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Abstrakt 

Bakalárska práca sa zaoberá posúdením informačného systému spoločnosti 

Stredoslovenská distribučná, a.s. a následným návrhom zmien. V úvodnej časti práce je 

venovaná pozornosť poznatkom z teoretickej oblasti, ktoré sa spoločne s vypracovanými 

analýzami stali podkladom ako pre samotné posúdenie systému, tak pre navrhnutie zmien 

vedúcich k zlepšeniu konkrétnych procesov a čiastkových prvkov informačného 

systému.  

 

Kľúčové slová 

informačný systém, podnikový informačný systém, podnikový proces, procesné riadenie, 

metóda HOS 8, SWOT analýza 

 

 

Abstract 

In this bachelor thesis author assesses information system of Stredoslovenská distribučná, 

a.s., energy distribution company, and designs potential changes. First part of the thesis 

is focused on theoretical knowledge of information systems, and it is further developed 

and used for assessment of the system itself.  Theoretical part together with tailored 

analyses serves as a mean to design changes leading to improvement of specific processes 

and partial elements of the information system. 
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ÚVOD 

V súčasnej dobe majú dáta, informácie a znalosti obrovskú hodnotu. Táto hodnota však 

nezávisí len na samotnej existencii dát, ale aj na schopnosti dáta uchovávať a spracovávať 

tak, aby poskytli čo najkvalitnejšie informácie pre rozhodovanie. Veľkosť pridanej 

hodnoty dát totiž spočíva v spôsobe prezentácie a hlavne v následnom využití. Inými 

slovami, kto má v správnu chvíľu správne informácie a dokáže ich vhodne využiť, 

získava podstatnú výhodu. Kľúčovú rolu tu hrajú informačné systémy, ako nástroje pre 

prácu s dátami. 

Pre potreby firiem vznikli tzv. podnikové informačné systémy, ktorých využívanie 

ovplyvňuje samotnú existenciu organizácií. Podnikové informačné systémy komplexne 

spravujú dáta a informácie v podobe ich zberu, uchovávania, prenosu a v neposlednom 

rade prezentácie. Predtým sa pre prenos informácií používala písomná forma, ktorá však 

s vývojom informačných technológií zaniká. Z historického hľadiska sa tieto systémy 

značne vyvíjajú, avšak ich princíp zostáva rovnaký – majú podniku pomôcť pri jeho 

základnej funkcii. Na druhej strane rozvoj podnikových informačných systémov ponúka 

širokú škálu modulov, ktoré v minulosti neboli štandardom. Tieto moduly pomáhajú 

podniku dosahovať lepšie výsledky. Informačné systémy dnes podporujú všetky dôležité 

podnikové funkcie, ktorými sú napríklad financie, personalistika, plánovanie, predaj, 

nákup, či logistika. 

Pred samotným návrhom zmien vedúcich k zlepšeniu konkrétnych procesov a určitých 

častí informačného systému je v predloženej práci dbané najprv na poznatky z teoretickej 

oblasti, získané štúdiom odbornej literatúry. Vymedzenie základných teoretických 

pojmov, vzťahujúcich sa k oblasti informačných systémov, dalo základ teoretickej časti 

bakalárskej práce a spoločne s vykonaním potrebných analýz sa stalo východiskom 

pre spracovanie časti praktickej, ktorá je zameraná nielen na zostavenie vlastného návrhu, 

ale tiež na identifikáciu prínosov celej investície. 
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CIEĽ PRÁCE 

Cieľom predloženej bakalárskej práce je v súlade s vykonanými analýzami navrhnúť 

zmeny v informačnom systéme spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. 

K dosiahnutiu cieľa prispeje okrem podrobného vypracovania teoretických východísk 

tiež vykonanie analýz s využitím niekoľkých metód a postupov. V práci bude venovaná 

pozornosť najmä posúdeniu súčasného stavu informačného systému a analýze potrieb 

jeho užívateľov. Na odhalenie nedostatkov používaného informačného systému budú 

použité najmä SWOT analýza a metóda HOS 8. V súlade s vykonanými analytickými 

rozbormi bude spracovaná návrhová časť tejto práce. Tá sa zameria predovšetkým na 

popis zmien vedúcich k zlepšeniu konkrétnych procesov a čiastkových prvkov 

informačného systému. Praktická časť práce bude doplnená o identifikáciu prínosov celej 

investície. 
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

Informačné systémy dnes podporujú nielen všetky dôležité podnikové funkcie, akými sú 

okrem iného financie, personalistika, plánovanie, predaj, nákup, logistika, ale musia 

vedieť držať krok s biznisom a jeho potrebami. Táto kapitola predloženej bakalárskej 

práce obsahuje dôležité informácie a vymedzuje teoretické pojmy týkajúce sa 

problematiky informačných systémov, pretože základom pre navrhnutie prínosných 

zmien je nielen znalosť súčasných procesov a požiadaviek, ale tiež orientácia 

v súvisiacich technológiách, možnostiach a moderných trendoch.  

Vymedzenie hlavných teoretických pojmov je dôležité nielen pre návrhovú časť, ale tiež 

pre vykonané analýzy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou predloženej práce. Výsledky 

týchto analýz sa potom stávajú podkladom pre navrhnutie zmien vedúcich k zlepšeniu 

konkrétnych procesov a čiastkových prvkov informačného systému.  

1.1 Vymedzenie základných pojmov 

Základnými termínmi v predloženej bakalárskej práci sú dáta, informácie a znalosti. 

Predovšetkým schopnosť podniku zbierať a uchovávať dáta a využívať informácie 

a znalosti je pre fungovanie podniku kľúčová.  

1.1.1 Dáta 

V praxi sa pojmu dáta často prisudzuje význam správ. Ak človek používa dáta 

k rozhodovaniu, stávajú sa pre neho informáciou, pretože dátam pripisuje význam 

a zmysel. Ľudia sú neustále vystavení pôsobeniu správ. Niektoré zachytia a porozumejú 

im. To je pre subjekt to, čo sa nazýva dáta. Dáta môže človek uložiť pre neskoršie 

spracovanie a transformovať ich do inej podoby (1, s. 12). 

Dáta možno chápať ako základ informačného bohatstva firmy alebo organizácie. Dáta sa 

môžu vložiť do informačného systému, kde sú uchovávané a spracované. Z dát sa potom 

získavajú najrôznejšie informácie. Informačný systém obsahuje: 

• Aktuálne dáta – popisujú súčasný stav reality. Akonáhle stratia aktuálnu 

platnosť, stanú sa archívnymi dátami. 



13 
 

• Archívne dáta – dáta, ktoré už stratili svoju aktuálnu platnosť. Sú uchovávané 

pre prípadnú neskoršiu potrebu a pre rozličné analýzy histórie, vývoja a zmien. 

• Prognostické dáta – sú obrazom prognóz, plánov, výhľadov atď. Niektoré 

z týchto dát sa môžu neskôr stať aktuálnymi dátami (2, s. 126). 

1.1.2 Informácie 

Pojem informácia sa používa v mnohých disciplínach a odboroch, a preto existuje aj veľa 

definícií tohto pojmu. Autori Koch a Ondrák (1, s. 11) informáciu chápu ako správu, 

vnem, ktorý spĺňa tri požiadavky: 

• Syntaktická relevancia – subjekt prijímajúci správu, musí byť schopný ju 

detekovať a rozumieť jej. 

• Sémantická relevancia – subjekt musí vedieť, čo správa znamená a čo vypovedá 

o ňom a jeho okolí. 

• Pragmatická relevancia – správa má mať pre prijímajúci subjekt nejaký význam. 

Nositeľom informácie môžu byť dáta, text, zvuk, obraz, prípadne ďalšie zmyslové 

vnemy. Na rozdiel od dát (zvuku, obrazu a pod.) nemôžeme informácie skladovať, avšak 

ako zdroj poznania sú zdrojom obnoviteľným a nevyčerpateľným (5, s. 15). 

Informácie možno chápať ako nevyhnutnú súčasť rozhodovacieho procesu, či už 

v podnikaní alebo v spoločenskom či osobnom živote (11, s. 20). 

1.1.3 Znalosti 

Znalosťami sa rozumejú vzájomne previazané (meniteľné, rozšíriteľné) štruktúry 

súvisiacich poznatkov. Znalosť niečoho znamená vlastniť jemu zodpovedajúcu 

reprezentáciu v podobe presného kognitívneho modelu, vrátane schopnosti vykonávať 

s nimi rôzne kognitívne operácie. Na základe týchto operácií dokáže človek predvídať, 

čo sa môže v reálnom živote stať (3, s. 4). 

„Znalosti môžu byť charakterizované ako informácie o tom, ako využiť iné informácie 

a dáta (a to aj vo vzájomných kombináciách) v rôznych situáciách.“ (1, s. 12) 
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1.2 Informačný systém, podnikový informačný systém 

Systém je definovaný ako usporiadaná množina prvkov, kde existujú určité väzby medzi 

prvkami s určitými vlastnosťami. Tieto prvky sú prepojené za nejakým účelom. Pri zmene 

jedného prvku sú ovplyvnené ostatné prvky a naopak. V dôsledku zmeny prvku nastane 

zmena celého správania systému (4, s. 25). 

Je dôležité si uvedomiť, že systém predstavuje určitú časť reality alebo časť istej 

predstavy o súčasnej alebo budúcej realite alebo aj časť nejakej myšlienkovej 

konštrukcie. Akýkoľvek systém môže byť časťou širšie vymedzeného systému 

a ktorýkoľvek prvok systému sa dá považovať pri bližšom skúmaní za systém (2, s. 45). 

Za informačný systém sa dá všeobecne pokladať akýkoľvek systém evidencie, či už 

v podobe kartoték, elektronickej databázy alebo vo forme informačného systému ako je 

známy dnes.  

1.2.1 Informačný systém 

V odbornej literatúre sa objavuje nespočetné množstvo definícií pojmu informačný 

systém. Pre účely predloženej bakalárskej práce sa za najvhodnejšiu dá považovať 

definícia Molnára (5, s. 15), ktorý informačný systém definuje ako „súbor ľudí, 

technických prostriedkov a metód (programov), zabezpečujúcich zber, prenos, 

spracovanie a uchovávanie dát za účelom prezentácie informácií pre potrebu užívateľov 

činných v systémovom riadení“. 

