
 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na posouzení stávajícího stavu informačního systému firmy 

a návrh změn tohoto systému, aby jeho využití přineslo uživatelům komfortnější       a 

rychlejší práci. Posouzení informačního systému je založeno na analýze a konzultacích 

s pracovníky ve firmě. Výsledek řešení byl ředitelem společnosti přijat a změny byly 

ohodnoceny jako přínosné. 

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with the assessment of the current situation of the information 

system of the company and it also focuses on the proposal of changes of this system in 

order to provide users more comfortable and faster work by its usage. 

The assessment of information system is based on the analysis and consultations with the 

firm's employees. The result of the solution was accepted by the CEO and the changes 

were valued as very beneficial. 
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ÚVOD 

V dnešní době rychlých moderních pokroků je velmi důležité, z hlediska společností    a 

různých institucí, dbát o svůj informační systém, aby nedošlo ke snížení efektivnosti 

práce, a tak k následujícímu snížení zisku, o který nestojí žádný vedoucí pracovník      a 

majitel. 

Hlavním důvodem pro výběr tohoto tématu byla skutečnost, že dnešní svět je vázaný    

na informační technologie, díky čemuž dochází k neustálé modernizaci a vývoji nových 

technologií. Podle mého názoru firma, která chce být konkurenceschopná a efektivní   

ve využívání svých zdrojů, musí mít fungující informační systém a během své existence 

ho stále modernizovat. 

Posouzení informačního systému a návrhy změn jsou vypracovány pro firmu In-Gastro 

s.r.o. Volba této firmy pro mě byla jednoznačná, jelikož informační systém této firmy 

znám a stávající řešení je současnými zaměstnanci vnímáno jako nedostatečné a kvůli 

tomu i efektivnost práce s tímto systémem není v dnešní době uspokojivá. Vedení firmy 

zaujalo vstřícný postoj k mému návrhu a spolupracovalo tak, aby návrh byl realizovatelný 

a vedl k lepší prosperitě podniku.  

Celá práce je rozdělená do několika částí, aby zpracovaný návrh byl co nejvhodnější   do 

reálného prostředí firmy. První část je věnována analýze stávajícího stavu informačního 

systému, na kterém stavějí další části práce. Druhá část zahrnuje postupný návrh změny 

informačního systému a bezpečnosti. V této části je také podrobně rozpracovaný návrh 

nových funkcí IS a dále ekonomická náročnost plánovaných změn, která ovlivňuje 

v nemalém měřítku postoj vedení firmy ke změnám.  

 

  



12 
 

1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem rozšíření stávajícího IS jsou nové funkce, které usnadní práci 

zaměstnancům, což povede k jejich lepší výkonnosti a zlepší hospodaření podniku.  Účel 

navrhovaného systému je primárně pro zlepšení pracovního výkonu, přehlednost, 

minimalizaci prostoru pro chyby, které vznikají špatnou komunikací, a pro vedení,    

aby mohlo sledovat činnost podniku. 

Části cíle práce jsou následovné: 

- analýza současného stavu informačního systému, vedení komunikační 

infrastruktury,  

- analýza pracovního procesu zainteresovaných skupin na pracovišti            a 

konzultování požadavků s vedením podniku, 

- návrh změn v současném informačním systému, které jsou založeny          na 

předešlých analýzách a požadavcích podniku, 

- zpracování ekonomické náročnosti návrhu a doby potřebné k provedení 

zmíněného návrhu, 

- zhodnocení zpracovaného návrhu a rozsah použití, možné návrhy na budoucí 

inovace. 

Na vypracování bakalářské práce byly použity vědomosti nabyté během studia a praxe. 

Prvotní analýza zachycuje současný stav informačního systému, práci s ním a stav 

komunikační infrastruktury. Analýza zachycuje také nedostatky, které vyúsťují 

v nedokonalé využití dnešních možností.  

Navrhnuté rozšíření stávajícího IS o nové funkce bude vycházet z prvotních analýz,  

které jsou nezbytným podkladem na smysluplný návrh.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V teoretickém východisku práce jsou zaznamenány poznatky, které jsou potřebné    pro 

pochopení daného problému a následného návrhu řešení. 

2.1 Informace 

Slovo informace se v dnešním světě hojně využívá v běžné mluvě. Lidé potřebují 

informace každý den, pro jakékoliv rozhodování, ať jde o volbu cesty do práce      nebo 

pro rozhodování problematiky v pracovní činnosti (2). 

Počátkem si musíme definovat, co vůbec znamená slovo informace, jaký má význam 

v odborné literatuře, abychom jej správně využili a pochopili. Pro definování pojmu 

informace je využito citace z webu it-slovník. „Informace = přesná a včasná data,   

které mají svoji specifikaci a jsou organizována za účelem prezentace v takovém kontextu, 

který dává smysl a význam. Jejich cílem je zvýšení porozumění a snížení nejistoty. 

Informace mají svoji důležitost, jelikož dokáží ovlivnit chování, rozhodování nebo 

výsledky. Pouhé části informací jsou ovšem bezcenné, jelikož po jejich obdržení zůstávají 

věci nezměněny. Ve světě počítačů slouží informace ke zpracování, skladování nebo 

přenášení dat. V běžném životě je akt informování chápán jako komunikace za účelem 

získání nebo sdělení nových skutečností.“ (2) 

Podstatnou skutečností informace je, že je článkem zpracovatelského řetězce „reálný svět 

-> data -> informace -> znalosti“. Z tohoto řetězce je možné označit data za suroviny, 

které slouží k přípravě informací. Z informace určitými pravidly můžeme dostat znalosti, 

které jsou důležité pro správné rozhodování (14, s. 22). 

„Data představují neodmyslitelný prvek podnikového informačního systému. Jsou nositeli 

zaznamenaných skutečností souvisejících s aktivitami podniku a zároveň jsou schopna 

přenosu, interpretace a zpracování. “ (1, s. 21)  

Když zkoumáme informace, máme na výběr několik pohledů, tyto pohledy pracují 

s informací odlišně, díky čemuž lze plně prozkoumat obsah dané informace.  
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• Syntaktický pohled – orientuje se na vnitřní strukturu informace, nezkoumá 

vztah informace k příjemci, zkoumá souvislost mezi zmíněnými znaky (1, s. 2). 

• Sémantický pohled – zdůrazňuje obsahový význam informace, nezkoumá, stejně 

jako předchozí pohled, vztah informace k příjemci (1, s. 2). 

• Pragmatický pohled – orientuje se na praktické využití informace, zkoumá vztah 

informace k příjemci (1, s. 2). 

2.1.1 Nosiče informací 

Informace uchováváme v různých podobách na různých úložištích neboli nosičích 

informací. Tyto nosiče informací můžeme rozdělit do tří základních skupin: 

• databáze – jedná se o elektronickou podobu úložiště, kde dojde ke zpracování   

a uložení informace podle určitých kritérií. Po uložení jsou data přístupná       a 

mohou sloužit k různým analýzám, které slouží jako podklad pro správné 

rozhodování podniku. 

• Papírové dokumenty – jedná se o běžně využívané nosiče, které jsou jen v tištěné 

podobě. Nevýhodou těchto nosičů je dostupnost a riziko poškození. 

• Lidský mozek – pojmenování tohoto nosiče mluví samo za sebe. Tyto informace 

nemají písemný podklad. Jedná se o myšlenky, názory a jisté skutečnosti.  

Velkou nevýhodou může být dostupnost těchto informací (16). 

2.2 Hardware, software 

IS se skládá z více částí, hlavními částmi, kromě komunikační infrastruktury, která je 

velmi důležitá, protože při nesprávném navržení nebo provedení je rychlost přenosu dat 

nedostatečná či dokonce úplně zablokovaná, jsou hardware a software (5). 

Základ systému je hardware, pod tímto názvem se uvádí vše, co máme fyzicky 

nainstalováno v prostorách, všechny komplementy, na které si můžeme tzv. sáhnout (5).  

„Je také známé pravidlo správců počítačových sítí: „Co služba to hardwarový server.“. 

Toto pravidlo má své opodstatnění, protože při výpadku serveru, na kterém je dislokováno 

více služeb, může dojít k destabilizaci celé počítačové sítě a tím k zamezení poskytování 

jednotlivých služeb.“ (5, s. 1)  
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Jak se uvádí v předešlém pravidlu, rozsah hardwaru záleží na množství poskytovaných 

služeb. Výpočetní kapacita by měla být dostatečná, dokonce i s dostatečnou rezervou,   

pro zpracovávání dat a pro budoucí software. Proto bychom při volbě hardwaru měli vzít 

v potaz, jaký software budeme instalovat a jak je náročný (12). 

Software je aplikační část počítačového systému, řídí nám tok dat a zpracovává nová 

vložená data. Software se dělí na dvě základní skupiny (12). 

• Systémový:  

o tento druh zajišťuje chod počítače a styk tohoto zařízení s okolím, 

o jako příklad lze uvést operační systém, který je základem pro používání 

počítače (12). 

• Aplikační:  

o tento druh představuje řízení nástrojů, nebo aplikaci, se kterou uživatel 

pracuje,  

o do tohoto odvětví patří např. vývojové nástroje, grafické a textové editory 

(12). 

2.3 Bezpečnost informačních systémů 

Pro plynulý a bezproblémový provoz IS je nutno zajistit jeho bezpečnost. V dnešní době 

je to velmi aktuální téma, jelikož jsme svědky velmi častých kybernetických útoků      a 

pokusů o ně. Cílem těchto útoků může být např. zcizit citlivé údaje nebo vyřadit systém 

z provozu, proto musíme volit několikavrstvou ochranu, abychom dokázali ochránit nejen 

sebe, ale i zákazníky a jiné uživatele systému (13). 

V této oblasti IT platí pravidlo, že bezpečnost systému je tak silná, jak je silný       jeho 

nejslabší článek. Dá se to přirovnat k řetězu na kole, který každý z nás zřejmě    zná - 

když bude mít řetěz jediný díl v horším stavu než ostatní díly, dojde k přetržení tohoto 

řetězu (13). 

Samozřejmě nikdy nejde zajistit 100% ochranu systému, v tomto odvětví vědy        se 

technologie velmi rychle vyvíjejí a i vynalézavost útočníků se velmi rychle vyvíjí, proto 

bychom měli ochranný systém neustále aktualizovat. Měli bychom mít vícevrstvou 

ochranu, především bychom měli mít na systému vícevrstvý antivirový program,      na 
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kterém se nevyplatí šetřit. Náš systém bychom měli pravidelně zálohovat, aby nedošlo ke 

ztrátě dat při poruše. Důležité je chránit systém proti průnikům zvenčí, k tomu je vhodný 

systém detekce a prevence průniků, který se označuje značkou IDS. Tento systém je 

sestaven z více komponent (13). 

