém 

z hlediska celkového datového zatížení v rámci celopodnikové počítačové sítě, přičemž 

některé části této sítě svým výkonem nejsou doposud pro tak velký datový tok 

optimalizovány. Jedna z instalovaných kamer má dle svého katalogového listu mít 

protokol RTSP. Na webovém rozhraní není ovšem tato volba k dispozici. Na 

zkoušených vzorcích dvou různých typů kamer nebylo nastaveno žádné heslo, což může 

představovat jisté bezpečností riziko. Hrozí alokace nezaheslované kamery a její případné 

zneužití. Taktéž bylo zjištěno, že na DVR zařízení jsou momentálně relativně slabé 

přihlašovací údaje. 

Navrhuji proto provést opravu všech vadných částí elektroinstalace datové infrastruktury 

podnikové sítě prostřednictvím renovované firmy s kladnými zkušenostmi a referencemi 

od svých zákazníků. Je zapotřebí udělat revizi síťových prvků, zmapovat jejich 

propojení na základě průzkumu infrastruktury sítě, jelikož k ní chybí dokumentace. 

Současně je na zvážení výměna hardware, jenž bude splňovat nároky na vyšší datový 

tok v rámci podnikové sítě. Souběžně je zapotřebí provést audit Wi-Fi propojení 

infrastruktury v rámci celého podniku (rušení, výkon, propustnost a zabezpečení). Po 

instalaci kamer je třeba vybrat silné heslo a všechny zaheslovat. V poslední řadě je 

potřeba zakoupit nové DVR zařízení a zajistit tak kompatibilitu všem instalovaným 

kamerám v podniku.  
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3.5.3 Zakoupení snímače čárových kódu 

Momentálně se ve firmě vyskytuje poněkud neefektivní činnost pro vedoucího výroby a 

jeho asistenta, a to na základě načítání mzdových lístků z produkce. Tyto lístky slouží 

k nahlášení výroby dělníka. Pokud dělník tyto mzdové lístky nahlásí z výroby špatně, 

tak je na jeho vedoucích, aby sjednali nápravu formou editace těchto výkazů 

v informačním systému QI. V současnosti musí tito vedoucí ručně popsat mzdové lístky 

informacemi o identifikaci dělníka, jeho přesném pracovišti, kde vyráběl konkrétní 

výrobek a jeho počtu vyrobených kusů. Poté musí vedoucí pracovník uskutečnit cestu 

ze svého pracoviště až do výrobní haly, kde si tyto mzdové lístky přes terminál nahlásí. 

Zakoupením čtečky čárových kódu by se vykazovaná činnost vedoucího pracovníka 

usnadnila, nemusel by pokaždé chodit osobně do výroby a zdlouhavým způsobem tyto 

mzdové lístky u terminálu načítat. Zůstal by tak na svém pracovišti a čárové kódy zde 

jednodušším způsobem díky čtečce načítal. Přínosem by tedy byla úspora času daného 

vedoucího pracovníka, který by v konečném důsledku pracoval ve své pozici efektivněji. 

3.5.4 Ekonomické zhodnocení jiných návrhů 

Následující tabulka interpretuje orientační pořizovací ceny v kategorii jiných návrhů a 

změn. Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

Tabulka č. 8: Ekonomické zhodnocení jiných návrhů (Zdroj: Vlastní) 

Návrh či opatření Počet Cena hod 
ks 

Motorgenerátor MONTANA 22  
(produkt, dodání, instalace, testování) 1  289.590,- Kč ks 

Modernizace kamerového systému 
(DVR zařízení, kamery, elektroinstalace, revize, 
zmapování, audit Wi-Fi, instalace, testování, 
licence SW) 

1  780.000,- Kč  ks 

Zakoupení čtečky čárových kódu 
(Honeywell 1400g Voyager USB + stojan) 1  1.490,- Kč ks 
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3.6 Návrhy pro propagaci společnosti 

Jak je již z výsledků SWOT analýzy patrné, oblast marketingu a propagace zkoumané 

firmy má své vlastní nedostatky. Společnost prodává své produkty na základě své 

vybudované značky a renomé, přičemž spoléhá na odběry svých stálých zákazníků. 

Momentálně neinvestuje větší množství finančních prostředků do jakéhokoli druhu 

propagace, která by v opačném případě mohla zaujmout, firmu zviditelnit a přivést ji další 

potenciální zákazníky. 