Veľkosť informačného systému by mala zodpovedať veľkosti a potrebám firmy. 

V malých spoločnostiach systém môže byť tvorený len kartotékou, prípadne využitím 

niektorých počítačových programov ako napríklad Microsoft Excel. Vo väčších 

spoločnostiach sa jedná už o väčšie a sofistikovanejšie informačné systémy, ktoré sú 

vyrábané na mieru (2, s. 44). 

1.2.2 Podnikový informačný systém 

Zatiaľ čo používanie informačných systémov ako takých má korene už v dávnej 

minulosti, prvé informačné systémy založené na počítači sa začali objavovať až 

v polovici 20. storočia. Postupom času sa začali implementovať a používať v podnikoch. 
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Ich používanie podstatne prispievalo k zvyšovaniu efektívnosti chodu nielen jednotlivých 

podnikov, ale tiež k rozvoju celých odvetví.  

Podnikový informačný systém vytvárajú ľudia, ktorí prostredníctvom dostupných 

technologických prostriedkov a stanovenej metodológie spracúvajú podnikové údaje 

a vytvárajú z nich informačnú a znalostnú bázu organizácie, slúžiacu na riadenie 

podnikových procesov, manažérske rozhodovanie a správ podnikovej agendy (12, s. 44). 

Podľa Sodomku a Klčovej (11, s. 75): „Neoddeliteľnou súčasťou podnikového 

informačného systému je hardwarová a softwarová infraštruktúra, ktorá podmieňuje 

efektívne automatizované spracovanie dát prostredníctvom softwarových aplikácii 

do interpretovateľnej a zrozumiteľnej podoby.“ Na obrázku č. 1 je zobrazený 

technologický pohľad na informačné systémy. 

 
Obrázok č. 1: Technologický pohľad na informačné systémy 

(Zdroj: 11, s. 75) 

1.2.3 Podnikový informačný systém ERP 

Základnou platformou podnikových informačných systémov je jedna spoločná databáza, 

ktorá dáva systémom možnosť plne podporiť všetky procesy súvisiace s podnikovou 

ekonomikou určitého podniku. Takýmito procesmi sú napríklad procesy nákupu, predaja, 

skladovania, controllingu, logistiky, procesy pri riadení ľudských zdrojov, či riadenia 

vzťahov so zákazníkmi. Úspešné zvládnutie problematiky plánovania podnikových 

zdrojov pokrývajú práve systémy ERP – Enterprise Resource Planning. 

V odbornej literatúre sa dá nájsť niekoľko definícií pojmu ERP systémy, avšak 

jednoznačná definícia pojmu nie je možná, pretože ide o veľmi rýchlo sa vyvíjajúce 
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celopodnikové aplikácie. Všeobecnú definíciu uvádzajú autori Koch a Ondrák (1, s. 9), 

podľa ktorých „ERP systém je komplexný a integrovaný systém, ktorého úlohou je 

zjednotiť kľúčové oblasti podnikania, najmä v oblastiach výroby, financií a riadenia 

podniku“. Z informatického pohľadu je ERP typ aplikačného softwaru, ktorý umožňuje 

riadenie a koordináciu všetkých podnikových zdrojov a aktivít, pričom hlavnou 

vlastnosťou ERP je schopnosť automatizovať a integrovať kľúčové podnikové procesy, 

dáta a funkcie v rámci celej firmy (14, s. 160). 

Autori Sodomka a Klčová (11, s. 74) vymedzili pre systémy ERP päť základných 

vlastností: 

• automatizácia a integrácia hlavných podnikových procesov, 

• zdieľanie dát, postupov a ich štandardizácia v rámci celého podniku, 

• vytváranie a sprístupňovanie informácií v reálnom čase, 

• schopnosť spracovávať historické dáta, 

• celostný prístup k presadzovaniu ERP koncepcie.  

Na základe výsledkov celosvetového prieskumu sa k piatim základným vlastnostiam 

dopĺňajú ďalšie dôležité charakteristiky ERP systému, a to podľa požiadaviek zo strany 

užívateľských organizácií. ERP systém musí: 

• „Pracovať ako zjednotený funkčný celok, poskytujúci jednu verziu pravdy na 

všetkých svojich výstupoch.  

• Reflektovať tok informácií a dokladov v spoločnosti.  

• Integrovať dátovú základňu naprieč celou spoločnosťou. 

• Spĺňať zásadu, že dáta, ktoré v systéme už existujú, sa opätovne v ich agende 

znovu nezískavajú.  

• Umožniť vytvárať užívateľské zostavy bez účasti dodávateľov.  

• Umožniť parametrickú modifikáciu. 

• Byť otvorený pre prípadné zákaznícke modifikácie.  

• Byť pripravený na rozšírenie o ďalšie funkcionality a s tým spojené navýšenie 

objemu a rozsahu spracovávaných dát.  

• Poskytovať užívateľom komunikačný jazyk a príslušnú dokumentáciu v súlade 

s požiadavkami noriem ISO.“ (11, s. 148-149) 
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Hlavnou výhodou ERP systému je zjednotený celopodnikový pohľad na to, čo sa 

v rôznych oddeleniach odohráva. Všetko sa zapisuje do jednotnej databázy, takže je 

jednoduchšie získať potrebné výstupy a analyzovať dáta.  

Zavedením ERP systému v podniku sa „vyčistia“ dáta, nastavia a spriehľadnia procesy, 

ďalej budú nadefinované zodpovednosti a efektívnejšie toky schvaľovacích procesov. 

Dá sa povedať, že ERP systém automatizuje chod celého podniku. Medzi základné 

činnosti tohto systému patrí integrácia dát a procesov za účelom jednoduchej dostupnosti 

a efektívnych peňažných tokov cez celý podnik. Za ďalší veľký prínos sa považuje 

zaistenie včasných a presných prevádzkových informácií (13, s. 90). 

Napriek tomu, že ERP systém ponúka množstvo výhod, medzi hlavné nevýhody patria:  

• vysoké investičné náklady, 

• dlhodobá návratnosť, 

• úprava softvéru môže byť finančne náročná, 

• vysoké licenčné poplatky, 

• časovo náročná implementácia, 

• nutnosť neustálej kontroly (8). 

Okrem uvedených nevýhod sa za podstatné nevýhody považuje: 

• motivácia zamestnancov – ak zamestnanci a manažéri nebudú chcieť, 

resp. nebudú vedieť využívať všetky funkcie ERP systému, nebudú niektoré 

výhody využité,  

• závislosť od ľudského faktora – v prípade, že zamestnanci nebudú udržiavať 

presné a aktuálne dáta, môže dôjsť k chybám pri plánovaní a rozhodovaní (19, 

s. 279). 

1.3 Podnikový proces, procesné riadenie 

V každom type podniku či spoločnosti existujú procesy, ktoré sú tvorené množinou 

na seba nadväzujúcich činností. V podniku vždy dochádza k nejakému toku práce 

a činností jedného človeka k druhému. Nie však každá spoločnosť vie so svojimi 

http://www.tech-faq.com/erp.html%2025.2.2018
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procesmi pracovať. Pritom sa v posledných rokoch rozmohol štýl procesného riadenia 

podniku oproti predchádzajúcemu štýlu funkčného riadenia.  

1.3.1 Proces, podnikový proces 

Všeobecnú definíciu pojmu proces uvádza norma ISO 9001, kde je proces definovaný 

ako „súbor vzájomne pôsobiacich činností, ktorý premieňa vstupy na výstupy.“ Veľmi 

presnú a výstižnú definíciu tohto pojmu ponúka Šmída (15, s. 29): „Proces je 

organizovaná skupina vzájomne súvisiacich činností a/alebo subprocesov, ktoré 

prechádzajú jedným alebo viac organizačnými útvarmi či jednou (podnikový proces) 

alebo viacero spolupracujúcimi organizáciami (medzipodnikový proces), ktoré 

spotrebúvajú materiálne, ľudské, finančné a informačné vstupy a ktorých výstupom je 

produkt, ktorý má hodnotu pre externého alebo interného zákazníka.“ 

Napriek tomu, že definícií pojmu podnikový proces je niekoľko, podstata je pri všetkých 

rovnaká. Podstatou podnikových procesov sú vzájomne prepojené čiastkové činnosti, 

ktoré v určitej postupnosti transformujú vstupy na výstupy, pričom je vytváraná pridaná 

hodnota (16, s. 12). 

Z mnohých odborných definícií je najvhodnejšia definícia Řepu (18, s. 15), ktorý 

za podnikové procesy (business processes) označuje „podnikové činnosti riadené ľuďmi, 

ktoré za pomoci nástrojov premieňajú všetky podnikové vstupy na podnikové výstupy 

(tovary, služby) pre zákazníkov alebo pre ďalšie procesy. Prebiehajú od dodávateľa 

k zákazníkovi, pričom je dôležitá spätná väzba.“ Základnú schému podnikového procesu 

znázorňuje obrázok č. 2. 

 

 
Obrázok č. 2: Základná schéma podnikového procesu 

(Zdroj: 18, s. 15) 
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Základnými atribútmi každého procesu v podniku sú: 

• Vlastník procesu – proces zavádza, nesie zaň zodpovednosť, rieši prípadné 

problémy a nesie zodpovednosť za jeho zlepšovanie. 

• Operátor procesu – s procesom pracuje a zodpovedá za odstraňovanie nezhôd 

v procese. 

• Činnosti procesu – sú radené do vzájomných nadväzností, ktoré sú popísané 

pomocou väzieb a vytvárajú definovanú štruktúru (20, s. 24). 

Pre proces je najdôležitejší jeho výsledný stav, teda či má hodnotu pre interného alebo 

externého zákazníka. Každý proces má jasne vymedzený jeho začiatok a koniec, 

je merateľný parametrami ako sú kvalita, náklady, či priebežná doba. Charakteristickou 

črtou procesu je opakovateľnosť a štandardizácia (21, s. 131). 