 

Častým nedostatkem systémů jsou také uživatelská hesla, která nejsou dostatečně 

navržena a je lehké je prolomit. Když se toto stane u zaměstnance s vyššími právy     na 

systémy, může dojít k úniku dat (13). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: IDS (zdroj: 9) 
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Tab. 1: Statistika nejpoužívanějších hesel (zdroj:8) 

POŘADÍ HESLO VÝSKYT 

1. 123456 83 % 

2. heslo 33,5 % 

3. 12345 23,5 % 

4. 123456789 19,5 % 

5. martin 13,5 % 

6. aaaaaa 11,5 % 

7. michal 11 % 

„V posledních letech dochází v souvislosti s transformací „mezinárodních“ (nejen) 

bezpečnostních vztahů ke změně bezpečnostního paradigmatu – tzv. otevřené pojetí 

bezpečnosti doplňuje či nahrazuje ve 20. století převládající vojenské pojetí. “ (6, s. 1) 

 

2.4 Informační systém a informační technologie 

2.4.1 Systém 

Pojem systém si můžeme vyložit vícero způsoby, důležité proto je sjednotit si vysvětlení 

pojmu. „V teorii systémů se rozumí systémem uspořádaná množina prvků spolu s jejich 

vlastnostmi a vztahy mezi nimi, jež vykazují jako celek určité vlastnosti, resp. chování“ 

(15, s. 15) 
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Pro systém identifikujeme jednotlivě tyto body: 

• účel systému (cílové chování), 

• strukturu systému, 

• vlastnosti prvků, 

• vlastnosti vazeb, 

• okolí systému, 

• případné subsystémy (14, s. 23). 

 

2.4.2 Informační systém 

Informační systém (IS) je pojem, pod kterým si někteří lidé představují jen soustavu 

počítačů, nebo software, ve kterém pracovníci vykonávají svou práci nebo jej užívají 

uživatelé. Tento pojem však označuje širokou škálu systémů, ať jde například o dopravní 

značení blízko komunikací, která oznamují, kde se nachází jaké město nebo systém 

značení na úřadě. IS by měl co nejrychleji umožnit získání informací pro uživatele,     a 

to jakýmkoliv způsobem (3). 

„Informační systém je soubor lidí, technických prostředků a metod (programů), 

zabezpečujících sběr, přenos, zpracování, uchování dat, za účelem prezentace informací 

pro potřeby uživatelů činných v systémech řízení.“ (15, s. 15) 

V dnešní době se můžeme setkat s velkým zastoupením IS v podobě digitální, kde jsou 

dvě hlavní části, a to software a hardware. Nedílnou součástí jsou lidé, kteří je nejen 

užívají, ale hlavně s tímto systémem pracují a vytváří jej (3).  

„Jedním z nejpodstatnějších momentů současného rozvoje informatiky je její postupná 

integrace do nejrůznějších podnikových, ale i běžných lidských aktivit.        

Informatika se stala součástí ekonomických a obchodních transakcí a analýz, výrobních 

technologií, marketingu, nejrůznějších druhů návrhářských, projekčních nebo 

konzultačních služeb. S tím se razantně rozšířil okruh bezprostředních uživatelů 

informačních technologií, podstatně se zvýšil rozsah, komplexnost, ale současně         

i složitost informačních systémů. “ (4, s. 4) 
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IS tvoří tři základní komponenty (fáze), které jsou tvořeny různými nástroji.        Tyto 

komponenty rozdělujeme na: 

• vstup (input) – do této komponenty patří prvky, které umožňují zachytit 

infomační toky, které jsou předmětem zájmu. 

• Zpracování (processing) – zahrnuje prvky, které transformují vstupy podle 

zadaných pravidel (kritérií) a připravuje data na výstup. 

• Výstup (output) – představuje prvky, které jsou schopny převést informační toky 

k uživateli (14). 

K těmto třem základním komponentám je ještě nutno přidat rozšíření, a to o komponenty 

řízení a zpětnou vazbu. Komponenta řízení provádí akce ohledně nastavení standardů, 

měření odchylek od standardů a minimalizaci těchto odchylek. Komponenta zpětné vazby 

vyhodnocuje výstup a tím ovlivňuje budoucí vstup. Tato komponenta je základním 

nástrojem pro podporu rozhodování (14). 

Volba IS záleží na zaměření podniku a vyvíjí se na základě zmíněných hledisek,       

aby systém plně vyhovoval požadavkům využití a neměl zbytečné části či dokonce 

nedostatky. Prioritou je jeho jednoduchost, přehlednost, využití a také (což je dnes velmi 

aktuální hledisko) bezpečnost proti úniku osobních informací, jejich zneužití a zabránění 

funkčnosti IS (11). 

2.4.3 Informační technologie 

„Tak jako rolník k tomu, aby vypěstoval a sklidil obilí, potřebuje půdu, nástroje         a 

znalosti, tak i my k tomu, abychom mohli zpracovávat data, ze kterých posléze vzniknou 

informace, potřebujeme určité nástroje, metody a znalosti, které budeme dále nazývat 

informačními technologiemi.“ (15, s. 15) 

Informační technologie (IT) je druh vědeckého odvětví, který se zajímá o fungování 

hardwaru a softwaru u výpočetní techniky. „IT věda je velmi odlišná od jiných odvětví 

vědy.“ (11) Díky tomuto odvětví jsme schopni provádět pokroky a inovace výpočetní 

techniky. „Informační technologie ničí čas a vzdálenost.“ (10) 
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2.4.4 Podnikový informační systém 

Jedná se o IS, který se soustřeďuje na podnik. V současné době se klade na podnikový 

IS, protože nejen že má za účel podporu podnikových procesů pomocí ICT, ale často je   

i nositelem nových obchodních příležitostí. Mezi základní prvky toho systému patří lidé, 

ICT a data (15). 

Lidé, kteří pracují s podnikovým IS, jsou děleni do různých skupin dle práce s IS. Za prvé 

osoby, které užívají tento systém, označujeme jako uživatele. Pracovníky, kteří se starají 

o chod systému, nazýváme ICT personálem (interní a externí) (14). 

Podniková data, uchovávaná v IS, rozdělujeme do tří základní skupin, podle povahy dat: 

• data o společenských podmínkách podnikání – v této skupině dat jsou 

obsaženy údaje o různých trendech, např. ekonomických a sociálních. Rozvoj 

technologií a údaje o výrobních faktorech. 

• Data o trhu – do této skupiny zahrnujeme data o trzích, poptávce po komoditách 

daného podniku. Také zde jsou obsažena data o konkurenci. 

• Interní data – tato skupina dat obsahuje údaje o podnikových, finančních 

plánech. Zaznamenává se zde stav podnikového kapitálu, podniková pravidla 

apod. Tato data jsou základem pro správné reagování podniku na své okolí (14). 

2.4.5 Užitek z IS 

Užitek IS v podniku si můžeme vysvětlit tak, že vznikne určitá potřeba informací a pokud 

uspokojíme tuto potřebu, očekáváme z toho nějaký užitek. Požadavek na určitou 

informací řeší informační technologie, které ovšem stojí peníze. Proto musíme zvážit, 

jestli vynaložené zdroje (peníze) vyrovná stupeň uspokojení z dané informace (15).  
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2.5 Analýzy 

Kapitola věnována teoretickým východiskům analýz, které jsou použity v této práci za 

účelem vypracování vhodného návrhu změn. 

2.5.1 Analýza 7S 

Tato analýza poskytuje rozbor sedmi faktorů, které jsou základem pro úspěch podniku 

(22). 

2.5.1.1 Strategie  

„Strategie firmy je charakterizována dlouhodobou orientací firmy, dlouhodobým 

zamýšleným směřování firmy k jednomu cíli nebo k množině cílů a konkrétními možnostmi 

firmy v daném prostředí, které umožňují tyto cíle uskutečňovat.“ (22, s. 13) 

Jedním z hlavních cílů, které se v podnicích aplikují, je dosažení určité konkurenční 

výhody nad společnostmi působící na stejném prostředí trhu s cílem uspokojení poptávky 

na trhu a tím také uspokojení vedení podniku (22). 

V reálném prostředí strategie podniku nepředstavuje jen písemnou podobu vize vedení, 

ale jedná se o jednotlivá rozhodnutí a vyhodnocení daných problematik. Dále v podniku 

nepůsobí jediná strategie, ale několik zároveň působících jako je firemní, obchodní     a 

funkční strategie (22). 

2.5.1.2 Organizační struktura 

Organizační struktura v podniku má své opodstatnění, je to základ pro optimální 

fungování podniku, optimální rozdělení úkolů, kompetencí a také pravomocí.   

Jednotlivé struktury se postupně vyvíjeli od prostých postupně ke složitějším.    Existuje 

mnoho typů organizačních struktur pro různě velké podniky (22). 

„Čím je organizační struktura jednodušší, tím méně se toho může pokazit.“ (22, s. 19) 

2.5.1.3 Systémy 

Do této části patří všechny procedury zpracovávající informace v rámci podniku.  

Četnost automatizace různých podnikových aktivit se z pohledu organizační struktury, 

směrem nahoru k vyšším postům snižují (22). 
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2.5.1.4 Styl řízení 

Do skupiny klasických stylů vedení podniku patří tří styly. První autoritativní styl řízení 

představuje vůdčí roli, kdy přijímá od podřízených informace, které doplňují        jeho 

informace a všechna rozhodnutí jsou na tomto vedoucím pracovníkovi.    Podřízení zde 

nemají možnost ovlivnit rozhodnutí vedoucího pracovníka (22). 

Demokratický styl, jak již naznačuje označení tohoto stylu, zde podřízení mají možnost 

k vyjádřením svých názorů a ovlivnit tak rozhodnutí vedoucího pracovníka.     Vedoucí 

pracovník deleguje část svých pravomocí, ale odpovědnost za rozhodnutí má vedoucí 

pracovník. V tomto stylu probíhá vzájemná komunikace mezi vedoucím pracovníkem a 

podřízenými, to má také za následek časovou ztrátu (22). 

Styl volného průběhu, zde vedoucí pracovník příliš nezasahuje do rozhodování 

podřízených. Rozdělení a postup práce a dané problematice si řeší sama skupina 

zaměstnanců. Tento styl má značné výhody a také nevýhody (22). 

2.5.1.5 Spolupracovníci 

Zaměstnanci jsou základem pro podnik a pro zvýšení podnikové výkonnosti.     

Správný manažer by měl se svými podřízenými umět komunikovat a správně s nimi 

jednat. Zaměstnanci jsou základem pro podnik, jak již bylo zmíněno, ale také jsou 

zdrojem největšího rizika, jak z jednání úmyslného, jako je například podvodné jednání, 

tak neúmyslného (22). 

Vedoucí pracovníci by měli znát své podřízené a díky tomu je správně motivovat k lepším 

pracovním výkonům, dále by měl podporovat komunikaci, sdílení dovedností        na 

pracovišti a zjednat správné ohodnocení pracovníků, kteří představují pro podnik přínos 

(22). 