3.6.1 Zavedení firemní stránky na sociální síti 

Sociální sítě v dnešní době již neslouží pouze ke sbližování lidí, utváření nových vztahů, 

či prosté korespondenci. Třetím nejnavštěvovanější webem na internetu je v současnosti 

Facebook. Disponuje 2 miliardami aktivních uživatelů měsíčně, což vytváří obrovský 

prostor pro získání nových zákazníků. Takový způsob internetového marketingu na 

zmiňované sociální síti je vhodný pro ty společnosti, které nejeví přílišný zájem o 

investování většího množství finančních prostředků. Založení firemní stránky na 

Facebooku navíc nic nestojí. Následná propagace je již otázkou investic, kde záleží na 

rozsahu a míře oslovení, se zacílením právě na ty uživatele, kteří by mohli o zboží jevit 

zájem. Stěžejním faktorem pro fungování a užitečnost firemní stránky na sociální síti je 

její aktuálnost. Pravidelné přidávání obsahu a informací o produktech, novinkách, akcích 

firmy, či událostech vede k účinné propagaci značky a konstantnímu zviditelňování se na 

trhu. Zkoumaná firma nemá žádné stránky tohoto druhu, využívá pouze svoji vlastní 

webovou, která je taktéž uvedena na vizitkách všech vedoucích pracovníků. 

Vyřešit tuto situaci by bylo možné poměrně snadným způsobem. Jednou z variant je 

pověření méně vytíženého zaměstnance, který by byl kompetentní při své vlastní práci 

navíc zastávat pozici osoby, coby správce firemní stránky na sociální síti Facebook. 

Pověřená osoba by měla na starost psaní příspěvků o aktualitách, změnách ve firmě, či 

novinkách z řad produktů, nebo nových technologických postupů. Jeho povinností by 

rovněž bylo odepisovat na zprávy od potenciálních zákazníků a případně jim poskytovat 

doplňující informace.  
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Obrázek č. 32: Návrh firemní stránky na soc. síti Facebook (Zdroj: Vlastní) 

Druhá z variant je využití outsourcované společnosti, která by se o tento web byla 

schopna starat. Výhoda spočívá v získání nezávislého pohledu na zkoumanou firmu 

zvenku, povoláním zkušeného odborníka, který bude navíc objektivní a nebude 

zatížený na vztahy mezi zaměstnanci ve firmě. Takový člověk má navíc náskok před 

ostatními díky znalostem trhu a propagace v různých oborech. Nevýhodou pak může být 

jistá nepružnost v dostupnosti takové osoby, jelikož vše řeší externě a není fyzicky 
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přítomna na pracovišti. Dostatečné nepochopení filosofie firmy a nedostatek 

komunikace s takovým externistou pak může vést k dalším problémům. V neposlední 

řadě může být ohrožena bezpečnost interních firemních dat, což lze řešit smlouvou o 

mlčenlivosti, nebo utajení.  

3.6.2 Ostatní způsoby propagace 

Větší míra zviditelnění se na trhu momentálně zůstává slabou stránkou zkoumané firmy. 

Společnost je zvyklá komunikovat pouze napřímo se svými stávajícími zákazníky. Názor 

zbytku veřejnosti je ovšem také velmi důležitý. Negativní postoj ostatních může firmu 

poškodit, naopak ten pozitivní může pomoci získat nové a věrné zákazníky. I v případě 

čistě výrobní firmy je vhodné využívat inzerce, jelikož zlepšuje její mínění a 

vyjednávací pozici na trhu, např. při změnách legislativy. Bezplatná pozitivní 

publicita a osobní doporučení někdy dokonce nahrazuje jinak placenou reklamu. Mezi 

další možné nástroje marketingu uvádím a navrhuji následující příklady: 

• Vydávání tiskových zpráv, 

• Účast na veletrhu v oboru stavebnictví, 

• Potisk a polep firemních aut tištěnou grafikou, 

• Vícejazyčný katalog s produkty, 

• Reklama na billboardu. 

3.6.3 Ekonomické zhodnocení a přínosy propagace  

Jak již v práci zaznělo, společnost do marketingových nástrojů, jejich rozvoje a strategie 

investuje pouze malé množství svých finančních prostředků. Oblast tohoto typu je ovšem 

pro každé odvětví podnikání důležitá, je proto vhodné věnovat ji svoji část pozornosti. 

Firmě by se hodilo rozšíření v části marketingu, do prvotního kontaktu se zákazníky se 

dostávají především obchodní referenti, kteří své klienty zpravidla již znají a dalšími 

způsoby společnost jako takovou příliš nezviditelňují. 