1.3.2 Procesné riadenie 

Procesy v podnikoch môžu byť riadené rôznym spôsobom. V praxi sa v každej 

spoločnosti uplatňuje predovšetkým spôsob, ktorý zodpovedá skúsenostiam 

a schopnostiam manažérov, ktorí spoločnosť riadia. 

Každý podnik môžeme vnímať ako systém procesov, aktivít a činností vykonávaných 

za účelom dosiahnutia cieľov. Vzájomne sa odlišujú najmä tým, akým spôsobom a ako 

efektívne sú jednotlivé procesy vykonávané, teda ako sú riadené (19, s. 277). 

Existujú tradičné prístupy k riadeniu procesov, tzv. tradičné alebo funkčné, ktoré 

rozdeľujú zodpovednosti a teda aj procesy najmä podľa organizačných jednotiek, či 

oddelení, do ktorých sú ľudia rozdelení. Ciele, úlohy a činnosti sa odohrávajú viac vnútri 

jednotlivých organizačných jednotiek, čo často vedie k plneniu úloh vnútri organizačných 

jednotiek, ale chýba motivácia k efektívnosti firmy ako celku (14, s. 387). 

„Procesné riadenie je naopak založené na vzájomnej spolupráci organizačných jednotiek 

a na reťazovom odovzdávaní medzivýstupov medzi nimi“ (7, s. 41). Procesný prístup 

pomáha zlepšovať najmä celkový prínos pre zákazníka a pomáha zvýšiť celkovú 

efektívnosť firmy (14, s. 387). 



20 
 

Procesný prístup definujú Hromková a Tučková (21, s. 139) ako „metodológiu 

pre hodnotenie, analyzovanie a zlepšenie kľúčových podnikových procesov, založenú 

na potrebách a požiadavkách zákazníkov“.  

Hlavné znaky, ktoré procesný prístup odlišuje od funkčného, zadefinoval vo svojej 

publikácií Truneček (22, s. 124): 

• Horizontálne riadenie, pri ktorom sa takmer nevyužívajú hierarchické autonómne 

jednotky.  

• Vertikálna integrácia, ktorá je zachovaná len pri kľúčových celopodnikových 

strategických a rozvojových činnostiach. 

• Procesné tímy, ktoré majú podstatne väčšiu samostatnosť.  

• Koučovanie nahradzuje prikazovanie. 

• Nový spôsob motivácie založenej na kolektívnej motivácii. Motivácia, ktorá 

sa viaže na výsledky procesu a nie na výkon činnosti. 

• Zákazník a jeho spokojnosť je hlavným kritériom výšky odmeny pre príslušný 

tím. 

Podľa Homzovej (19, s. 279) k ďalším prednostiam procesného prístupu patrí: 

• Motivácia manažérov k spolupráci – spoločné ciele stavajú nad záujmy 

jednotlivých oddelení. 

• Orientácia na zákazníka – rýchlejšie prispôsobovanie zmenám vďaka možnosti 

definovať skryté potreby zákazníkov ale aj zmeny trendov.  

Podniky pozostávajú z mnohých čiastkových procesov a špecializovaných štruktúr, ktoré 

vykazujú vysokú nehospodárnosť. Ak sa dajú presne identifikovať všetky podnikové 

procesy a skutočná potreba ľudí podieľajúcich sa na ich priebehu, tak veľký počet ľudí 

vykonávajúcich totožné úlohy ale v rôznych procesoch je možné spojiť. Nemusí ísť 

o spojenie fyzické, teda nemusia sedieť na jednom mieste alebo v jednej kancelárii, ale 

spojenie im dá príslušnosť (23, s. 43). 
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1.3.3  Procesné riadenie a informačný systém 

Zavedenie procesného riadenia v podniku znamená aj zmenu informačného systému 

so správne navrhnutou databázou. Informačný proces sa musí pružne prispôsobiť 

podnikovým procesom, pretože sa neustále menia.  

Procesné riadenie podniku kladie určité požiadavky na jeho informačný systém. Podľa 

Řepu (6, s. 183) informačný systém musí:  

• podporovať všetky činnosti podnikových procesov, teda ich musí pokryť svojou 

funkčnosťou,  

• podporovať riadenie priebehu podnikových procesov workflow (pracovný tok), 

teda musí umožniť sledovať procesy v ich priebehu a tie vyhodnocovať,  

• podporovať všetky zákonitosti podnikania, teda musí rešpektovať všetky pravidlá 

a obmedzenia daného podnikania,  

• umožniť prirodzenú premenu podnikových procesov, teda nesmie svojou 

štruktúrou brániť jej koncepčným, ani iným zmenám.  

Zabezpečenie a podpora informačných systémov sú súčasťou informačnej stratégie. 

Pomocou informačnej stratégie je možné dosiahnuť zvyšovanie výkonnosti pracovníkov, 

podporovať dosiahnutie strategických cieľov firmy, či dosiahnutie vyššieho zisku 

(1, s. 133). „Proces strategického riadenia a plánovania rozvoja informačných systémov 

je činnosť, ktorá sa periodicky opakuje a vedie k neustálemu cyklu inovácií informačných 

systémov.“ (1, s. 133) 

 
Obrázok č. 3: Cyklus inovácie informačného systému 

(Zdroj: 1, s. 133) 
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Vybudovanie a rozvoj informačného systému podniku je významným činiteľom 

konkurencieschopnosti podniku v súčasnom ekonomickom prostredí. Dominantnú úlohu 

pritom zohráva podniková stratégia, ktorá určuje podnikové ciele a najvhodnejšie cesty, 

či prostriedky na dosiahnutie a podporu týchto cieľov.  

1.4 Analytické nástroje 

Na odhalenie nedostatkov používaného informačného systému budú v analytickej časti 

bakalárskej práce použité najmä SWOT analýza a metóda HOS 8. 

1.4.1 SWOT analýza 

Množstvo údajov získaných prostredníctvom analýzy vnútorných a vonkajších faktorov 

je vhodné v zjednodušenej a prehľadnej forme zhrnúť tak, aby boli všetky podstatné 

informácie k dispozícii. Nakoľko je táto analýza veľmi univerzálna, dá sa súčasne využiť 

nielen k zhodnoteniu celej organizácie, ale tiež k zhodnoteniu produktu, služby, alebo 

práve informačného systému. Cieľom SWOT analýzy je identifikácia silných a slabých 

stránok, príležitostí a hrozieb, pričom sa podnik snaží čo najviac eliminovať slabiny 

a hrozby využitím práve silných stránok a príležitostí. Nejde len o vytvorenie akéhosi 

zoznamu, ale o štrukturovanú analýzu poskytujúcu užitočné poznatky, ktoré bude podnik 

brať do úvahy. V prípade, že podnik nevyužije naskytujúce sa príležitosti, môžu sa z nich 

postupom času stať hrozby (9, s. 297-298). 

Akronym SWOT vychádza z prvých písmen nasledujúcich anglických slov: 

• Strenghts – silné stránky 

• Weaknesses – slabé stránky 

• Opportunities – príležitosti 

• Threats – hrozby (10, s. 139) 

1.4.2 Metóda HOS 8 

Jedná sa o metódu použiteľnú vo fáze prípravy informačnej stratégie. Bola vyvíjaná 

v Ústave informatiky Podnikateľskej fakulty VUT. Jej autorom je doc. Ing. Miloš Koch 

CSc., vedúci predloženej bakalárskej práce. Na jej následnom vývoji pracoval Ing. Jiří 



23 
 

Kříž, Ph.D. Táto metóda vytvára ucelený pohľad na informačný systém podniku 

na základe ôsmych oblastí, kde každá oblasť obsahuje 10 otázok. Hodnotia sa oblasti 

uvedené v tabuľke č. 1: 

 

Tabuľka č. 1: Oblasti metódy HOS 8 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 7, s. 67-68) 

Oblasť Charakteristika 

Hardware (HW) 
• Oblasť skúma fyzické vybavenie firmy s ohľadom na jeho 
spoľahlivosť, bezpečnosť a použiteľnosť so softwarom. 

Software (SW) 
• Oblasť sa sústreďuje na skúmanie programového vybavenia 
firmy, konkrétne jeho funkčnosť, ovládanie a jednoduchosť 
používania. 

Orgware (OW) 
• Oblasť obsahuje pravidlá pre chod informačných systémov 
a odporúčané pracovné postupy. 

Peopleware (PW) 

• Oblasť sa zaoberá skúmaním užívateľov informačného 
systému, ich vzťahu k používaniu a vnímaniu jeho dôležitosti. 
• Oblasť nehodnotí odbornú kvalitu užívateľov a ani ich 
schopnosti. 

Dataware (DW) 

• Oblasť skúma uložené a používané dáta vzhľadom na ich 
dostupnosť, správu a bezpečnosť. Skúma, akým spôsobom ich 
užívateľ môže využiť a akým spôsobom sú spracované. 
• Oblasť nemá za úlohu hodnotiť množstvo ani presnosť 
uložených dát. 

Customers (CU) 

• Hlavným cieľom tejto oblasti je jednak zistiť, čo má 
informačný systém poskytovať zákazníkom, ale aj zistiť, ako 
je táto oblasť riadená. 
• Zákazníci môžu byť chápaní v obchodnom poňatí alebo ako 
vnútropodnikoví zákazníci, ktorí používajú výstupy z daného 
informačného systému. 

Suppliers (SU) 

• Hlavným cieľom tejto oblasti je zistiť, čo skúmaný 
informačný systém vyžaduje od dodávateľov a zároveň zistiť, 
ako je táto oblasť riadená. 
• Dodávatelia môžu byť takisto chápaní v obchodnom poňatí 
alebo ako vnútropodnikoví dodávatelia či už služieb, výrobkov 
alebo informácií, ktoré s tým súvisia. 

Management IS 
(MA) 

• Oblasť skúma riadenie informačných systémov vo vzťahu 
k informačnej stratégii, dôslednosť používania určených 
pravidiel a vnímanie koncových užívateľov informačného 
systému. 
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2 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 

V tejto časti bakalárskej práce bude najprv stručne charakterizovaná spoločnosť 

Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len SSD) a predstavený jej informačný systém. 