2.5.1.6 Sdílené hodnoty 

Do této části se zahrnuje také kultura firmy (22). 

„Kultura firmy je souhrn představ, mýtů, přístupů a hodnot ve firmě všeobecně sdílených 

a relativně dlouhodobě udržovaných.“ (22, s. 23) 

Tato část charakterizuje vnitřní atmosféru podniku, kde působí soustava sdílených hodnot 

a názorů, to má za následek vznik určitě firemní kultury (22). 
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2.5.1.7 Schopnosti 

Důležité pro podnik je zlepšovat schopnosti zaměstnanců nejen z technického hlediska, 

ale i například z hlediska ekonomické a informatické gramotnosti. Důležité je nedbat jen 

na výsledky různých analýz, ale také aby zaměstnanci a vedoucí pracovníci dali na svou 

intuici, ale jen v určité míře (22). 

2.5.2 SWOT analýza 

Tato analýza je typ strategické analýzy, která využívá hodnocení (analýzu) vnitřního   

a vnějšího prostředí pro zjištění stavu firmy, podniku či organizace (19). 

Tab. 2: SWOT analýza (zdroj: vlastní zpracování) 

SWOT 
Pomocné 
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Příležitosti Hrozby 

 

Faktory vnějšího prostředí nemůže podnik sám ovlivnit, jsou to buď hrozby,      které 

na podnik působí nebo možné příležitosti, které podnik můře využít ve svůj prospěch. 

Faktory vnitřního prostředí může podnik sám ovlivnit, patří sem tedy silné   a slabé 

stránky, které si podnik vytváří (19). 

Často dochází, že se s výsledky analýzy nepracuje dále, a to z několika možných 

důvodů, proto je nutné brát zřetel, při vypracovávání analýzy, proč je analýzy 

realizována, tedy její účel. Při následném sestavování strategického plánu je nutné 

ohlížet se na výsledky SWOT analýzy (19). 
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2.5.3 Analýza HOS8 

Analýza je založena na hodnocení osmí oblastí a to hardware, software, orgware, 

peopleware, dataware, customers, suppliers, managament IS a hodnotí stávající stav 

informačního systému. Hodnocená je každá oblast zvlášť, zkoumá se, jestli jsou 

jednotlivé oblasti vyváženy a případně jsou zdůrazněny nedostatky, na kterých se dále 

staví jednotlivá doporučení pro vylepšení IS. Konečné hodnocení se znázorňuje       jak 

do grafické podoby, tak do písemné zprávy s jednotlivými poznatky (21). 

2.6 Diagramy, modely 

Tato kapitola je věnována EPC diagramům a relačnímu modelu. 

2.6.1 EPC diagram 

Jedná se o grafický popis procesu vyjádřený diagramem. Pro přehlednost se využívá 

různých značek, které jsou níže znázorněny a popsány (20). 

Značky EPC diagramu: 

 

•            - vyjadřuje daný stav procesu, podle stavu se pak konají další 

aktivity procesu (20).  

 

•               - Označení pro danou aktivitu procesu (20). 

 

 

•                - Role v procesu pro danou osobu, která může mít několik 

vztahů k dané procesní aktivitě. Může za procesní aktivitu 

zodpovídat, vykonávat nebo je informována o 

výsledku aktivity (20). 

 

•        - Logický operátor XOR, vzhledem k výsledku předcházející aktivity 

nastane právě jedna možnost, kterou větví se diagram dále ubere (20). 

Obr. 2: Událost (zdroj: vlastní zpracování) 

Obr. 3: Procesní aktivita (zdroj: vlastní zpracování) 

Obr. 4: organizační jednotka 

(zdroj: vlastní zpracování) 

Obr. 5: XOR (zdroj: vlastní zpracování) 
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•        - Logický operátor AND, vyjadřující že proces půjde dále všemi 

větvemi diagramu, případně, že všechny větve procesu 

přejdou v jednu po vykonání předchozích aktivit (20). 

 

•        - Logický operátor OR, který rozhoduje vzhledem k přecházejícímu 

stavu, jestli proces bude vykonáván jednou nebo více 

větvemi (20). 

 

•             - Zdroj informací podporující procesní aktivitu, také tato 

značka odkazuje na automatickou činnost IS (20). 

 

Jednotlivé značky diagramy jsou spojovány větvemi, které označující, jak daný proces 

postupuje (20).  

 

2.6.2 Relační model 

Tento model je v současnosti velice využívaný, jde o model, kde jsou mezi jednotlivými 

tabulkami definovány vztahy pomocí primárních a cizích klíčů (20). 

2.6.2.1 Primární a cizí klíč 

V každé tabulce musí být určen primární klíč a cizí klíč. Primární klíč musí splňovat 

určitá pravidla, aby byl unikátní pro každou n-tici relace, a tudíž byla splněna podmínka, 

že primární klíč odkazuje právě na jednu n-tici relace z tabulky. Dále musí být primární 

klíč minimální, pokud je primární klíč složený, není možné vypustit ani jeden atribut bez 

toho, aby nebyla porušena podmínka unikátnosti. Primární klíč určujeme z kandidátních 

klíčů, kandidátní klíče, které nevybereme jako klíče primární, nazýváme alternativní (20). 

Cizí klíč slouží k odkazování daného atributu na jinou n-tici relace, kde hodnota daného 

atributu je shodná s primární klíčem odkazované n-tice relace. Další nezávislá vlastnost 

cizího klíče je, že hodnota je buď plně zadaná nebo plně nezadaná (20). 

Obr. 6: AND (zdroj: 

vlastní zpracování) 

Obr. 7: OR (zdroj: 

vlastní zpracování) 

Obr. 8: Informace, materiál, funkce IS (zdroj: vlastní zpracování) 

Obr. 9: Větev diagramu (zdroj: vlastní zpracování) 
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Propojení primárního klíče s cizím klíčem vytváří propojení tabulek, a to je účel relačního 

datového modelu (20).  

2.6.2.2 Integritní omezení pro vztahy 

V relačním datovém modelu máme vztahy. 

 

 

 

Vztah 1:1. Tento vztah nám například určuje, že jeden člověk může mít jeden nebo žádný 

řidičský průkaz (20). 

 

 

 

Vztah 1:N. Tento vztah nám určuje, že jedné n-tici relace odpovídá jedna nebo více n-tic 

jiné relace (20). 

 

 

 

Vztah N:M. Tento vztah nám určuje, že několika relacím odpovídá jedna nebo více relací 

jiných. Tento vztah je nepřípustný, musíme zde využít dekompozice.            Pomocí 

dekompozice rozdělíme vztah N:M na dva vztahy a to 1:M a 1:N pomocí nově vytvořené 

tabulky (20). 

 

 

 

Obr. 10: Vztah 1:1 (zdroj: vlastní zpracování) 

Obr. 11: Vztah 1:N (zdroj: vlastní zpracování) 

Obr. 12: Vztah N:M (zdroj: vlastní zpracování) 
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2.7 Přínosy informačních systémů 

Při vývoji IS je důležité brát v potaz, že pro správnost efektivnost IS je důležité, aby byl 

spokojený uživatel. Proto je důležité poznat budoucího uživatele a dle toho vyvíjet IS 

(21). 

 Rozdělení přínosů IS do skupin: 

• finanční a nefinanční, 

• kvantitativní a kvalitativní, 

• přímé a nepřímé, 

• krátkodobé a dlouhodobé, 

• absolutní a relativní (21). 

Při implementaci IS je nutné odhadnout plánovanou hodnotu, po dosažení této hodnoty 

může být konstatováno, že cíl byl dosažen (21). 

„Systematizace přínosů je nutná proto, aby bylo možné hned na začátku životního cyklu 

informačního systému definovat ukazatele pro konkrétní aplikaci a konkrétní podnik, 

stanovit způsob jejich vyhodnocování i konkrétní odpovědnost za dosažení určité hodnoty 

ukazatelů.“ (21, s. 139) 

Přímé ekonomické přínosy IS můžou být v několika možných podobách, jako je 

například úspora pracovních sil, úspora nákladů, zvýšení objemu výroby,      zrychlení 

výroby a tím dosáhnutí zvýšení objemu zisku (21). 

Nepřímé přínosy můžeme chápat jako například zvýšení konkurence schopnosti,  

zvýšení informovanosti pracovníků, získání strategického náskoku a podobně (21). 
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Obr. 13: Logo společnosti (zdroj: 17) 

3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato kapitola je věnována představení společnosti, její organizační struktury, IS        a 

podobně. Dále pomocí analýz budou nalezeny nedostatky nebo i silné stránky 

společnosti. Ke konci kapitoly jsou vyobrazeny EPC diagramy označující procesy,  které 

nejsou podporovány stávajícím IS a bylo by potřeba tyto procesy do funkcionality IS 

zahrnout. 

3.1 Společnost In-Gastro, s.r.o. 

3.1.1 Základní informace o společnosti 

 

 

 

 

Název:  In-Gastro, s.r.o. 

Právní forma: s.r.o. 

IČO:  26098938 

Sídlo společnosti: Erbenova 566/3, 390 02 Tábor 

Vznik společnosti: 5. 1. 2006 

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

 

Společnost In-Gastro, s.r.o. působí na trhu od roku 2006, kdy došlo k založení stávajícím 

majitelem. Svou působnost zaměřuje na servis, prodej, pronájem gastro vybavení       a 

příslušenství, ale hlavní činností je projekční návrh a realizace velkých gastro 

provozoven. Společnost není žádnou velkou firmou, jedná se o malý podnik, který dnes 

sčítá 14 zaměstnanců, ale díky svému narůstajícímu věhlasu a značných referencí     od 

známých řetězců v daném oboru podnikání dochází k neustálému nárůstu poptávky   po 
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službách této společnosti, což má za důsledek nejen nutnost rozšiřování počtu 

zaměstnanců, ale také rozšiřování podnikových prostor.  

Společnost využívá pravidelně možnost pronájmu externí pracovní síly, jedná se       o 

odborníky v daném oboru. Jejich služby využívá především na realizování nových gastro 

provozoven, tedy na montování nového gastro zařízení.  

Rok 2015 byl pro společnost velkým milníkem, jelikož po náročném vývoji nové 

technologie došlo k založení dceřiné společnosti HoldMaker+, s.r.o., která se specializuje 

na výrobu specifického druhu varné technologie, která je určena na časově náročnou 

přípravu pokrmů.  

3.1.2 Organizační struktura 

Organizační struktura je znázorněna v následujícím hierarchickém znázornění. 