V následující tabulce na další straně jsem vypracoval přibližné kalkulace cen výše 

navrhovaných forem marketingu. Všechny ceny jsou bez DPH a lze je brát čistě 

orientačně vzhledem k neustále se měnícím ceníkům v této oblasti.  
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Tabulka č. 9: Kalkulace cen marketingových nástrojů (Zdroj: Vlastní) 

Návrh či opatření Časová 
náročnost Cena / množství / typ 

Založení firemní stránky na 
Facebooku nízká Zdarma zvoleným zaměstnancem 

Outsourcing správy firemní 
stránky na Facebooku nízká 1.000,- Kč / hodina 

Tiskové zprávy nízká 1.990,- Kč / jedna zpráva 
Veletrh stavebnictví v Brně vysoká 3.700,- Kč / m2 / galerie pavilonů 
Potisk a polep firemních aut střední 23.700,- Kč / 1 auto 
Vícejazyčný produktový katalog 
A4 se šitou vazbou, 40 stran nízká 17.159,- Kč / 100 ks 

Pronájem billboardu 510 x 240 cm střední 12.000,- Kč / měsíčně 
 

Z tabulky je zřejmé, že účast firmy formou výstavy na veletrhu stavebnictví v Brně by 

přišla na spoustu peněz. Nabízí se zde možnost oslovit konkrétní segment zákazníků a 

získat tak cenné kontakty, nicméně v současnosti firma nemá dostatečné personální 

kapacity, aby tento způsob prezentace svých výrobků realizovala. Momentálně není na 

firmě k dispozici ani jeden produktový katalog, který by poskytoval pohled na všechny 

stávající produktové řady zboží. Případní zájemci jsou tedy odkázání buď na webové 

informace, komunikaci po telefonu, či emailu, nebo při osobním setkání. Vedoucí 

zaměstnanci jezdí v současnosti firemními auty, které žádným způsobem nepropagují 

firmu samotnou. Vzhledem k časové náročnosti a ceně služby proto doporučuji tohoto 

marketingového nástroje využít a realizovat jej. Pronájem billboardu se nejeví taktéž 

jako špatná investice. V případě vhodného výběru místa a adekvátní délky kampaně by 

firma získala notnou dávku pozornosti ze strany široké veřejnosti.  

Přínosem realizace alespoň některých z výše zmiňovaných návrhů by pro firmu mohlo 

znamenat větší zviditelnění se veřejnosti, upevnění své pozice na trhu a získání 

potenciálních příležitostí obchodu s novými, a především koncovými zákazníky. 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo posouzení všech informačních systémů střední výrobní 

firmy působící v České Republice na základě vhodných analýz s následným předložením 

možných návrhů na jejich změny, úpravy a celková vylepšení.  

První kapitola byla věnována teorii pro věcné pochopení zkoumané problematiky. Čtenář 

se zde seznámil s potřebnou terminologií a principy, jenž se objevují v průběhu celé 

práce. 

Navazující druhý oddíl se zaměřuje na detailní analýzu zkoumaného výrobního podniku. 

Firma byla čtenáři dostatečným způsobem představena a zhodnocena. Obsahem byl 

taktéž užší pohled na samotné procesy, počínaje zadáním objednávky do systému, přes 

výrobu, až po finální expedici zákazníkovi. Větší pozornost byla věnována samotným 

podnikovým informačním systémům a jejich souvisejícím činnostem, se kterými většina 

firemních zaměstnanců přichází do styku. Organickou součástí kapitoly byly rovněž 

vybrané nástroje analýz SWOT a HOS8. Z výsledků rozboru se odvíjí poslední část této 

bakalářské práce. 

V poslední kapitole byla pozornost věnována sumarizaci současného stavu ve firmě, 

identifikaci méně či více důležitých problémů s následnou interpretací možných návrhů 

řešení. Vedení firmy by mělo získané znalosti brát ve smyslu doporučení k eliminaci 

nežádoucích dílčích potíží v podniku. Uvedené návrhy si kladou za cíl optimalizovat 

konkrétní procesy uvnitř společnosti, ulehčit zaměstnancům vykonávání každodenních 

úkonů a zvýšit tak jejich celkovou efektivitu. 

Skutečná realizace návrhů a doporučení se odvíjí od aktuální finanční situace podniku, 

časové vytíženosti vedení, a především na základě jejich konkrétního zájmu o poskytnutá 

řešení. Poznatky získané prostřednictvím mé bakalářské práce by proto měly být jedním 

z probíraných témat porad, potažmo předmětem diskuzí managementu zkoumané 

společnosti. 
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IS  Informační systém 

PIS  Podnikový informační systém 

ERP  Enterprise Resource Planning 

SAE  Spojené arabské emiráty 

VZV  Vysokozdvižné vozíky 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

QMS  Quality Management System 

ISO  International Organization for Standardization 

THP  Technicko-hospodářský pracovník (nevýrobní pracovník) 

EPC  Event-driven Process Chain 

MES  Manufacturing Execution Systems 

DVR  Digital video recorder 

DB  Database 

CIO  Chief Information Officer 

RAM  Random Access Memory 

SAS  Seriál Attached SCSI 

SSD  Solid-state drive 
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