Potom je už venovaná pozornosť samotnej analýze súčasného stavu fungovania servisu 

merania, pracovných pozícií, súčasného procesu a informačného systému. V rámci tejto 

kapitoly dochádza k identifikácii nedostatkov súčasného systému a k hľadaniu priestoru 

pre zlepšenie súčasnej situácie. 

2.1 Predstavenie spoločnosti 

Spoločnosť SSD je distribučná energetická spoločnosť, ktorá pôsobí v Žilinskom, 

Banskobystrickom a v časti Trenčianskeho kraja, kde distribuuje elektrickú energiu pre 

takmer 740 000 zákazníkov (podnikateľov a domácnosti). Svojim zákazníkom poskytuje 

služby súvisiace s prevádzkou distribučných sietí.  

SSD bola založená ako spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. dňa 

22. marca 2006, do Obchodného registra Okresného súdu Žilina bola zapísaná dňa 

8. apríla 2006. Dňa 1. marca 2018 zmenila svoje obchodné meno na súčasné obchodné 

meno Stredoslovenská distribučná, a.s. 

 

Základné informácie: 

Názov: Stredoslovenská distribučná, a.s. 

Sídlo: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

Dátum založenia: 22. 3. 2006 

Právna forma: akciová spoločnosť 

Počet zamestnancov: 1280 
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2.1.1 Predmet činnosti spoločnosti 

Spoločnosť podniká na základe licencií udelených podľa osobitných zákonov Slovenskej 

republiky v nasledujúcich hlavných činnostiach: 

• distribúcia elektriny, 

• montáž a opravy meracej a regulačnej techniky, 

• projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení, 

• poradenská činnosť v energetike, 

• inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo, 

• prenájom energetických zariadení, 

• uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 

• montáž určených meradiel (26). 

2.1.2 Stratégie a ciele spoločnosti 

Stratégie spoločnosti objasňujú fundamentálne predstavy o spôsobe, ktorým budú 

dosiahnuté plánované ciele. Aby boli tieto ciele splnené, je potrebné dodržať hodnoty 

spoločnosti. 

Ciele spoločnosti: 

• byť kontinuálne stabilným, spoľahlivým a efektívnym distribútorom, 

• identifikovať súčasné potreby zákazníkov, predvídať ich budúce potreby a byť 

schopní na ne pružne reagovať, 

• zavádzať inovácie k zlepšeniu energetickej efektívnosti, 

• vytvárať hodnoty pre obchodných partnerov a akcionárov (26). 

2.2 Predstavenie informačného systému SAP 

V rokoch 2009 až 2013 prebehol v spoločnosti SSD proces implementácie modulov 

SAP R/3, ktorý nahradil dovtedy používaný zákaznícky systém CIS Open SGC. Hlavným 

dôvodom zmeny bola potreba zvýšiť efektivitu firemných procesov a flexibilitu riešení 

s legislatívnymi požiadavkami Slovenskej republiky a Európskej únie. Implementácia 

nového zákazníckeho systému pokryla všetky špecifické procesy spoločnosti.  
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SAP R/3 je unikátny celopodnikový informačný systém od dodávateľa SAP AG, ktorý je 

určený na koordináciu všetkých zdrojov, informácií a činností potrebných na dokončenie 

obchodných procesov. Produkty SAP predstavujú kompletné riešenie pre všetky interné 

oddelenia podniku. Niektoré komponenty však čiastočne presahujú nad rámec klasických 

systémov ERP, pretože presahujú nad rámec podniku. Hlavné funkčné oblasti produktu 

SAP R/3 zobrazuje obrázok č. 4. 

 

 
Obrázok č. 4: Produkt SAP R/3 

(Zdroj: 26) 

Vzhľadom na rozsah realizovaných činností a procesov na jednotlivých divíziách 

v spoločnosti SSD je nevyhnutné, aby využívaný ERP systém pokryl a integroval všetky 

potrebné aktivity. Tieto skutočnosti kladú na SAP R/3 veľké nároky, ktoré pokrývajú 

jednotlivé moduly informačného systému: 

• SAP FI (Financial Accounting) – modul finančného účtovníctva 

• SAP CO (Controlling) – modul controllingu vrátane analýzy ziskovosti 

• SAP AM (Asset Management) – modul evidencie majetku 

• SAP PS (Project System) – modul plánovania dlhodobých projektov 

• SAP WF (Workflow) – modul riadenia obehu dokumentov 

• SAP IS (Industry Solutions) – modul pre špecifické riešenie rôznych odvetví 

• SAP HR (Human Resources) – modul riadenia ľudských zdrojov 
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• SAP PM (Plant Maintenance) – modul riadenia údržby 

• SAP MM (Materials Management) – modul pre riadenie skladov a logistiku 

• SAP QM (Quality Management) – modul pre riadenia kvality a vstupnej 

kontroly 

• SAP PP (Production Planning) – modul plánovania výroby 

• SAP SD (Sales and Distribution) – podpora predaja 

• SAP IS-U (Industry Solutions-Utilities) – modul správy všetkých procesov 

spojených s predajom energií 

• SAP CRM (Customer Relationship Management) – modul pre podporu 

poskytovania služieb (26) 

2.2.1  SAP IS-U 

Jedným z hlavných modulov využívaných v spoločnosti SSD je modul SAP IS-U 

(Industry Solution-Utilities). Je to riešenie špeciálne pripravené pre utilitné spoločnosti, 

teda spoločnosti zaoberajúce sa predajom energií. Tento systém uľahčuje riadenie 

spoločnosti, správu dát a prácu so zákazníkmi. Dokáže pokrývať všetky procesy spojené 

s predajom energií, v tomto prípade elektriny (26). 

Komponenty systému SAP pre utilitné spoločnosti SAP IS-U štandardne umožňujú: 

• správu technických a obchodných kmeňových dát odberateľov,  

• správu cenových údajov a sadzieb, 

• riadenie termínov odpočtu, zúčtovacích cyklov a zálohových platieb,  

• evidenciu fakturačných meradiel, definovanie rôznych spôsobov meraní, 

• definovanie meraní s viacerými meradlami, 

• variabilné riadenie odpočtov, vstup odpočtov do systému,  

• rôzne spôsoby zúčtovania a fakturácie odberateľov, 

• rôzne metódy stanovenia zálohových platieb, združené faktúry, variabilné cykly 

zúčtovania, 

• sledovanie záväzkov a pohľadávok, nastavenie cyklov upomínania a penalizácií 

zákazníkov, 

• hotovostné platby, platobný styk s bankou (26).  



28 
 

V rámci procesov činností v spoločnosti v rámci SAP IS-U využívajú moduly: 

• MDM (Master Data Management) – správa kmeňových údajov 

• BI (Billing and Invoicing) – vyúčtovanie a fakturácia 

• DM (Device Management) – správa prístrojov (evidencia, inštalácie, riadenie) 

• WM (Warehouse Management) – správa servisných zákaziek 

• EDM (Energy Data Management) – správa odpočtov 

• CS (Customer Services) – obsluha zákazníkov 

• IDE (Intercompany Data Exchange) – medzipodniková komunikácia 

• BW (Business Warehouse) – dátový sklad (centrálne úložisko a spracovanie dát 

pre operatívny reporting) (26) 

 
Obrázok č. 5: Moduly systémov SAP IS-U 

(Zdroj: 26) 

2.2.2 SAP CRM 

Modul SAP CRM je rozširujúcim komponentom ERP a súčasne najdôležitejším 

nástrojom v rámci informačných a telekomunikačných technológií s maximálnym 

potenciálom prínosu pre podnik. Je to komplex technológií, podnikových procesov 

a personálnych zdrojov určených pre riadenie a priebežné zisťovanie vzťahov 

so zákazníkmi podniku. Úlohou CRM je zlepšenie komunikácie so zákazníkmi, no 

predovšetkým zlepšenie koordinácie s údajmi zákazníka vo vnútri podniku (11, s. 362). 
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Riešenie SAP CRM v spoločnosti SSD obsahuje nasledujúce moduly: 

• IC (Interaction Centre) – kontaktné centrum pre poskytovanie služieb, 

call centrum 

• Sales – riadenie predzmluvného a zmluvného vzťahu, ukončenie zmluvného 

vzťahu 

• Marketing – marketingové plánovanie, segmentácia, kampane 

• Services – služby zákazníkom, riadenie reklamácií (26) 

 
Obrázok č. 6: Moduly systémov SAP CRM 

(Zdroj: 26) 

 

Na obrázku č. 7 sú v tabuľke zobrazené procesy, ktoré SAP IS-U/CRM podporuje v rámci 

distribučných činností.  

 
Obrázok č. 7: Procesy distribučných činností 

(Zdroj: 26) 
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2.2.3 Dátový model SAP IS-U/CRM 

Spojenie medzi objektami SAP IS-U a zodpovedajúcimi objektami v SAP CRM 

vysvetľuje obrázok č. 8. Integrácia riešenia zaisťuje súlad medzi objektmi v obidvoch 

systémoch. Týmto spôsobom sa dajú realizovať prípady, keď sa v IS-U zmenia parametre 

zmluvy a následne dôjde k prepadu dát na zodpovedajúcej položke CRM zmluvy. Tento 

proces funguje aj naopak.  