 

Obr. 14: Organizační struktura (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Jak bylo již zmíněno, společnost In-Gastro nedisponuje mnoha zaměstnanci a odpovídá 

tomu i organizační struktura, jelikož všechna důležitější rozhodnutí musí schválit jednatel 

a díky tomu je často i přetížen. Společnost se nachází v jednom objektu, díky čemuž je 

koordinace pracovníků snazší. Organizační struktura je rozdělena tedy na určité čtyři 

větve označující dané oddělení. Každé oddělení má svého vedoucího pracovníka,   který 

řídí pracovní režim oddělení. Organizace v této společnosti vypadá v podstatě tak, že na 

předem naplánované schůzce dostanou vedoucí pracovníci pokyny od jednatele,  co se 
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má dělat, a podle těchto pokynů poté vedoucí pracovníci řídí práci na svých odděleních. 

Často dochází k pronájmu pracovní síly při vytížení podnikových zaměstnanců, zejména 

k tomu to dochází při realizaci projektů. Tyto pracovníky koordinuje vedoucí projekčního 

oddělení spolu s vedoucím servisního oddělení.   Vedoucí servisního oddělení a 

obchodního oddělení se také stará o ekonomiku daného oddělení, účetní uzávěrky pak 

zpracovává externí pracovník.  

3.2 Informační systém společnosti 

Tato část bude zaměřena na bližší popis informačního systému a hardware.  

3.2.1 Hardware 

Využívaný hardware společnosti se skládá z několika stolních PC a přenosných 

notebooků, jejich specifikace bude znázorněna níže ve vypracovaném přehledu.  

Vybavení stolních počítačů v podniku je jednotné. 

Tab. 3: Vybavení stolních počítačů (zdroj: vlastní zpracování) 

Komponenta Parametry 

Operační systém Windows10 

Typ systému 64bitový operační systém 

Procesor Intel® Core™ i5-3230M CPU 2,60GHz 

RAM 8 GB 

Pevný disk HDD 500 GB 

Jednatel společnosti vlastní přenosný počítač od výrobce Apple. 

Tab. 4: Vybavení přenosného počítače jednatele (zdroj: vlastní zpracování) 

Komponenta Parametry 

Operační systém MAC OS 

Typ systému 64bitový operační systém 

Procesor Intel® Core™ i5 1,80GHz 

RAM 8 GB 

Pevný disk SSD 128 GB 
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Vedoucí projekčního oddělení vlastní přenosný počítač od výrobce Lenovo. 

Tab. 5: Vybavení přenosného počítače vedoucího projekce (zdroj: vlastní zpracování) 

Komponenta Parametry 

Operační systém Windows10 

Typ systému 64bitový operační systém 

Procesor Intel® Core™ i5 1,90GHz 

RAM 8 GB 

Pevný disk SSD 256 GB 

Druhý pracovník projekčního oddělení vlastní přenosný počítač od stejného výrobce. 

Tab. 6: Vybavení přenosného počítače pracovníka projekce (zdroj: vlastní zpracování) 

Komponenta Parametry 

Operační systém Windows10 

Typ systému 64bitový operační systém 

Procesor Intel® Core™ i7 1,80GHz 

RAM 16 GB 

Pevný disk HDD 1 128 GB + SSD 128 GB 

Obchodní zástupci vlastní přenosný počítač také od výrobce Lenovo. 

Tab. 7: Vybavení přenosných počítačů obchodních zástupců (zdroj: vlastní zpracování) 

Komponenta Parametry 

Operační systém Windows10 

Typ systému 64bitový operační systém 

Procesor Intel® Core™ i5 1,90GHz 

RAM 8 GB 

Pevný disk HDD 500 GB 

Jednatel vlastní dvě dostatečně výkonná zařízení, které mu, také díky výdrži baterie, 

vyhovují pro danou práci, jelikož je většinu času na pracovních cestách. Stolní počítače 

mají dostatečný výkon na práci s využívanými softwary, které budou specifikovány 

v další části. Tyto PC nejsou využívány pro tak náročné programy, proto není potřeba 

v současné době uvažovat o koupi nových zařízení. Nedostatečným výkonem disponuje 

výpočetní technika pro vedoucího pracovníka projekčního oddělení, který využívá 

náročný software AutoCad. Tento nedostatečný výkon způsobuje prodlevy          ve 

vypracovávání náročných procesů, díky tomu dochází v průběhu práce k prodlevám. 

V tomto případě bych uvažoval o koupi nového zařízení. Pracovníci servisního oddělení 

se dělí o dvě stolní PC, která jim slouží jako připojení k informačnímu systému, 
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vypracovávání servisních záznamů a objednávání nových dílů. Zařízení je zde tedy 

dostatečné a daným pracovníkům vyhovuje pro vykonávanou práci. Poslední přenosná 

zařízení patří obchodním zástupcům, kteří zařízení využívají převážně ke komunikaci  se 

svými zákazníky a málokdy se do informačního systému přihlásí.  

Společnost nedisponuje serverem, kapacity serveru má pronajaté u spřátelené společnosti, 

tudíž je zde velká závislost na připojení k internetu, které poslední dobou občas není 

k dispozici.   

3.2.2 Software 

Operační systém využívaný v případě této společnosti je Windows 7, až na jeden případ, 

a to notebook Macbook, který využívá operační systém od společnosti Apple.       Toto 

zařízení patří jednateli, který v případě nutnosti přístupu do IS využívá stolní PC vedoucí 

obchodního oddělení.  

Společnost využívá informační systém „Soft-4-Sale“ od společnosti MTJ Service,    

který je, v případě této společnosti, upraven na míru pro snazší práci pracovníků.  

Používá jej pro obchodní a servisní záležitosti. Na zařízeních výpočetní techniky je 

nainstalován pouze zástupce, který je prostředníkem pro komunikaci, IS je umístěn na již 

zmíněném vzdáleném serveru. 

Další využívané softwary jsou: 

• Balíček služeb Office  

• Autodesk AutoCad 2018 

• Webové prohlížeče: Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox 

• Adobe Acrobat Reader DC 

• Google Drive 

• ESET NOD32  
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3.2.3 Bezpečnost 

Informační bezpečnost je zde řešena v prvním kroku pomocí zaheslovaných 

uživatelských profilů v prostředí windows, jedná se o standardní zabezpečení windows. 

Poté je jednotlivým osobám přidělen jeden profil, kterým se do IS přihlašují.   V profilu, 

dle kompetence, jsou přidělena práva působnosti v IS. Do profilů mimo IS, jako je např. 

e-mail, si volí každý zaměstnanec své heslo. Posledním prvkem ochrany je zde antivirus 

ESET NOD32, který má výpočetní techniku a data ochránit před hrozbami.  

Zabezpečení fyzických prvků IS jako je hardware, je řešeno pouze pomocí kamerového 

systému, který je z mého pohledu nedostatečný, jelikož se zaměřuje jen na vchod     pro 

osoby, a dvoje vrata do skladového prostoru, který je průchozí do kancelářských prostor, 

nechává bez ochrany a bezpečnostní alarm zde také chybí. Do prostor podniku je 

k dispozici již zmíněný vchod, otevření vchodových dveří je na závislé na správném 

zadání přístupového kódu, který je pro všechny zaměstnance stejný a není měněn. 

Z tohoto popisu zabezpečení podniku je zřejmé, že ačkoliv je dána alespoň nějaká 

pozornost na bezpečnost informační, není dána pozornost na zabezpečení fyzického 

majetku.  

3.2.4 Záloha dat 

V podniku existují dva systémy zálohy dat, jeden typický v podobě papírové kartotéky  

a druhý v podobě nahrávání dat na Google Drive. Nahrávání dat má svou logiku, na tomto 

úložišti má každá zakázka svou složku a sem jsou nahrávána všechna data týkající se dané 

zakázky. 
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3.3 Analýza 7S 

Tato analýza zkoumá sedm oblastí, které jsou podstatné pro výkonost podniku. 

3.3.1 Strategie 

Podniková strategie je vedením podniku stanovena na zvýšení známosti daného podniku 

u velkých investorů v oboru gastronomie. Díky tomu se chce rozrůstat a získat lepší 

postavení na trhu. V podnikové strategii je pravidlo, že každá provedená zakázka musí 

přinášet podniku kladné reference, na které se dá odkazovat při výběrových řízeních.    

V tomto oboru podnikání je nemalá konkurence, od které se chce podnik odlišit stylem 

návrhu jednotlivých zakázek, který je vždy specifický na míru daného klienta,         a 

konstrukčními prvky, které většina konkurence neumí provést.   

3.3.2 Organizační struktura 

Organizační struktura již byla zmíněna dříve spolu s názorným schématem, proto je zde 

uveden rychlý popis této struktury. Podnik patří mezi malé podniky, díky tomu není 

organizační struktura nijak rozsáhlá. V čele podniku stojí jednatel, který musí každé 

důležité rozhodnutí v podniku schválit. Dále je podnik rozčleněn na čtyři větve,     které 

často navzájem spolupracují. Každé oddělení má svého vedoucího pracovníka,   který 

nese za dané oddělení zodpovědnost. 

3.3.3 Systémy 

Podnikový informační systém je od společnosti MTJ a nazývá se „Soft-4-Sale“, který byl 

již zmíněn dříve. Tento systém potřebuje doplnění o specifické činnosti, díky tomu by 

bylo nejen dosaženo lepšímu přehledu o hospodaření podniku, ale došlo by i k lepší 

výkonnosti zaměstnanců. I přes tyto nedostatky podnik neuvažuje o nahrazení IS 

produktem od jiné společnosti, jelikož stávající dodavatel plně vyhovuje nárokům 

podniku, a to jak v rychlosti zavádění požadovaných změn, tak v komunikaci a mírou 

kvality provedení.  

Velmi využívaný systém v podniku je AutoCAD, ve kterém jsou vytvářeny návrh 

dispozic jednotlivých zakázek a dále navrhovány instalační plány pro jednotlivé stavební 

profese. Nabídky a specifikace pro zákazníky jsou vytvářeny jak v IS podniku,       tak 

v programu Excel, ve kterém jsou vytvořeny potřebné vzorce pro snadnější práci 

zaměstnanců.  
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3.3.4 Styl řízení 

Styl řízení podniku zastává jednatel demokratický, kde názory zaměstnanců jsou brány 

v potaz a respektovány. V tomto podniku mají na rozhodování jednatele největší vliv 

vedoucí projekce a poté vedoucí servisního oddělení. Názory těchto pracovníků mají, 

podle mého poznatku, pro jednatele větší váhu než názory ostatních pracovníků.     Styl 

vedení podniku je velmi přátelský, proto se žádný pracovník nebojí řešit jakýkoliv 

problém s jednatelem.  

3.3.5 Spolupracovníci 

Mezi všemi zaměstnanci podniku je velmi přátelský vztah, kdy spolu zaměstnanci tráví   

i svůj volný čas. Tyto vztahy mají na fungování podniku příznivý vliv, jelikož dochází  

ke vzájemné pomoci a na pracovišti je vždy pozitivní nálada. Dobré vztahy mají 

zaměstnanci i s obchodními partnery podniku. 

Od samého začátku působnosti podniku došlo k odchodu dvou zaměstnanců.    Vedoucí 

obchodního oddělení patří mezi elitu podniku, jelikož působí pro tento podnik již od jeho 

založení.  

3.3.6 Schopnosti 

Schopnosti jednotlivých zaměstnanců jsou na výborné úrovni, kdy se každý zaměstnanec 

vyzná ve svém oboru působení. Důležité rozvíjení schopností je podporováno vedením 

podniku, kdy jsou prováděny pravidelné školení u obchodních partnerů, kde se školí    o 

novinkách jak na trhu, tak v technologii provedení. Dále dochází k povinnému 

absolvování kurzů, které rozvíjejí schopnosti zaměstnanců a jejich certifikaci, díky tomu 

dochází k absenci nutnosti najímání externích odborníků dané činnosti.  

3.3.7 Sdílené hodnoty 

Podnik si zakládá na dobrých vztazích s klienty, bez ohledu na výši finančního výnosu 

z daného klienta. Péči o zákazníky podporuje vhodnými dárky. Podnik si také zakládá  

na originalitě řešení zakázek a kvalitě provedení, které poté slouží jako reference,   proto 

není investován velký obnos finančních prostředků na reklamu. Reklama je v podniku 

řešena pomocí polepů na firemních automobilech a přehledném webu.  
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3.4 SWOT analýza 

Tato část se věnuje SWOT analýze, která se rozděluje na vnitřní a vnější stránky podniku. 

U vnitřní stránek podniku se stanoví silné a slabé stránky. U vnější stránky podniku    se 

určí příležitosti a poté hrozby. Díky tomuto se zjistí, na jaké vlivy podniku je potřeba se 

soustředit, aby došlo ke zlepšení či omezení rizika. 

Tab. 8: SWOT analýza (zdroj: vlastní zpracování) 

SWOT 
Pomocné 

dosažení cíle 

Škodlivé 

dosažení cíle 

V
n

it
řn

í 
p

ů
v
o

d
 

(a
tr
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u

ty
 o

rg
a
n

iz
a

ce
) 

Silné stránky 
- jedinečnost řešení 

- individuální přístup  

- vzdělání a zkušenost zaměstnanců  

- velké množství kladných referencí 

- starost o zákazníka 

Slabé stránky 
- zabezpečení prostorů 

- zabezpečení systému 

- informační systém 

- nenahraditelnost zaměstnanců 

- málo zaměstnanců 

- výrobní kapacity 

V
n

ěj
ší

 p
ů

v
o

d
 

(a
tr

ib
u

ty
 p

ro
st

ře
d

í)
 

Příležitosti 
- rozšíření reklamního sdělení 

- vytvoření e-shopu 

- vyhledání více partnerů v oboru 

- rozšíření projekčních služeb 

Hrozby 

- nová konkurence 

- zcizení vnitropodnikových dokumentů 

Z vypracované analýzy je patrné, že podnik má značné množství slabých stránek,  

kterým je potřeba věnovat pozornost a eliminovat je. Za zmínění stojí silné stránky 

podniku, kterých není málo, a pokud si podnik nepohorší na kvalitě svého jednání      a 

starost o zákazníka, bude i nadále dostávat kladné reference. 

Dále je potřeba soustředit se na slabé stránky podniku. V dnešní době je velmi běžné 

vloupání do objektů, proto je potřeba zlepšit zabezpečení objektu podniku,       jelikož 

vybavení a skladové zásoby nejsou žádnou malou finanční položkou.       Další 
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otázkou bezpečnosti je systém podniku, jelikož se zde pracuje s citlivými údaji nejen 

podniku, ale i s údaji zákazníka. Je nebezpečné tato data a vnitropodnikovou komunikaci 

nezabezpečit. V analýze máme zmíněné další slabé stránky podniku,    jako důležitý 

nedostatek je zde informační systém, který neobsahuje všechny funkce  pro podnik, a tak 

zpomaluje pracovní tempo zaměstnanců. Dále jsou tu stránky      jako nenahraditelnost 

zaměstnanců, nedostatečná výrobní kapacita a jako poslední nedostatek zaměstnanců, což 

způsobuje často přetížení a snížení pracovního výkonu.  

Vnější vlivy obsahují značné příležitosti pro daný podnik. Jako první položka v kolonce 

příležitostí je reklamní sdělení, které podnik nemá nijak rozsáhlé, jelikož má v oboru 

značné reference, ale i tak by stálo za investování do většího reklamního sdělení pro širší 

veřejnost. Podnik se také zabývá prodejem nejen strojů pro daný obor, u kterého je lepší 

konzultace před koupí, ale i doplňky a příslušenstvím. Prodej těchto finančně méně 

náročných položek by mohl být řešen podobou e-shopu, čímž by se mohlo snížit zatížení 

daného pracovníka. Dále jsou zmíněny položky jako vyhledání více partnerů v oboru, 

které by mohlo znamenat větší výrobní kapacity a rozšíření projekčních služeb, které by 

eliminovaly rutinní práci.  

Jako poslední položku, kterou SWOT analýza zkoumá, jsou hrozby. První hrozbou je 

vstup nové konkurence na dané odvětví trhu, kterému se nedá zabránit, ale je možné 

konkurenci znevýhodnit cenami, kvalitou a originalitou poskytovaných služeb.   Zcizení 

vnitropodnikových dokumentů patří mezi významnou ovlivnitelnou hrozbu,  jak zde již 

bylo zmíněno, je potřeba objekt a systém podniku více zabezpečit, aby nedošlo k odcizení 

citlivých údajů mimo žádaný okruh podniku. 

3.5 Analýza HOS8 

Pomocí analýzy HOS8 došlo k prozkoumání stávajícího stavu IS, který podnik využívá. 

Tato analýza zkoumá stav IS z osmi nejdůležitějších hledisek, výstupy této analýzy jsou 

tedy hodnoceny jako kompletní hodnocení IS podniku.  

Pro metodiku HOS8 jsem si vybral internetové stránky www.zefis.cz, jelikož je zde 

vypracování analýzy možné v krátkém časovém úseku pomocí dotazníku.     Důležitým 

hlediskem pro pravdivé finální výstupy je pravdivé vyplnění dotazníku.   Této 

povinnosti se ujal Tomáš Voborský, který v této společnosti zastává roli jednatele, tudíž 
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veškerá rozhodnutí jsou na něm, a tudíž výstupy této analýzy mají největší přínos právě 

pro tuto osobu.  

3.5.1 Výstupy 

Na základě vyplněného dotazníku, od již zmíněné kompetentní osoby, mohlo dojít     ke 

zpracování údajů a hodnocení stávajícího IS ze všech osmi hledisek.  

Tab. 9: HOS8 výstupy (zdroj: 18) 

HLEDISKO HODNOCENÍ ÚROVEŇ 

Hardware 3 Spíše dobrá úroveň 

Software 4 Dobrá úroveň 

Orgware 2 Spíše špatná úroveň 

Peopleware 3 Spíše dobrá úroveň 

Dataware 3 Spíše dobrá úroveň 

Zákazníci 3 Spíše dobrá úroveň 

Dodavatelé 3 Spíše dobrá úroveň 

Management IS 3 Spíše dobrá úroveň 

 

Jak je zřejmé z tabulky a dále z obrázku, který znázorňuje grafové ohodnocení metodikou 

HOS8, nejhorší úrovně dosáhlo hledisko orgware, zde by bylo vhodné zapracovat     na 

zlepšení situace, jelikož je pravda, že vnitřních předpisů moc není, a tak nejsou vymezené 

kompetence pracovníků. Hardware společnosti dosáhl sice jen průměrného výsledku, ale 

vedení podniku zastává názor, že pro stávající pracovní úkony je hardware na dostatečné 

úrovni.  

Díky spokojenosti podniku s dodavatelem IS získal software ze všech hledisek nejvyšší 

hodnocení. Tento faktor je velmi důležitý, proto se neuvažuje o změně dodavatele,    jen 

o znatelném rozšíření působnosti. Rozšíření v plánovaném rozsahu by mohlo nejen 

usnadnit práci a přehled o probíhajících úkonech pracovníků, ale především zlepšit 

potenciál podniku s hospodařením vlastních finančních prostředků.  
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Obr. 15: Analýza HOS8 (zdroj: 18) 

 

3.5.2 Závěr  

Cílem informační strategie podniku je dosáhnout ve všech hlediskách maximálního 

hodnocení, v tomto případě tedy ohodnocení 4. Ve stávajícím stavu toto kritérium splňuje 

jen software. Prvním opatřením podniku by mělo být zlepšení stavu orgware, které je 

nezbytné pro bezpečný a plynulý chod podniku, ignorování této hrozby by mohlo mít 

nemalé následky na chod podniku.  
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3.6 Problematické činnosti 

Během prováděné praxe jsem dospěl k několika nedostatkům z hlediska IS.  

3.6.1 Sklad  

Hlavním nedostatkem je stav skladu, kdy objednané a naskladněné zboží není uvedeno 

do IS, to má za důsledek nepřehlednost stavu skladu, jelikož stav skladu je uchováván jen 

v mysli kompetentních pracovníků a často dochází k zapomenutí některých kusů drahé 

techniky nebo zařízení. Na upozornění tohoto nedostatku tázaní zaměstnanci odpověděli, 

že by uvítali elektronickou podobu skladu. Současné řešení je také nehospodárné,   

jelikož zařízení na skladě stárne místo toho, aby bylo dále prodáno. 
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Obr. 16: Diagram zboží na sklad (zdroj: vlastní zpracování) 
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3.6.2 Úkol  

Řešení přidělování úkolů v současné době není optimální, neexistuje totiž přehled o tom, 

co každý zaměstnanec provádí v dané době za úkony. Díky tomuto dochází k zahlcení 

daných pracovníků mnoha úkoly, což má za následky buď ukvapenou a nekvalitní práci 

nebo odsouvání úkolů na jiné termíny, přitom by stačilo úkol svěřit jinému pracovníkovi. 

Často je toto přehlcení zpětnou vazbou od zaměstnanců, ale není tomu tak ve všech 

případech.  

Přidělení úkolu 
zaměstnanci

Přidělení úkolu
Informace o 
daném úkolu

Vedoucí 
pracovník

Zaměstnanec

Konec procesu

 

Obr. 17: Diagram úkol (zdroj: vlastní zpracování) 

 

3.6.3 Karta zaměstnance 

V současném stavu IS není zavedena možnost evidování zaměstnanců, proto je v podniku 

tato problematika řešena kartotékovou metodou bez možnosti elektronického evidování. 