 

 
Obrázok č. 8: Konceptuálny model SAP IS-U/CRM 

(Zdroj: 26) 

2.3 SWOT analýza 

Množstvo údajov získaných prostredníctvom analýzy vnútorných a vonkajších faktorov 

je vhodné v zjednodušenej a prehľadnej forme zhrnúť tak, aby boli všetky podstatné 

informácie k dispozícii. Pre účely tejto bakalárskej práce bola vykonaná SWOT analýza 

súčasného informačného systému. 
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Silné stránky: 

• pravidelná aktualizácia systému 

• automatické zálohovanie dát 

• výkonný server s dostačujúcou rezervou 

• jednoduchý prístup k dátam 

Slabé stránky: 

• nedostatočná znalosť informačného systému užívateľmi 

• nedostatočné školenia pracovníkov na prácu s informačným systémom 

• systém neobsahuje všetky funkcie potrebné pre jeho užívateľov 

• zdĺhavé odovzdávanie dát medzi jednotlivými oddeleniami spoločnosti 

Príležitosti: 

• zefektívnenie práce 

• zrýchlenie procesov 

• zvyšovanie kvality služieb pre zákazníkov 

Hrozby: 

• komplikácie pri zavádzaní novej časti informačného systému 

• časovo náročné zaškolenie zamestnancov spoločnosti s implementovaným 

informačným systémom 

2.4 Metóda HOS 8 

Pomocou metódy HOS 8 je posúdená celková vyváženosť IS v podniku. Analýza 

sa zameriava na osem oblastí informačného systému. Výsledky metódy sú získané 

z odpovedí na otázky v dotazníku. 

Vzhľadom k tomu, že celková úroveň systému je daná jeho najslabším článkom (7, s. 73), 

skúmaný informačný systém je ohodnotený číslom 3, čo znamená „skôr dobrá úroveň“. 

V zmysle analýzy HOS 8 je pre činnosť skúmanej spoločnosti odporúčaná úroveň 

systému ohodnotená číslom 4 „dobrý“. Podľa HOS 8 analýzy sa za dobré zložky 

informačného systému považujú Hardware, Orgware, Dataware, Zákazníci, Dodávatelia 

a Management IS. Naopak, kľúčom k zlepšeniu funkčnosti IS sú Software a Peopleware. 

Na obrázku č. 9 je zobrazený výsledok analýzy IS spoločnosti SSD. 
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Obrázok č. 9: HOS 8 analýza informačného systému SSD 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 25) 

2.5 Analýza využívaných modulov IS  

SAP I-SU 

• Prioritné využitie umožňuje plánovanie na konkrétneho elektrikára (montéra), 

servisná zákazka (SZ) je priradená konkrétnemu elektrikárovi (podľa oblasti 

pôsobenia). 

• Zobrazenie plánu práce pre jednotlivých elektrikárov. 

• Operatívne zmeny plánu práce. 

• Optimalizácia výberu termínu (farebné zvýraznenie SZ na rovnaké odberné 

miesto). 

• Skladové zásoby meradiel. 

Fleetware – GPS 

• Poskytuje kompletný prehľad všetkých vozidiel, zobrazenie poslednej pozície, 

rýchlosť jazdy, identifikácia vodiča, rozlíšenie jazdy služobná/súkromná, stav 

tachometra.   

• Umožňuje zobrazenie pozícií vozidiel na mape. 
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• Umožňuje prehľad jázd on-line. 

• Ponúka grafické zobrazenie jázd. 

• Možnosť nastavenia užívateľských prístupových práv. 

GIS – grafický informačný systém 

• Aktuálnosť dát je v kompetencii pracovníka dokumentácie siete. 

• Podklady využíva majster servisu merania. 

• Umožňuje rýchlo získať priestorové údaje o zariadeniach v správe SSD. 

• Umožňuje ukladanie, úpravy, analyzovanie, zdieľanie a zobrazovanie 

geografických informácií. 

• Poskytuje presnú identifikáciu objektov na mape a priestorové údaje o odberných 

miestach. 

• Umožňuje prepojenie dát so SAP IS-U. 

• Možnosť vyhotovenia mapovej snímky. 

2.6 Analýza súčasného stavu procesov servisu merania 

Nasledujúca podkapitola sa zameriava na súčasný stav procesov servisu merania. 

Primárnou náplňou servisu merania je zaistenie činností spojených so servisom 

a službami pre koncových zákazníkov. Ide o úkony na odberných miestach, ktoré sú 

generované na základe požiadavky odberateľa, dodávateľa elektriny (obchodníka) alebo 

distribútora elektriny. Medzi dôležité činnosti servisu merania patrí tiež starostlivosť 

o meradlá inštalované v sieti na odberných miestach. Každé meradlo je vo vlastníctve 

SSD a je zaevidované v systéme SAP IS-U. Kľúčovými parametrami na jednoznačnú 

identifikáciu meradla sú výrobné číslo a typ. Z hľadiska lokalizácie možno meradlá 

rozdeliť na dve základné skupiny – inštalované a skladové. Meradlá sa nachádzajú 

v centrálnom sklade, alebo sú v lokálnych skladoch servisu merania a sú určené 

na inštaláciu do siete (26). 
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2.6.1 Hlavné činnosti servisu merania 

Hlavnými činnosťami servisu merania sú: 

• inštalácia nových meradiel (elektromerov a pomocných prístrojov), 

• výmena meradiel, 

• demontáže meradiel – ukončenie odberu, 

• odpojenie a znovuzapojenie odberov, 

• kontroly a reklamácie, 

• odpočty, 

• riešenie neoprávnených odberov. 

Doplňujúce údaje:  

• Takmer 80 % zariadení je označených čiarovými kódmi.  

• Z dôvodu riešenia reklamácií a vymáhania pohľadávok je nutná pravidelná 

archivácia dokumentov (servisných zákaziek). Ročne sa realizuje a archivuje 

takmer 130 tisíc servisných zákaziek. Každá servisná zákazka je označená číslom 

a čiarovým kódom. Denne sa k riešeniu reklamácií vyhľadáva cca 10 servisných 

zákaziek.  

2.6.2 Plánovanie a realizácia výkonu činnosti servisu merania  

Plánovanie a realizácia výkonu činnosti servisu merania v rámci spoločnosti 

je realizovaná týmito činnosťami: 

• príprava a plánovanie servisných zákaziek na výkon činnosti v SAP IS-U, 

• realizácia činnosti merania, 

• realizácia výkonu na základe požiadaviek na servisné služby (tretie strany), 

• príjem a spracovanie servisných zákaziek v SAP IS-U. 

Plánovaná činnosť servisu merania je realizovaná na základe týždenných, mesačných 

a ročných plánov činnosti na meradlách a meracích zariadeniach. 
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Vykonávané činnosti majú nasledovné členenie: 

• Plánované činnosti – jedná sa o činnosti vyplývajúce z platnej legislatívy 

(výmena po uplynutí doby overenia fakturačného meradla alebo hromadné 

výmeny meradiel súvisiacich s montážou inteligentných meracích systémov), 

kedy je distribútor zo zákona povinný oznamovať koncovým zákazníkom 

plánovanú výmenu a teda aj plánovať výmenu na presný dátum (prípadne aj 

hodinu). Patria sem tiež plánované kontroly funkčnosti a správnosti merania 

spotreby elektriny. 

• Neplánované činnosti – ide o zabezpečenie operatívnych výkonov zväčša 

vychádzajúcich z požiadaviek dodávateľov elektriny alebo zákazníkov (nové 

odbery, poruchy, reklamácie, ...). Ich špecifikom je, že v zmysle platných 

štandardov kvality sú pre ich vykonanie určené krátkodobé termíny (24 hodín, 

48 hodín ... až 5 pracovných dní). Termíny sú presne určené v Technickej 

špecifikácii výmeny dát.  

• Urgentný stav – stav vyžadujúci okamžitý zásah vyvolaný poruchou zariadenia. 

• Práce pre interné úkony SSD – napr. vyjadrenia pre iné útvary SSD, informácie 

pre reklamačné oddelenie, oddelenie validácie a kontroly dát a iné. 

• Vlastná réžia pracoviska servisu merania – skladové hospodárstvo, revízie 

náradia, nákup náradia a spotrebného materiálu, súčinnosť pri odhaľovaní 

neoprávnených odberov atď.  

Z celkového počtu cca 130 tisíc zrealizovaných servisných zákaziek je cca 80 tisíc 

plánovaných a 50 tisíc neplánovaných. 

2.6.3 Analýza pracovných pozícií 

Na procese, ktorý je navrhnutý na zmenu, sa podieľajú 4 plánovači, 17 majstrov, 

96 elektrikárov a 13 technikov servisných zákaziek. 

Technik riadenia prác servisu merania – plánovač 

• plánovanie činnosti výmen meradiel a hromadných výmen meradiel v súlade 

s platnou legislatívou 

• plánovanie kontroly funkčnosti a správnosti merania spotreby elektriny 

• plánovanie kontroly odpojených meradiel 
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Majster servisu merania 

• prideľovanie práce pre jednotlivých elektrikárov (snaha o ich najoptimálnejšie 

vyťažovanie) 

• tlač servisných zákaziek 

• príjem a kontrola vypísaných servisných zákaziek, 

• výdaj a príjem meradiel, evidencia meradiel 

• logistika meradiel 

• komunikácia so zákazníkmi (predovšetkým z dôvodu dohodnutia presného času 

sprístupnenia odberného miesta a pri riešení reklamácií) 

Elektrikár servisu merania 

• montáž meradiel 

• demontáž meradiel 

• odpojenia odberných miest (neplatičov 

• znovuzapojenia odberných miest 

• kontroly odberných miest (plánované, námatkové) 

Technik servisných zákaziek 

• príjem a spracovanie servisných zákaziek v systéme SAP I-SU (montáž meradiel, 

demontáž meradiel, výmena meradiel) 

• aktualizácia údajov v systéme SAP I-SU (súradnice GPS, poschodie, telefónne 

číslo zákazníka, hodnota hlavného ističa atď.) 

• archivácia servisných zákaziek 

• vyhľadávanie servisných zákaziek (vyhľadanie, naskenovanie a opätovné 

vloženie jednej servisnej zákazky trvá takmer 15 minút) 

2.6.4 Analýza súčasného spôsobu výkonu činnosti servisu merania 

Servisné zákazky (SZ) pre výkon činnosti sú generované v prostredí informačného 

systému SAP IS-U a SAP CRM (príloha č. 1). Vygenerované SZ sú rozčlenené na 

jednotlivé pracoviská podľa územnej pôsobnosti, druhu merania a typu merania v zmysle 

napäťovej hladiny (vysoké napätie alebo nízke napätie). 