Zavedení této problematiky do IS má své výhody, jelikož je zde zachován přehled o všech 

zaměstnancích, kteří v podniku působí nebo působili. Hlavní výhodou je pohodlná 

dostupnost údajů o zaměstnancích místo ručního vyhledávání karty, také z hlediska 

úpravy již zaznamenaných údajů, které je elektronicky pro uživatele přívětivější        a 

při pravidelné záloze dat také ve větším bezpečí než fyzická podoba kartotéky.  
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Obr. 18: Diagram karta zaměstnance (zdroj: vlastní zpracování) 
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4 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

Kapitola je věnována vlastnímu návrhu změn, které jsou založeny na předešlé analýze 

stávajícího stavu jednotlivých zkoumaných oblastí podniku. 

4.1 Shrnutí analýzy současného stavu 

Prvním hlediskem analýzy, které by mělo být bráno v potaz, je bezpečnost.   Bezpečnost 

v tomto podniku není zcela vhodně vyřešena. Informační bezpečnost je    na nějaké 

základní úrovni, dle názoru vedení podniku je tato informační bezpečnost dostačující. 

Z mého hlediska by bylo vhodné zabránit zaměstnancům, aby si sami mohli instalovat 

programy na podnikový počítač bez souhlasu správce IT nebo měnili některá důležitá 

nastavení. Další, co vyšlo v analýze současného stavu jako důležité ke zvážení, je 

zabezpečení objektu podniku, kde by se mělo uvažovat o rozšíření kamerového systému 

a pořízení bezpečnostního média jako je alarm. Velmi důležitým krokem     ke zlepšení 

bezpečnosti podniku je pravidelná změna přístupového kódu ke vchodovým dveřím, za 

zvážení také připadá možnost přidělení jedinečného přístupového kódu každému 

zaměstnanci. 

Druhé hledisko je hardware podniku, který je v současné době dostačující,           ale 

v budoucích letech bude potřebovat nahradit, jelikož již dnes tento hardware nepatří mezi 

nejnovější zařízení. Největším nedostatkem z tohoto hlediska je notebook vedoucího 

projekce, který už v současnosti nestačí na některé náročné procesy,         a tak 

zhoršuje produktivitu práce, zde bych uvažoval o nahrazení stávající techniky technikou 

novou.  

Důležitým krokem ke zlepšení hospodaření podniku a výkonnosti zaměstnanců je 

doplnění IS o některé důležité funkce, které byly v analýze zmíněny jako problematické 

činnosti. Zde v návrhu vlastního řešení bude pro tyto činnosti navrhnuto, v jaké podobě 

by měly být zavedeny do podnikového IS, aby měly pozitivní vliv na chod podniku.   

Dále byla jednateli a vedoucím jednotlivých oddělení zdůrazněna absence 

vnitropodnikových předpisů a nutnost tento nedostatek odčinit.  
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4.2 Požadavky podniku  

Při upozornění na některé nedostatky došlo k poradě, na které se stanovily požadavky  

na postup návrhu nových rozšíření stávajícího IS. Jednatel společnosti požaduje 

postupovat při návrhu nových funkcí IS dle jeho plánu. V prvním kroku návrh se stanoví 

EPC diagram, který znázorní využití nových rozšíření IS. Následujícím krokem musí být 

dle požadavků ustanovení obsahu jednotlivých tabulek, aby struktura vyhovovala daným 

pracovníkům a jejich činnost díky tomuto byla produktivnější. Při schválení všech 

navrhnutých změn a vypracování ER diagramu je nutný cenový odhad nákladů 

potřebných na provedení těchto rozšíření, zda je takováto investice pro podnik reálná. 

Posledním požadavkem ohledně IS podniku je, aby zhotovitel rozšíření IS byl stávajícím 

dodavatelem.  

Navrhované nové funkce IS: 

• Sklad 

• Úkol  

• Karta zaměstnance 

Podnik má stávající rozdělení práv pro zaměstnance využívající IS. Dle přiděleného práva 

se danému zaměstnanci zobrazují funkce IS a podnik chce, aby tato funkce práv 

fungovala i u nových funkcí. Možnost vytváření nových profilů a přidělování práv má jen 

jednatel a správce IS. 

Požadavky podniku ohledně zlepšení bezpečnosti jsou stanoveny na návrhu zlepšení 

bezpečnosti objektu podniku a IS. Posledním požadavkem je případný návrh obměny 

stávajícího hardwaru v případě nutnosti. 
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4.3 Návrh rozšíření funkcí stávajícího IS  

Prvním krokem dle požadavku podniku bylo vypracování EPC diagramů, kde je 

znázorněno využití nové funkcionality IS.  

4.3.1 Karta zaměstnance 

Tato část je věnována funkci IS karta zaměstnance, dojde zde k popisu, zpracování EPC 

diagramu a identifikaci jednotlivých entit. 

4.3.1.1 Popis 

Úkolem této nové funkce IS je zpřehlednit pohyb pracovníků uvnitř podniku v průběhu 

existence a zavedení elektronických karet zaměstnanců do IS, které usnadňuje        jak 

vytváření nových karet pro nové zaměstnance, tak vyhledávání a úpravu          již 

zavedených údajů týkajících se stávajících zaměstnanců.  

4.3.1.2 EPC diagram, identifikace  

Funkce karta zaměstnance by měla fungovat podle scénáře. Příjem nových zaměstnanců 

má na starosti jednatel, který vede všechny pohovory s uchazeči o pracovní poměr s tímto 

podnikem. Prvním krokem před vytvořením nové karty zaměstnance je kontrola, zda již 

není zaměstnanec evidován, pokud je nalezena shoda údajů s již zavedenými údaji v IS, 

pak dojde ke kontrole, zda jsou všechny údaje platné a případně dojde k úpravě těchto 

údajů. Pokud není nalezena žádná shoda, poté dojde jen k vytvoření nové karty a k jejímu 

zavedení do IS.  
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Obr. 19: Diagram návrhu karty zaměstnance (zdroj: vlastní zpracování) 
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Následující tabulka charakterizuje návrh entit, které jsou obsaženy v nové funkci IS.   

Ke každé entitě náleží krátká charakteristika upřesňující zaměření entity.  

Tab. 10: Entity karta zaměstnance (zdroj: vlastní zpracování) 

Název entity Popis entity 

ID zaměstnance Identifikační číslo zaměstnance 

Jméno Jméno zaměstnance 

Příjmení Příjmení zaměstnance 

Rodné číslo Rodné číslo zaměstnance 

Datum narození Datum narození 

Bankovní spojení Bankovní účet  

Adresa  Trvalé bydliště  

Vzdělání Nejvyšší dosažené vzdělání 

Certifikace Dosažené certifikace 

Pozice Pozice v podniku  

Mzda Hodinové ohodnocení v Kč 

Hodnocení Průběžné hodnocení zaměstnance 

 

Z předchozí tabulky, která zobrazuje návrh entit, došlo k vybrání entity identifikační číslo 

jako PK. Identifikační číslo se na roli PK hodí nejvíce, jelikož je každé osobě generováno 

toto číslo jako unikátní, nemělo by tedy z technického hlediska dojít k duplicitě. 

4.3.2 Úkol 

Tato část je věnována funkci IS úkol, dojde zde k popisu, zpracování EPC diagramu a 

identifikaci jednotlivých entit. 

4.3.2.1 Popis 

Nová funkce stávajícího IS by měla zpřehlednit organizaci práce v podniku.        Toto 

rozšíření eliminuje možnost přetížení určitého zaměstnance a přináší možnost 

rovnoměrného rozprostření práce na více zaměstnanců. Díky tomuto kroku by měla být 

lepší produktivita práce bez nechtěného vlivu na ztrátě kvality. K této funkci by měli mít 

právo editovat vedoucí dle úseku podniku a jednatel. 

K této funkci by měla také existovat možná zpětná vazba od zaměstnanců, a to buď    ve 

formě podnikového e-mailu nebo pomocí vnitropodnikové komunikace probíhající    na 

mobilní aplikaci. 
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4.3.2.2 EPC diagram, identifikace   

Funkce Úkol by měla fungovat následovně: Při prvním kroku by měl vedoucí pracovník 

zadat druh práce a termín pro potřebný úkol. Poté by měl být k dispozici seznam 

pracovníků, kteří jsou dostupní na tento úkol, nebo by mělo dojít k upozornění 

nedostupnosti zaměstnanců a odsunutí úkolu na nejbližší vhodný termín. Následující fází 

je uložení těchto změn do IS.  
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zaměstnanci

Výběr 
zaměstnance

Údaje z IS
Vedoucí 

pracovník

XOR

Zaměstnanec je 
dostupný

Zaměstnanec 
není dostupný

Výběr nového 
dostupného 

zaměstnance na 
nejbližší termín 

žádaného

Vedoucí 
pracovník

Údaje z IS

Přidělení úkolu
Vedoucí 

pracovník
RZavedení od IS

Konec procesu

Vybraný 
zaměstnanec

 

Obr. 20: Diagram návrhu úkolu (zdroj: vlastní zpracování) 
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Následující tabulka charakterizuje návrh entit, které jsou obsaženy v nové funkci IS.   

Ke každé entitě náleží krátká charakteristika upřesňující zaměření entity.  

Tab. 11: Entity úkol (zdroj: vlastní zpracování) 

Název entity Popis entity 

ID úkolu Identifikační číslo úkolu 

Název úkolu Pojmenování úkolu dle činnosti 

Popis úkolu Podrobný popis úkolu 

Termín Datum vykonání úkolu 

Oddělení Oddělení zaměstnance 

Zaměstnanec Přidělený zaměstnanec/zaměstnanci 

Časová náročnost Časová dotace úkolu 

Splněno Ano/Ne 

 

Z tabulky, která zobrazuje návrh entit, určíme PK a v případě této tabulky bude PK ID 

úkolu, která má podmínku, že musí být vždy unikátní, aby nedošlo k duplicitě. 

4.3.3 Zboží na sklad 

Tato část je věnována funkci IS zboží na sklad, dojde zde k popisu, zpracování EPC 

diagramu a identifikaci jednotlivých entit. 

4.3.3.1 Popis 

Tato nová funkce IS by měla zlepšit přehled o stavu zboží a zařízení na skladě,      tímto 

krokem by mělo dojít ke zlepšení hospodaření podniku. Při návrhu další funkce v podobě 

vyskladnění zboží či zařízení byl tento krok označen vedením za zbytečný,  tato funkce 

bude prý nahrazena pouze změnou množství. Záznam o vyskladnění bude v podobě 

prodejní nabídky, kde bude typ zboží a množství uvedeno.  

4.3.3.1 EPC diagram, identifikace   

Činnost by měla probíhat v následujícím pořadí. Po příjmu dodávky zboží musí 

proběhnout kontrola, zda je dodávka v pořádku. Na toto rozhodování se nabízí dvě 

možnosti. První možností je že dodávka je v pořádku, zboží se naskladní a následně dojde 

k zavedení zboží do IS, zde je nutná jen přítomnost pověřeného zaměstnance.    Druhou 

možností je, že dodávka není v pořádku a musí se sjednat náprava, do této části činnosti 

musí vstoupit vedoucí obchodního oddělení, který sjedná nápravu. Po nápravě dodávky 
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pokračuje opět pověřený zaměstnanec naskladněním zboží na sklad a zavedením zboží 

do IS. 
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Obr. 21: Diagram návrhu zboží na sklad (zdroj: vlastní zpracování) 
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Následující tabulka charakterizuje návrh entit, které jsou obsaženy v nové funkci IS.   