37 
 

Majster servisu merania každý pracovný deň ráno prideľuje SZ konkrétnym výkonným 

pracovníkom – elektrikárom, pričom sa snaží o ich najoptimálnejšie vyťažovanie. SZ 

vytlačí a fyzicky odovzdá elektrikárom v papierovej forme. Časť údajov vo formulári SZ 

obsahuje kmeňové dáta, ktoré sú poskytované zo systémov SAP CRM a SAP I-SU. 

Majster servisu merania každú SZ vytlačí dvakrát, z dôvodu, že originál si ponechá 

elektrikár a kópiu odovzdáva zákazníkovi. V prípade neprítomnosti zákazníka ponechá 

kópiu dokladu v elektromerovom rozvádzači, prípadne v poštovej schránke. 

Po príchode elektrikára na odberné miesto zákazníka elektrikár skontroluje, či sú údaje 

v SZ identické s údajmi zistenými na tvare miesta. Ak údaje súhlasia, zrealizuje činnosť 

podľa požiadavky zákazníka, prípadne dodávateľa elektriny. V rámci výkonu zadanej 

práce v teréne doplní potrebné údaje do SZ (napr. pri výmene elektromera vyplní dáta 

z demontovaného aj nainštalovaného elektromera, zaeviduje číslo plomb, prípadne iné 

poznámky). V prípade prítomnosti zákazníka SZ podpíše aj zákazník.  

Po vyriešení všetkých požiadaviek zákazníkov (servisných zákaziek) v teréne, na konci 

pracovnej doby odovzdá elektrikár SZ majstrovi servisu merania, ktorý zabezpečí ich 

odovzdanie na spracovanie technikovi SZ. Na základe písomne zaznamenanej zmeny sa 

spätne v SAP IS-U aktualizujú dáta (napr. výmena elektromera na odbernom mieste, 

zmena alebo doplnenie kmeňových údajov a iné) a odsúhlasujú sa výkony. Ak sa 

v systéme IS-U zmenia parametre zmluvy, dôjde k prepadu dát na zodpovedajúcej 

položke zmluvy v systéme CRM. SZ  má dôležitú evidenčnú funkciu – vykonaný úkon 

v prípade prítomnosti zákazník potvrdí a takýto doklad je archivovaný. Prostredníctvom 

čiarového kódu je každá SZ ukladaná do súboru v programe Excel a následne je súbor 

importovaný do SAP IS-U. Sken SZ však nie je k dispozícii. V prípade riešenia 

reklamácie je nutné manuálne vyhľadať príslušnú SZ a e-mailom ju odosielať pracovisku, 

ktoré reklamáciu, príp. požiadavku zákazníka alebo podnet iného oddelenia rieši.  

Súčasný spôsob výkonu činnosti merania je zobrazený na obrázku č. 10. 
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Obrázok č. 10: Proces súčasného spôsobu výkonu činnosti 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 7, s. 46) 
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2.6.5 Proces riešenia požiadavky z pohľadu zákazníka 

Pri súčasnom spôsobe výkonu činnosti servisu merania po vykonaní požadovanej služby 

elektrikár vypíše SZ, ktorú má k dispozícii v dvoch exemplároch. V prípade, že pri 

výkone činnosti je zákazník prítomný, zákazník SZ podpíše a elektrikár mu ponechá 

kópiu. V prípade neprítomnosti zákazníka, elektrikár ponecháva kópiu SZ 

v elektromerovom rozvádzači, príp. v poštovej schránke. Proces riešenia požiadavky 

z pohľadu zákazníka zobrazuje diagram EPC na obrázku č. 11.  
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Obrázok č. 11: Proces riešenia požiadavky z pohľadu zákazníka 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 7, s. 46) 
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2.7 Hlavné nedostatky súčasného systému  

Na základe spracovanej analýzy boli identifikované nedostatky súčasného systému 

v spoločnosti:  

• V prípade urgentnej zákazky nutnosť elektrikára vrátiť sa na stredisko. 

• Možná chybovosť pri vypisovaní servisnej zákazky – riziko chýbajúcich údajov, 

prípadne nesprávne vpísaných údajov (napr. elektrikár zabudne napísať číslo 

prístroja, prípadne napíše chybné číslo, zabudne odpísať veľkosť hlavného ističa 

a iné). 

• Možné riziko chybovosti pri zavádzaní dát do IS. 

• Neschopnosť zhotovenia fotodokumentácie z odberného miesta. 

• Archivácia servisných zákaziek v papierovej forme.  

• Pomerne vysoké náklady na tlač servisných zákaziek. 

• Nie je možnosť elektrikárom operatívne meniť prácu, pretože pri takejto zmene 

nemá elektrikár k dispozícii žiadne podklady na prácu. 

• Neschopnosť spárovať služobné príkazy so systémom Fleetware (sledovanie 

vozidiel), ktoré v súčasnosti slúži na kontrolu iba pre vedúcich pracovníkov.  

• V prípade vyhľadávania servisnej zákazky nutnosť fyzického vyhľadania 

zákazky, manuálne skenovanie a odosielanie. 

• Riziko straty, príp. znehodnotenia kópie servisnej zákazky v prípade, že zákazník 

nebude prítomný, nakoľko kópiu servisnej zákazky elektrikár ponecháva 

v elektromerovom rozvádzači, príp. v poštovej schránke. 
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3 VLASTNÝ NÁVRH RIEŠENIA 

Na základe výsledkov metódy HOS 8, analýzy existujúceho informačného systému ako 

aj analýzy súčasného stavu procesu vyplýva, že súčasný stav informačného systému je 

skôr dobrý, resp. až na dve oblasti veľmi dobrý. Pretože zmena celého informačného 

systému by bola nevhodná, v nasledujúcej kapitole budú navrhnuté zmeny a opatrenia, 

ktoré sa týkajú najmä zlepšenia funkčnosti niektorých častí systému a užívateľského 

rozhrania. 

3.1 Ciele optimalizácie procesu  

V predloženom návrhu je hlavným cieľom vytvoriť podporný IS pre riadenie výkonu 

činnosti servisu merania tak, aby bolo dosiahnuté zvýšenie jeho efektívnosti. 

Nevyhnutným predpokladom pre zmenu procesov merania je implementácia nového 

modulu informačného systému pre komplexnú podporu nových procesov merania 

do existujúceho aplikačného prostredia spoločnosti – implementácia mobilného klienta. 

Systém umožní efektívne denné plánovanie činnosti servisu merania pre jednotlivých 

výkonných pracovníkov (elektrikárov) alebo pracovné skupiny v teréne, operatívne 

a flexibilné zasahovanie do dennej plánovanej činnosti pracovných skupín v teréne. Tým 

sa dosiahne zníženie počtu pracovníkov podieľajúcich sa na súčasnom procese – 

technikov SZ, zvýšenie využitia fondu pracovnej doby elektrikárov a celkové zníženie 

nákladov na výkon činnosti servisu merania (minimalizácia organizačných prestojov, 

minimalizácia administratívnej činnosti pri plánovaní a prideľovaní SZ a eliminovanie 

nákladov na tlač SZ). 

Ďalšími cieľmi optimalizácie súčasného procesu sú: 

• využitie možnosti automatizovaného zberu dát z terénu,  

• odstránenie využívania papierových servisných zákaziek,  

• pružnosť prideľovania práce jednotlivým elektrikárom,  

• zabránenie duplicite výkonu na jednu servisnú zákazku,  

• zjednodušenie orientácie v údajoch o odbernom mieste, 

• zabezpečenie okamžitej informovanosti o vykonaní práce.  
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3.2 Súhrn požiadaviek na zmenu procesu 

Po vykonaní analýz je predložený súhrn požiadaviek na zmenu procesu: 

• vytvoriť podporný IS na riadenie výkonu činnosti servisu merania mobilných 

pracovných skupín v rámci servisu merania s možnosťou efektívneho časového 

grafického plánovania jednotlivých pracovných úloh pre výkonných pracovníkov 

servisu merania, ktoré sa môžu nachádzať aj mimo areálov SSD bez priameho 

prepojenia na pevnú sieť SSD, 

• dosiahnuť reálne vyššie hodnoty využitia fondu pracovnej doby pracovníkov, 

• optimalizovať počet najazdených kilometrov a znížiť podiel časov jazdy 

na vlastnej práci pri činnostiach merania,  

• znížiť administratívnu náročnosť spracovania servisných zákaziek, 

• zvýšiť kvalitu údajov o vykonanej činnosti vrátane dôveryhodnej evidencie časov 

práce a jázd pre jednotlivé pracovné činnosti. 

V novom navrhovanom procese medzi základné IS komunikačnej schémy patria:  

• SAP IS-U 

• SAP CRM 

• GIS 

• Fleetware – GPS  

• Centrála mobilného klienta 

• Mobilné zariadenie 

 

Obrázok č. 12: Schéma komunikácie základných IS 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 26) 
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Intenzita komunikácie je možná v zásade od okamžitej až po 24-hodinovú. Okamžitá 

komunikácia je požadovaná na úrovni:  

• Oznámenie STORNA SZ zo SAP IS-U do centrály mobilného klienta a následné 

odovzdanie na mobilné zariadenie, v ktorom je PP aktivovaný na vykonanie. 

• Oznámenie z mobilného zariadenia do centrály mobilného klienta o tom, 

že pracovník ukončil všetky zadané PP, čo pri dostatočnej voľnej časovej kapacite 

pracovníka môže byť využité na zadanie ďalšej práce – priradenie PP na výkon. 

3.3 Navrhovaný spôsob výkonu činnosti servisu merania 

Logika prípravy SZ (t.j. generovanie SZ zo systému SAP IS-U, SAP CRM) sa nebude 

meniť, to znamená, že zo systému budú vygenerované plánované a neplánované SZ a ich 

pridelenie na konkrétne pracovisko podľa územnej pôsobnosti. 

Odosielanie SZ s požadovanými dátami pre výkon činnosti zo SAP IS-U prebieha 

automaticky do centrály mobilného klienta. Plánovač servisu merania bude priebežne 

prideľovať SZ v centrále mobilného klienta konkrétnym výkonným pracovníkom – 

elektrikárom. SZ budú v systéme mobilného klienta nazývané pracovné príkazy (ďalej 

len PP). Prideľovanie PP môže byť realizované na týždennej báze (plánované činnosti), 

dennej báze alebo operatívne (podľa potreby). 