Ke každé entitě náleží krátká charakteristika upřesňující zaměření entity.  

Tab. 12: Entity zboří na sklad (zdroj: vlastní zpracování) 

Název entity Popis entity 

ID zboží Identifikační číslo zboží 

Oddělení Odpovědné oddělení za zboží 

Kategorie Kategorie zboží 

Název zboží Pojmenování zboží 

Datum naskladnění Datum přijetí zboží na sklad 

Množství Počet naskladněných kusů 

Cena Kupní cena bez DPH 

Naskladnil Zaměstnanec zodpovědný za naskladnění 

4.3.4 Identifikace atributů 

V následujícím kroku je potřeba navrhnutým atributům přiřadit datové typy,       které 

omezují možnost vyplnění a případně další omezení. Poté je potřeba také nastavit 

povinnost či nepovinnost vyplnění daných atributů, aby nedošlo k narušení 

požadovaných vlastností ukládaných údajů.  

V kartě zaměstnance muselo dojít k dekompozici složeného atributu bankovní spojení, 

aby se oddělila část označující kód banky a část, která náleží číslu účtu zaměstnance. 

V případě této tabulky jsou dva atributy označeny jako cizí klíče.  

Tab. 13: Atributy karta zaměstnance (zdroj: vlastní zpracování) 

KARTA ZAMĚSTNANCE 

Atribut Datový typ  PK FK 

IDzamestnance automatické číslo x   

jmeno text     

prijmeni text     

rodnecislo číslo     

datumnarozeni text     

kodbanky číslo   x 

cislouctu číslo     

adresa text     

vzdelani text     

certifikace text     

pozice číslo   x 

mzda číslo     

hodnoceni text     
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Funkce úkol využívá již předešlé funkce, a to karty zaměstnance, jak je možné vidět 

v tabulce, zaměstnanec je zde označen jako FK. Díky tomuto propojení může daný 

vedoucí přidělovat úkoly svým podřízeným zaměstnancům. 

Tab. 14: Atributy úkol (zdroj: vlastní zpracování) 

ÚKOL 

Atribut Datový typ  PK FK 

IDukolu automatické číslo x   

nazev text     

popis text     

oddeleni číslo   x 

termin datum     

zamestnanec číslo   x 

casnarocnost číslo     

splneno Ano/Ne     

 

Zboží na sklad také odkazuje na kartu zaměstnance, zde je to míněno ve smyslu,     

který zaměstnanec zboží přijal, aby při možných komplikacích se stavem skladu bylo 

transparentní, kdo ze zaměstnanců zboží přijímal, a tudíž nese za správnost objednávky 

zodpovědnost. 

Tab. 15: Atributy zboží na sklad (zdroj: vlastní zpracování) 

ZBOŽÍ NA SKLAD 

Atribut Datový typ  PK FK 

IDzbozi automatické číslo x   

oddeleni číslo   x 

kategorie číslo   x 

nazevzbozi text     

datumnaskladneni datum     

mnozstvi cislo     

cena cislo     

naskladnil cislo   x 
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Další navrhnuté tabulky slouží jako doplňky předcházejících tabulek ve formě číselníků, 

tímto krokem se dá zabránit nechtěným problémům, jako například nejednotné formě 

pojmenování daných problematik. 

Tab. 16: Atributy kategorie (zdroj: vlastní zpracování) 

KATEGORIE 

Atribut Datový typ  PK FK 

IDkategorie automaticke cislo x   

nazev text     

 

Tab. 17: Atributy oddělení (zdroj: vlastní zpracování) 

ODDĚLENÍ 

Atribut Datový typ  PK FK 

IDoddeleni automaticke cislo x   

nazev text     

 

Tab. 18: Atributy pozice (zdroj: vlastní zpracování) 

POZICE 

Atribut Datový typ  Pk Fk 

IDpozice automaticke cislo x   

nazev text     

 

Tab. 19: Atributy kód banky (zdroj: vlastní zpracování) 

KÓD BANKY 

Atribut Datový typ  Pk Fk 

kodbanky automaticke cislo x   

nazev text     
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4.3.5 Relační model 

Níže je zpracovaný E-R diagram, který se zaobírá problematikou rozšíření stávajícího IS 

podniku. Jsou zde znázorněny vztahy mezi nově navrhnutými tabulkami, není zde 

vyobrazen stávající IS. Vybrané tabulky stávajícího IS budou aktualizovány,   konkrétně 

budou rozšířeny o další atributy a tím se dosáhne propojení nabídek         a 

vystavených faktur se stavem skladu. Tímto krokem bude zajištěno, že nebude potřeba 

funkce vyskladnění a množství se bude měnit díky vystaveným fakturám, kde je 

předpokládáno okamžité vyskladnění.  

Dále bude využívána karta zaměstnance v propojení již zmíněných nabídek           a 

vystavených faktur, dále bude s touto kartou zaměstnance propojen záznam o servisu a 

předávací protokol. 

 

Obr. 22: Relační model (zdroj: vlastní zpracování) 
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Dle tohoto diagramu a předchozího návrhu datové struktury jednotlivých tabulek       a 

definování atributů dojde k rozšíření IS stávajícím dodavatelem IS. Struktura tabulek je 

sestavena dle požadavků investora.  

4.3.6 Síťové připojení k internetu  

Při vypracovávání analýzy současného stavu podniku vyvstal problém v podobě 

nekvalitního připojení k internetu. Toto připojení je pro běh podniku velmi důležité,    

jak již bylo zmíněno v části věnované analýze, IS je k dispozici na vzdáleném serveru   

a k tomu, aby pracovníci mohli využívat IS, musí mít k dispozici internetové připojení. 

Stávající internetové připojení není spolehlivé, v častých intervalech není připojení 

k dispozici a vlivem dochází toho ke snížení pracovního výkonu daných pracovníků. 

Návrh na řešení této závažné problematiky spočívá ve výměně poskytovatele 

internetového připojení. K tomuto návrhu zaujalo vedení podniku vstřícný postoj,   

jelikož ze strany stávajícího poskytovatele služby nedošlo k žádným opatřením, jak tento 

nedostatek vyřešit.  

Tab. 20: Poskytovatelé internetového připojení (zdroj: vlastní zpracování) 

Poskytovatel Služba Rychlost Cena [Kč] 

Sys-DataCom Internet 

INDIVIDUAL 

Až 10Gb/s 3499 + DPH 

Numitor Numitor PRO Až 80Mb/s 600 

Inet4 Inet4 Až 30Mb/s 349 

Po průzkumu trhu s nabídkami připojení k internetu, které znázorňuje předešlá tabulka, 

došlo k vybrání nového poskytovatele služby Numitor. Tento poskytovatel byl vybrán 

díky dostupné rychlosti a dobré ceně, také značné reference od vlastních zaměstnanců 

podniku pomohly při výběru poskytovatele.  

 



56 
 

4.3.7 Bezpečnost 

Zlepšení zabezpečení podniku má dvě hlavní stránky: 

• Zabezpečení objektu podniku 

• Zabezpečení IS podniku 

4.3.7.1 Zabezpečení objektu podniku 

Stávající zabezpečení objektu podniku je velmi nedostatečné. Kamerový systém je nutno 

rozšířit. Jak již bylo zmíněno, v současné době podnik disponuje pouze jednou 

bezpečnostní kamerou, další kamery je potřeba umístit nad skladová vrata, jelikož zde 

dochází k manipulaci se zařízením a zbožím, které mají nemalou hodnotu. Skladová vrata 

se v objektu nachází dvoje, proto bych zde uvažoval o doplnění dvou bezpečnostních 

kamer. Další kameru je potřeba umístit nad zadní vchod do objektu, který sice není hojně 

využíván, ale možné riziko z tohoto vchodu také plyne, proto pro lepší bezpečnost je zde 

bezpečnostní kamera také nutná. 

Po konzultaci možností kamer byla vybrána bezdrátová bezpečností kamera 

EXCLUSIVE-RV, která splňuje podmínku a je bezdrátová a své funkce neztrácí ani    

za nočních podmínek. Dohled kamery 100 m za denních a 10 m za nočních podmínek je 

dostačující. Cena kamery je 995 Kč tedy 3 x 995 = 2 985 Kč za všechny tři doplňující 

kamery. 

Při návrhu typu kamery byla kladena jedna podmínka, a to, aby kamera byla bezdrátová, 

jelikož vedení podniku nechce zásah do objektu podniku z hlediska přívodu kabelů    ke 

kamerám. 

K otevření dveří do objektu slouží kódový zámek, ale nevhodným řešením je zde číselná 

kombinace, jelikož tato kombinace je pro všechny jednotná a nemění se. Zde je vhodné 

uvažovat o pravidelné změně přístupové kombinace a udělení unikátní kombinace 

k zámku každému zaměstnanci. Pravidelná změna je zde navrhnuta přinejmenším 

alespoň jednou měsíčně, kdy by tyto změny neměly vyvolat nechtěný zmatek jako příliš 

časté změny kódu.  

O alarmovém systému podnik zatím neuvažuje. 
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4.3.7.2 Zabezpečení IS 

Elementární zabezpečení podniku funguje v podobě windows autentizace, nainstalování 

antivirových softwarů na každém počítači podniku a unikátní heslo a profil pro přihlášení 

do „Soft-4-Sale“, který má každý zaměstnanec využívající tento software pro práci.  

Toto zabezpečení je dostačující, ale za uvážení stojí pravidelná změna přístupových hesel 

do IS.  

Nutné je vytvoření pravidel a omezení, kterými se zaměstnanci musí řídit. V první řadě 

je nutné, aby bylo zabráněno uživatelům počítačů svévolné instalování softwarů bez 

vědomí správce sítě. Dále je potřeba zamezit možnosti nekontrolovatelnému přesunu dat 

na externí úložiště například v podobě flash disků. Zálohování podnikových dat je 

uskutečněno v podobě nahrávání dat na Google Disk, zde se ke všem datům může dostat 

jakýkoliv zaměstnanec, jelikož přístup na disk mají všichni zaměstnanci. Toto zálohování 

by tedy mělo mít omezený přístup, aby nemohlo dojít k odcizení podnikových dat   nebo 

čtení citlivých dat neoprávněným zaměstnancem. 

4.3.8 Hardware 

V hardwarovém vybavení podniku je jediné nedostatečně výkonné zařízení, a to zařízení 

již zmiňovaného vedoucího projekce. Díky vytíženosti zařízení je nutné uvažovat    nad 

výkonnějším zařízením, než je běžně využívaná technika. Tuto problematiku chce vedení 

podniku v současné době řešit samo v podobě pevného počítače, který má vyšší 

výkonnost. 
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4.3.9 Ekonomická náročnost navrhovaných změn 

V této části je vyčíslena finanční zátěž navrhovaných změn. Ekonomické shrnutí návrhu 

nových funkcí v sobě nezahrnuje ušlý zisk během implementace nových funkcí. 

Tab. 21: Ekonomické shrnutí (zdroj: vlastní zpracování) 

Činnost 
Časová  

náročnost 

Hodinová  

sazba  
Částka celkem 

Zpracování požadavků na změny 
4 400 

                                  

1 600,00 Kč  

Návrh nových funkcí + konzultace 
24 400 

                                  

9 600,00 Kč  

Grafické zpracování 
10 400 

                                  

4 000,00 Kč  

Naprogramování funkcí 
90 400 

                               

36 000,00 Kč  

Testování 
16 400 

                                  

6 400,00 Kč  

Technická dokumentace  
16 400 

                                  

6 400,00 Kč  

Zavedení úprav do stávajícího IS 
16 400 

                                  

6 400,00 Kč  

Školení 
24 400 

                                  

9 600,00 Kč  

Celkem 
200 x 

                               

80 000,00 Kč  

 

Výsledná cena za úpravy funkcí IS není fixní, tato částka se může měnit, vlivem dalších 

požadavků a podobně.  

Dále je nutno zahrnout cenu bezpečnostních kamer, které se budou kupovat. Cena již byla 

vyčíslena, a to na částku 2 985 Kč, montáž provedou podnikoví technici, tím pádem 

nemusí být investována další částka na zaplacení montáže externí firmou.  

Problém s nespolehlivým internetovým připojením byl vyřešen výběrem nového 

dodavatele této služby za cenu 600 Kč měsíčně. 

Celková náročnost navrhnutých změn (při započítání měsíční částky za internetové 

připojení) je 83 585 Kč. 
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4.3.10 Přínosy navrhovaných změn 

V první fázi bych zmínil přínosy navrhovaných změn ve finančních, nefinančních      a 

kvalitativních hlediskách: 

• finanční – díky nové funkcionalitě má podnik přehled o stavu skladu, díky tomu 

může ihned prodávat zboží a zařízení, hlavně do dnešní doby zařízení bylo 

sepisováno jednou za dva týdny a pak prodáváno. Už díky této funkci mají    pro 

podnik navrhované změny velký přínos.  

• Nefinanční – jako nefinanční přínos se dá zmínit funkce úkol. Tato funkce 

podporuje rovnoměrné využití pracovní síly v podniku a zamezit tak stagnaci 

určitých zaměstnanců a přetížení zaměstnanců druhých.  

• Kvalitativní – vedoucí daného oddělení může díky nové funkcionalitě úkol 

kontrolovat, zda daný pracovník má splněno nebo ne. To vede k přehlednosti    o 

vykonané práci.  

Přímé ekonomické přínosy – velkým přínosem je sledování stavu skladu.       Oproti 

stávajícímu stavu, kdy o některých zařízeních na skladě se ani nevědělo a jejich 

přítomnost byla odhalena až při inventuře, která probíhá jednou za 3 týdny, se nyní vede 

elektronický stav skladu. Tato evidence eliminuje nežádoucí faktory jako je například 

dlouhá přítomnost zařízení na skladě, díky navrhovaným rozšířením může ihned být 

zařízení a zboží uvedeno na trh. Dále navrhovaná funkce úkol, ta eliminuje nežádoucí 

přetížení zaměstnanců, které má za následek nekvalitní práci, to vede k dalším 

nežádoucím efektům. Nově navrhovaná změna dodavatele internetového připojení 

zamezí častým výpadkům připojení, jak bylo zvykem. Toto kvalitnější připojeni zamezí 

prodlevám, kdy zaměstnanci se nemohli připojit k IS a tím docházelo ke snížení pracovní 

výkonnosti. 

Nepřímé přínosy – navrhované rozšíření a změny v podniku podporují podnikový cíl, 

který je stanoven na maximalizaci zisku a zvýšení konkurence schopnosti.        Změny 

dosahují větší informovanosti zaměstnanců v podniku, lepší výkonnost a nepřímo také 

ovlivňují spokojenost zákazníků.  
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ZÁVĚR 

Pro posouzení a vypracování návrhu změn na informační systém společnosti In-Gastro, 

s.r.o. bylo nutné v první řadě provést příslušné analýzy odhalující silné, slabé stránky, 

hrozby a příležitosti. Na základě analýzy a poznání fungování společnosti se stávajícím 

stavem informačního systému, byly zachyceny procesy, které jsou z hlediska dnešní 

vyspělosti informačních systémů chápany jako nedostatečně řešené.  

Po provedení části věnované analýze stávajícího stavu došlo na konzultaci s vedením 

ohledně nedostatků, které se netýkaly jen informačního systému. Předloženy byly závěry 

analýz a poznané nedostatky, zejména z pohledu informačního systému, internetového 

připojení, bezpečnosti a absence vnitropodnikových předpisů. Při této konzultaci byla 

projednána možná řešení a stanoveny požadavky podniku na návrh, aby bylo docíleno   

co nejvhodnějšího řešení pro společnost. 

Návrh změn informačního systému byl projednán s budoucími uživateli, jelikož pro 

správnou efektivitu změn musí návrh vyhovovat zejména uživatelům a následně vedení. 

Při sestavování vlastního návrhu řešení byl také brán nemalý zřetel na provedené analýzy 

a poznané nedostatky. Pro obhájení návrhu změn informačního systému byly 

vypracovány EPC diagramy, které znázorňují využití nových funkcionalit informačního 

systému a dále došlo k datovému návrhu a vypracování relačního modelu. Dále byly 

navrhnuty změny ohledně bezpečnosti a internetového připojení. 

Ke konci kapitoly, která zahrnuje vlastní návrh řešení, byla zpracována ekonomická 

náročnost řešení, kde vypracování nových funkcionalit je rozpočítané dle dodavatele 

informačního systému. Na závěr byly zapracovány přínosy tohoto řešení, kde jsou 

zdůrazněny také podnikové strategické cíle.  

  



61 
 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

(1) SODOMKA, Petr a Hana KLČOVÁ. Informační systémy v podnikové praxi. 2. 

aktualiz. a rozš. vyd. Brno: Computer Press, 2010, 501, ISBN 978-80-251-2878-7 

(2) IT-slovník [online].[cit.2017-02-21]. Dostupné z: 

http://itslovnik.cz/pojem/informace/?utm_source=cp&utm_medium=link&utm_campai

gn=cp 

(3) Management mania [online].[cit.2017-02-21].Dostupné z: 

https://managementmania.com/cs 

(4) POUR, Jan. Informační systém a technologie. 1. Praha: Vysoká škola ekonomie a 

managementu, 2006. ISBN 8086730034. 

(5) KLEMENT, Milan. Hardware virtuál infrastructure, Journal of Technology and 

Information Education [online]. Olomouc: Univerzity Palackého v Olomouci, 

2009,   86-88 [cit. 2017-02-23]. ISSN 1803537X. 

(6) TOMÁŠ ROHRBACHER a JAN M. ROLENC. Europe and ‘New‘ Security: How the 

EU and Selected Menmer States Perceive and Reflect on the Current Security 

Challenges. Současná Evropa [online]. Vysoká škola ekonomická v Praze, 2013, 2, 3-22 

[cit. 2017-03-06]. 

(7) Celkové schéma informačního systému. Synopsis [online]. SynopsIS Technologies, 

s.r.o [cit. 2017-03-06]. Dostupné z: http://www.synopsis.cz/schema 

(8) 40 nejpoužívanějších hesel. Je čas [online]. Bohumil Jahoda, 2017 [cit. 2017-03-06]. 

Dostupné z: http://jecas.cz/nejcastejsi-hesla 

(9) IDS. In: Pkfavantedge [online]. Kuala Lumpur, Malaysia [cit. 2017-03-06]. Dostupné 

z: http://www.pkfavantedge.com/wp-content/uploads/2012/12/IDS.jpg 

(10) BREMMER, Ian. Democracy in Cyberspace: What Information Technology Can 

and Cannot Do. Foreign Affairs [online]. Council on Foreign Relations, 2010, 89(6), 86-

92 [cit. 2017-03-09]. ISSN 00157120. 



62 
 

(11) DILLON, Robin. Respect for persons, identity, and information technology. Ethics 

and Information Technology [online]. Dordrecht: Springer Netherlands, 1003, 12(1), 17-

28 [cit. 2017-03-09]. DOI: 10.1007/s10676-009-9188-8. ISSN 1388-1957. 

(12) Informatika@grafika. Informatika@grafika [online]. Zlín: Mgr. Michal Mikláš, 

2012 [cit. 2017-03-21]. Dostupné z: http://www.gjszlin.cz/ivt/esf/ostatni-sin/software-

1.php 

(13) Security @ FIT [online]. Brno: Security Research Group, 2012 [cit. 2017-03-21]. 

Dostupné z: http://securityfit.cz  

(14) GÁLA, Libor, Jan POUR a Zuzana ŠEDIVÁ. Podniková informatika. 2., přeprac. a 

aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2009. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2615-1. 

(15) MOLNÁR, Zdeněk. Efektivnost informačních systémů. 2. rozš. vyd. Praha: Grada, 

2001. Management v informační společnosti. ISBN 8024700875. 

(16) 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. 

(17) In-Gastro [online]. Tábor, 2008 [cit. 2018-03-18]. Dostupné z: http://www.in-

gastro.cz/index.php 

(18) Zefis [online]. Brno: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc., 2014 [cit. 2018-04-24]. Dostupné z: 

http://www.zefis.cz 

(19) GRASSEOVÁ, Monika a kolektiv. Analýza podniku v rukou manažera. Brno: 

Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2621-9. 

(20) KOCH, Miloš a Bernard NEUWIRTH. Datové a funkční modelování. Brno: 

Akademické nakladatelství CERM, 2010. ISBN 978-80-214-4125-5.  

(21) KOCH, Miloš, Jan DOVRTĚL, Tomáš HRŮZA a Hana 

NENIČKOVÁ. Management informačních systémů. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, 2008. ISBN 978-80-214-3735-7. 



63 
 

(22) RAIS, Karel a Radek DOSKOČIL. Risk management. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, 2007. ISBN 978-80-214-3510-0. 

  



64 
 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

IS - informační systém 

IT- informační technologie 

ICT – informační a komunikační technologie 

PK – primární klíč 

FK – cizí klíč 
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file:///C:/Users/Honza/Documents/ŠKOLA/Bakalářská%20práce/Tisk/Bakalářská_práce_Jan_Krätzer.docx%23_Toc514232862
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