Všetky požiadavky budú automaticky prenesené do mobilných zariadení výkonných 

pracovníkov. Do mobilných zariadení sa budú prenášať údaje zo SAP IS-U, SAP CRM 

a GIS, ktoré sa budú elektrikárom podľa potreby modifikovať a aktualizovať. Aktuálne 

dáta sa budú spätne prenášať do SAP IS-U, SAP CRM a GIS. Uzatvorené PP sa budú 

v centrále mobilného klienta archivovať. 

Stornovanie SZ je možné iba v systéme SAP IS-U. Informácia o stornovaní SZ bude 

prenesená do centrály mobilného klienta a na mobilné zariadenie. V prípade, že PP nie je 

pridelený, bude deaktivovaný v centrále mobilného klienta. V prípade, že bol PP 

pridelený a odoslaný do mobilného klienta, bude zaslaná správa do mobilného zariadenia 

s cieľom deaktivácie PP. Mobilný klient musí signalizovať storno (zvuk, vnútené 

zobrazenie). Ak nebude možné zaslať správu do mobilného klienta, bude realizovaná 

notifikácia na zodpovedného pracovníka – majstra. 
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Nový navrhnutý spôsob výkonu činnosti servisu merania znázorňuje diagram EPC 

na obrázku č. 13. 
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Obrázok č. 13: Navrhovaný spôsob výkonu činnosti 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 7, s. 46) 
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3.4 Navrhovaný spôsob riešenia požiadavky z pohľadu zákazníka 

Pri navrhovanom spôsobe výkonu činnosti servisu merania po vykonaní požadovanej 

služby má zákazník niekoľko možností. V prípade, že je zákazník pri výkone činnosti 

prítomný, po odsúhlasení dát s elektrikárom v mobilnom zariadení na znak súhlasu 

podpíše PP (elektronický podpis). Zároveň sa môže rozhodnúť, či požaduje alebo 

nepožaduje doklad o vykonanej službe. V prípade, že doklad požaduje, môže sa opäť 

rozhodnúť, či žiada doklad v elektronickej podobe (e-mailom) alebo v papierovej 

podobe. Ak požaduje v elektronickej podobe, elektrikár overí v systéme, či je k dispozícii 

e-mailová adresa zákazníka a či je správna, a doklad odošle. V prípade, že e-mailová 

adresa zákazníka nie je k dispozícii, elektrikár doplní údaj do mobilného zariadenia. 

Následne doklad odošle. V prípade, že zákazník žiada doklad o zrealizovaní služby 

v papierovej forme, elektrikár overí korešpondenčnú adresu zákazníka v mobilnom 

zariadení a poznačí požiadavku na odoslanie dokladu poštou.  

V prípade, že zákazník nie je pri výkone služby prítomný, elektrikár overí, či je 

k dispozícii e-mailová adresa zákazníka. Ak je k dispozícii e-mailová adresa, odošle 

doklad o vykonaní služby v elektronickej podobe. V prípade, že e-mailová adresa 

zákazníka nie je k dispozícii, poznačí v mobilnom zariadení požiadavku na odoslanie 

dokladu poštou. Proces riešenia požiadavky z pohľadu zákazníka zobrazuje diagram EPC 

na obrázku č. 14.  
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Obrázok č. 14: Návrh riešenia požiadavky z pohľadu zákazníka 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 7, s. 46) 

Navrhnutým spôsobom procesu odovzdania dokladu o zrealizovanej činnosti PP 

zákazníkovi sa takmer úplne odstráni riziko straty alebo znehodnotenia kópie SZ, ktoré 

hrozí pri súčasnom spôsobe ponechávania kópie SZ v poštovej schránke alebo 

elektromerovom rozvádzači v prípade neprítomnosti zákazníka.  
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3.5 Požiadavky na funkcionalitu centrály mobilného klienta 

Na základe analýzy procesu boli zadefinované požiadavky na funkcionalitu centrály 

mobilného klienta: 

• preberanie SZ vygenerovaných v SAP IS-U 

• prideľovanie/manažovanie výkonu PP 

• optimalizovanie trasy 

• prenos dát do jednoznačne identifikovaného prenosného zariadenia v teréne 

• evidencia „komu“ bol PP pridelený 

• vyhodnocovanie kapacity pracovníka a pracoviska 

• evidovanie stavu PP (otvorený, pridelený, vykonaný, ...) 

• preberanie informácie o druhu začiatku a konci výkonu 

• evidovanie poznámky k stavu na jednotlivých odberných miest (spresnenie 

adresy, prístupnosť odberného miesta, podozrenie na neoprávnený odber atď.) 

• kontrolovanie určených termínov vykonania, upozornenia na kritický (posledný) 

deň 

• zasielanie avíza o skoršom ukončení práce elektrikára, čo by umožňovalo 

plánovačovi pridelenie SZ na výkon v rámci pracovného dňa 

Centrála mobilného klienta bude mať implementovanú funkcionalitu – použitím metódy 

drag and drop budú prideľované PP jednotlivým pracovníkom vrátane výberu potrebného 

vybavenia. Daná funkcionalita bude využívať zásobník pracovných príkazov, zásobník 

áut a zásobník pracovníkov, ktorí sú v daný deň/týždeň k dispozícii a časový normatív 

jednotlivých druhov výkonov. Pridelené PP sa budú pre každého pracovníka zobrazovať 

buď na časovej osi, alebo osi plánovanej trasy. Bude implementované farebné rozlíšenie 

pre status PP (napr. pridelený PP – červená, vykonávaný PP – žltá, ukončený PP – zelená, 

naplánovaný PP na hodinu – modrá, urgentný PP – oranžová). 

3.6 Požiadavky na funkcionalitu mobilného zariadenia 

Súčasné moderné systémy pracujú s veľkým množstvom informácií, ktorých aktualizácia 

a distribúcia servisným pracovníkom v teréne môže byť neefektívna. Riešením tohto 

problému je využívanie mobilných klientov pri práci v teréne, pričom ich hlavným 

účelom je zefektívnene práce s údajmi, zníženie pracnosti pri ich získavaní 
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a vyhodnocovaní, zníženie alebo odstránenie vplyvu ľudského faktoru pri vstupe dát 

a podpora pri ich získavaní.  

 

Obrázok č. 15: Možnosti zariadení pre mobilného klienta 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 26) 

3.6.1 Funkčné požiadavky mobilného klienta 

Informačné systémy sú v súčasnosti dopĺňané rôznymi typmi mobilných aplikácií. 

Tie využívajú moderné mobilné technológie, dostupné internetové pokrytie a rôzne druhy 

mobilného hardwarového vybavenia. Mobilné nadstavby systému zabezpečujú riadenie 

prác v teréne a umožňuj kvalitný záznam informácií v reálnom čase.  

Základnými požadovanými funkcionalitami a vlastnosťami mobilného zariadenia sú: 

• umožniť používateľom vykonávať ich každodenné pracovné úlohy – zakladanie, 

modifikácia a prezeranie údajov na mobilnom zariadení priamo v teréne, 

• umožňovať on-line preberanie pracovných príkazov, on-line alebo off-line 

zadávanie a zber dát pre jednotlivé PP a ich spätné odosielanie na server, 

• umožňovať prácu on-line (dostupný internet) a off-line (nedostupný internet),  

• užívateľsky príjemné a jednoduché prostredie obsluhy mobilného zariadenia, 

• čítanie čiarového kódu meradiel, 

• zameranie a zber GPS súradníc z terénu, 

• off-line GPS navigácia na miesto výkonu práce, 

• fotografovanie a automatické priradenie fotodokumentácie k odbernému miestu, 

• elektronický podpis pracovníka vykonávajúceho činnosť a tiež koncového 

odberateľa, 

• schopnosť odoslať e-mail (doklad pre zákazníka) o vykonaní činnosti. 
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Okrem vyššie uvedených funkčných požiadaviek na mobilné zariadenie je rozhodujúce, 

aby koncové mobilné zariadenie disponovalo vlastnosťami ako je odolnosť voči nárazu, 

pádu do vody, nepriaznivým poveternostným podmienkam (napr. dážď, sneh, extrémne 

vysoké alebo nízke teploty) a dobrá čitateľnosť pri jasnom slnečnom osvetlení. 

3.6.2 Reportingové požiadavky mobilného klienta 

Na základe spoľahlivých dát získaných v reálnom čase je možné získať výstupy, ktoré 

kľúčovým užívateľom prinášajú maximálny prehľad o výkone jednotlivých elektrikárov 

a pracovných skupín.  

Primárne reportingové požiadavky mobilného klienta: 

• zoznam PP v členení na nepridelené, pridelené nerozpracované, pridelené 

rozpracované, rozpracované a prerušené, urgentné (na základe telefonických 

požiadaviek dispečerov – poruchy) 

• zobrazenie histórie ukončených PP za zvolené obdobie 

• časové úseky jazdy a státia podľa pracovníkov a zákaziek (údaje z GPS Fleetware 

pre porovnanie a kontrolu časov priradených k PP) 

• report zistených rozdielov v evidencii dát odoslaných do mobilného zariadenia 

a zistených dát na odbernom mieste 

• grafické znázornenie sledovaných činností za zvolené obdobie a pracovníkov 

3.7 Ekonomické zhodnotenie a prínosy 

V nasledujúcej kapitole je rozpracované zhodnotenie nákladov a prínosov zavedenia 

navrhnutých zmien informačného systému do spoločnosti. 

3.7.1 Náklady 

V rámci bakalárskej práce neboli oslovení žiadni potenciálni dodávatelia informačného 

systému pre management mobilných pracovníkov v teréne a implementáciu mobilného 

klienta. Pre stanovenie nákladov je určujúcim faktorom aj spôsob spolupráce 

s dodávateľmi. Uvedené náklady boli poskytnuté firmou, ktorá pôsobí na Slovensku 

a spolupodieľala sa pri implementácii mobilného klienta pre inú distribučnú spoločnosť. 

Firma ponúka mobilný systém, ktorý pracuje na akomkoľvek mobilnom zariadení, ako 
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napr. smartfón či tablet, čo robí jeho použitie lacné a predovšetkým rýchle. Riešenie je 

kompatibilné s operačnými systémami Android, Windows a iOS. Firma ponúka 

kompletnú dodávku riešenia „na kľúč“. Ponúka prípravu, konfiguráciu a inštaláciu 

zariadení, upgrade driverov, firmwaru, operačných systémov už nasadených alebo 

nových zariadení, riešenie problémov vrátane školení pre používanie a správu systému. 

Náklady na informačný systém sa rozdelia na jednorazové (obstarávacie) náklady 

a paušálne náklady. Jednorazové náklady sa v značnej miere môžu líšiť predovšetkým 

od ceny koncového mobilného zariadenia (terminálu). Na základe požiadaviek 

spoločnosti SSD je najvhodnejším terminál Zebra, ktorý je cenovo nákladnejší, ale 

poskytuje väčší komfort a podstatne viac funkcií ako klasický smartfón. Preto sú 

v predkladanej bakalárskej práci uvedené náklady len pre toto zariadenie. 

V tabuľke č. 2  je uvedený prehľad jednorazových nákladov na zavedenie mobilného 

klienta. V tabuľke č. 3 je predložený prehľad paušálnych nákladov na údržbu mobilného 

klienta.  

Tabuľka č. 2: Jednorazové náklady na zavedenie mobilného klienta 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Jednorazové náklady Suma v € 

Centrálna aplikácia (centrála mobilného klienta)  100 000 

Prenosné terminály (mobilné zariadenia)  100 000 

Implementácia IS  100 000 

Úpravy existujúcich aplikácií  20 000 

Systém pre vzdialenú podporu  5 000 

Náklady na zaškolenie pracovníkov  4 000 

CELKOM  329 000 

 

Implementácia IS by teda spoločnosť v prípade prenosného terminálu Zebra stála 

329 000 €. Pri výbere tejto alternatívy je to pre spoločnosť SSD prijateľná cena. 
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Tabuľka č. 3: Paušálne náklady za rok 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Paušálne náklady Suma v € 

Náklady na aktualizáciu a údržbu systému  45 000 

Odhadované náklady na opravy možných chýb  5 000 

CELKOM  50 000 

 

Paušálne náklady na úrovni 50 000 € ročne sú rovnako ako jednorazové náklady 

pre spoločnosť SSD v prijateľnej cenovej hladine.  

V tabuľkách boli vyjadrené investície, ktoré by bolo potrebné investovať pre management 

mobilných pracovníkov v teréne a implementáciu mobilného klienta do informačného 

systému spoločnosti. Z pohľadu autora tejto práce sú to investície, ktoré nie sú obzvlášť 

vysoké a spoločnosť ich dokáže efektívne pri svojej činnosti využiť. 

3.7.2 Prínosy po zavedení mobilného klienta 

Implementáciou mobilného klienta do spoločnosti dôjde k zníženiu nákladov najmä 

na tlač PP (predpokladá sa zníženie o takmer 90 %), k zníženiu nákladov na pohonné 

hmoty,  k zníženiu počtu pracovníkov podieľajúcich sa na súčasnom spôsobe výkonu 

činnosti servisu merania – technikov SZ, k efektívnemu využívaniu pracovného času 

elektrikárov, zníženiu času na vyhľadávanie miesta výkonu práce, a v neposlednom rade 

k úspore a postupnému odstraňovaniu manuálnej práce spojenej s riešením reklamácií 

(vyhľadávanie, skenovanie a archivácia dokumentov). Prínosy vo forme finančných 

úspor je možné v súčasnej chvíli vyjadriť iba približne. Presné vyjadrenie finančných 

úspor bude možné až po minimálne jednom roku užívania IS. Odhaduje sa, že 

implementáciou mobilného klienta spoločnosť usporí ročne približne 110 000 €. 

Prínosy zavedenia mobilného klienta sú definované z pohľadu majstra servisu merania, 

z pohľadu elektrikára, z pohľadu managementu a z pohľadu controllingu. 
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Prínosy z pohľadu majstra servisu merania 

• Odstránenie práce spojenej s tlačou servisných zákaziek. 

• Odstránenie rozdeľovania servisných zákaziek elektrikárom. 

• Flexibilné riešenie operatívnych požiadaviek zákazníkov. 

• Získanie nástroja na kontrolu elektrikárov. 

• Možnosť objektívnejšieho hodnotenia elektrikárov. 

Prínosy z pohľadu elektrikára 

• Elektrikár môže začať prácu výjazdom z domu. 

• Elektrikár môže využívať množstvo funkcionalít mobilného zariadenia: 

o navigácia na miesto výkonu služby, 

o zobrazenie on-line informácie o zákazke, 

o možnosť jednoduchého a rýchleho vyhotovenia fotodokumentácie a jej 

priraďovanie k zákazke, 

o čítanie čiarového kódu na elektromere.  

• Odpadá odovzdávanie papierových protokolov v teréne zákazníkom. 

• Po príjazde na miesto realizácie zákazky začína plynúť čas (spustí sa automaticky 

na základe pozície GPS alebo manuálnym stlačením tlačidla). Po vyriešení 

pracovného príkazu sa zákazník podpíše na displej mobilného zariadenia, 

elektrikár skontroluje správnosť údajov a potom vyplnený protokol odošle.  

Prínosy z pohľadu managementu 

• Spokojnosť zákazníka. 

• Nižšie náklady vďaka eliminácii papierových dokumentov (odpadajú náklady 

na tlač servisných zákaziek/pracovných príkazov). 

• Zníženie počtu technikov servisných zákaziek vďaka automatickému vkladaniu 

zákaziek do systému. 

• Zvýšenie počtu zrealizovaných zákaziek vďaka vyššej efektivite elektrikárov. 

• Zníženie spotreby pohonných hmôt na zákazku. 

• Presnejšie dáta pre analýzu efektivity. 

• Získanie kvalitných podkladov k rozhodovaniu. 
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• Motivácia ku kvantite a kvalite práce – zohľadnenie zrealizovaných zákaziek 

na výkonovú zložku mzdy. 

Prínosy z pohľadu iných oddelení spoločnosti 

• Využitie digitálnych zákaziek pre analýzu historických dát. 

• Využitie digitálnych zákaziek v prípade reklamácií. 

• Sledovanie nepresností medzi polohou vozidla a údajom v PP. 

• Využitie aktuálnej polohy elektrikára pre presnejšie plánovanie a informovanosť 

zákazníka, teda pre jeho maximálnu spokojnosť. 

Okrem vyššie uvedených prínosov poskytuje zavedenie mobilného klienta nové možnosti 

aj pre zákazníkov, ktoré sú rozpracované v kapitole 4.4. V navrhovanom procese si 

zákazník sám môže vybrať, či bude žiadať doklad o zrealizovanej činnosti, ak áno, či       

e-mailom alebo v papierovej forme poštou. 

Pre spoločnosť SSD je prínosom najmä automatický zber dát z terénu, čím sa takmer 

úplne odstráni možné riziko chybovosti pri vypisovaní SZ a zavádzaní dát do IS. 

Za dôležitý prínos sa tiež považuje možnosť zhotovenia fotodokumentácie z odberného 

miesta, ktorá je  rozhodujúcim atribútom pri riešení reklamácií a sťažností zákazníkov.  
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ZÁVER 

Podnikové informačné systémy sa stali neoddeliteľnou súčasťou každého podniku. 

Prudký nárast požiadaviek na objem spracovávaných dát, na ich aktuálnosť, rýchlosť, 

či presnosť vyžaduje, aby podniky tejto problematike venovali adekvátnu pozornosť. 

Od podnikov sa preto vyžaduje, aby monitorovali trendy a možnosti informačných 

systémov a zároveň využívali najmodernejšie technológie. 

Cieľom bakalárskej práce bolo posúdiť súčasný informačný systém spoločnosti SSD, a.s. 

a vykonať analýzu potrieb jeho užívateľov. Následne na základe výsledkov analýz 

navrhnúť zmeny vedúce k zefektívneniu každodenného používania informačného 

systému. 

Teoretická časť práce v úvode vymedzuje základné pojmy, ktoré boli zdrojom informácií 

pre bakalársku prácu a analýzu informačných systémov. V závere teoretickej časti 

popisuje analytické nástroje SWOT analýzu a metódu HOS 8, ktoré sú použité pre 

analýzu informačného systému spoločnosti.   

V druhej kapitole práca stručne charakterizuje spoločnosť SSD, a.s., jej stratégie a ciele. 

Spoločnosť SSD, a.s. patrí medzi utilitné spoločnosti zaradené do odvetvia utilít, pre ktoré 

je charakteristická obsluha veľkého množstva zákazníkov. Preto aj samotná spoločnosť 

kladie veľký dôraz na podporu procesov a zákazníckych služieb. Práca pomocou 

analytických nástrojov špecifikuje hlavné nedostatky súčasného systému a na základe 

vykonaných analýz v tretej kapitole predkladá návrh na zlepšenie funkčnosti IS. 

V záverečnej kapitole práca navrhuje zmeniť organizáciu práce a procesy pri riadení 

výkonu činnosti servisu merania tak, aby bolo umožnené efektívne riadenie výkonných 

pracovníkov v teréne a automatický zber dát z terénu do existujúcich IS spoločnosti, a to 

implementáciou mobilného klienta. Navrhovaný proces šetrí nielen náklady spoločnosti 

najmä na tlač papierovaných formulárov (servisných zákaziek), ktoré budú 

v elektronickej podobe, ale zníži aj počet pracovníkov podieľajúcich sa na samotnom 

procese. V neposlednom rade zákazníkovi garantuje a ponúka nové možnosti na získanie 

relevantného dokladu o vykonanej činnosti na jeho odbernom mieste. A spokojnosť 

zákazníka je pre spoločnosť na prvom mieste.  
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