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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá posouzením informačního systému elektronického 

obchodu Patro, který je součástí společnosti NWT a.s. V první části jsou představeny 

teoretická východiska pro analýzu a návrh informačního systému. Druhá část se zabývá 

analýzou stávajícího stavu a představením společnosti. Třetí část se zaměřuje na návrhy 

na zlepšení současné situace. 

Abstract 

This bachelor thesis assess the information system of the e-commerce Patro, that is a part 

of the company NWT Ltd. In the first part are introduced theoretical starting points for 

analysis and design of the information system. The second part provides analysis of the 

current state of the system and brief introduction of the company. The third part is focused 

on improvement of the current situation. 
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ÚVOD 

Tato bakalářská práce se věnuje posouzení informačního systému společnosti NWT a.s. 

společně s návrhy na zlepšení současné situace. Konkrétně se jedná o elektronický 

obchod Patro, který spadá pod holdingovou divizi této společnosti. Tento obchod má 

široké portfolio produktů od elektroniky, domácích potřeb, kosmetiky až po knihy a 

hračky pro děti. Z důvodu takto rozsáhlé nabídky musí společnost denně aktualizovat 

nabídku, a proto potřebuje efektivní informační systém. 

Elektronické obchody jsou přímo závislé na informačním systému a v dnešní době mají 

spoustu možností jak jej řešit. Mohou vytvořit vlastní platformu, využít již vytvořenou, 

případně zvolit celé hotové řešení.   

První část této práce představuje teoretická východiska problematiky informačních 

systémů, dále pak postupy a nástroje pro posouzení a analýzu informačního systému, 

kterých se později využívá v dalších kapitolách.  

V druhé části je představena společnost NWT a.s. společně s její organizační strukturou 

a předmětem podnikáním. Je nastíněna aktuální situace elektronických obchodních domů. 

Dále je představen informační systém a využívané informační technologie elektronického 

obchodu Patro a jsou provedeny analýzy pomocí metod SWOT a HOS8.  

Třetí, poslední část, se věnuje návrhům na zlepšení současné situace informačního 

systému, které jsou sestaveny na základě předchozích analýz z druhé části práce.  
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Cílem této bakalářské práce je provést analýzu současného informačního systému 

společnosti NWT a.s., konkrétně její elektronický obchodní dům Patro. Stav tohoto 

systému ohodnotit z hlediska efektivnosti a navrhnout změny, které by vedli 

k optimalizaci a zlepšení současné situace, zároveň však také návrhy na zamezení rizik 

tohoto systému. 

Pro analytickou část bude použito McKinseyho modelu 7S, analytické metody SWOT a 

nakonec metody HOS8, která je k ohodnocení informačního systému nejvhodnější. 

Z těchto analytických metod se určí nedostatky, na které bude v další části práce 

doporučeno řešení.  

Výstupem této práce budou návrhy a doporučení pro zlepšení efektivity informačního 

systému a chodu společnosti.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Abychom lépe chápali následující části práce, je zapotřebí objasnit si základní pojmy a 

termíny, které budeme používat. Podíváme se na to, co je informační systém a z čeho se 

skládá. Dále si představíme metody pro analýzu informačního systému, které nám 

pomohou vysledovat nedostatky našeho informačního systému. 

1.1 Informace 

Tento pojem lze chápat z více hledisek. Můžeme jej například chápat jako vjem, který 

splňuje tři požadavky. Za prvé tento vjem, zprávu chcete-li, musí příjemce detekovat a 

porozumět ji. Za druhé musí příjemce vědět, co znamená, co vypovídá o něm a jeho okolí. 

Posledním požadavkem je, aby zpráva měla pro příjemce nějaký význam. Syntaktický 

pohled, tedy první požadavek uvedený výše, se zaměřuje na vnitřní strukturu informace, 

souvislost mezi znaky, které ji utváří, a to bez ohledu na vztah k příjemci. Sémantický 

pohled už zdůrazňuje obsahový význam, taktéž bez ohledu na vztah k příjemci (1). 

Pragmatický pohled je naopak zaměřen na praktické využití informace příjemcem, tedy 

na význam pro příjemce. Právě tento pohled nám informaci řadí jako nezbytnou část do 

rozhodovacího procesu (2). 

Dalším důležitým výrokem o informaci je pro nás tento -„informace snižuje rozhodovací 

neurčitost“ – můžeme jej chápat tak, že je pro nás informace velice důležitá 

v rozhodovacím procesu, kdy nám může pomoci k výběru správné varianty (1). 

Zakladatel kybernetiky, Norbert Wiener, definoval, že informace je nehmotné povahy 

(2). 

„Znalosti a informace jsou dnes jediným smysluplným zdrojem. Tradiční výrobní faktory 

půda, práce, kapitál nezmizeli, ale staly se druhořadými. Hlavním producentem bohatství 

jsou informace a znalosti“ (1, s. 11).  

Toto tvrzení velmi dobře vystihuje důležitost informací pro člověka (1). 
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1.2 Data 

Tento pojem můžeme chápat jako údaje, které v době zpracování či uložení nemají 

přiřazený žádný význam. Obsahují tedy entropii, jsou nějakým způsobem neuspořádané, 

nejisté nebo neurčité. Tato podoba údajů nám slouží k zpracování, přechování a přenášení 

s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií. Ve chvíli kdy je těmto 

údajům při zpracování přidělen význam, stávají se z dat informace. Lze tedy říci, že 

pokud člověk použije data k rozhodování, jsou pro něho informací, protože mají význam 

a smysl. Data jsou potenciálními informace, může se ale stát, že data nevyužijeme a 

význam pro nás mít nebudou (3). 

Někdy se neví, zdali budou data pro člověka užitečné. I z tohoto důvodu je nutné ukládat 

si je pro pozdější zpracování. K tomu nám poslouží fyzický nosič. Může jít o text na 

papíře, elektrické signály či elektromagnetické záření. Ve chvíli, kdy zaznamenáváme 

informaci na vhodné médium, například CD, pevný disk, magnetické pásky a podobně, 

hovoříme o procesu kódování, tedy o postupu který je přesně definovaný a říká nám, jak 

informaci zaznamenat. Z informací se v tu chvíli stávají zpětně data. Naopak v opačném 

procesu, tedy při přečtení, přesněji při dekódování, přejdou data zpět na informaci pro 

daného příjemce (1). 

Struktura, kvalita a komplexnost dat nám podmiňují efektivnost realizované informačních 

technologie a v krátkodobém horizontu i projektů informačního systému. Zjednodušeně 

řečeno lze říci, že struktura a obsah dat tvoří společně s příslušnými algoritmy podstatu 

informačního systému (4). 

1.3 Znalosti 

Pokud správně porozumíme informaci, která nám byla sdělena, a dokážeme ji integrovat 

s ostatními dřívějšími informacemi, stává se z informace znalost. Lze tedy říci, že znalosti 

jsou informace o tom, jak využít jiné informace a data, případně jejich vzájemné 

kombinace, v různých situacích (1). 

Pokud chceme docílit porozumění příslušným zkoumaným skutečnostem, vyvíjíme 

určitou činnost, přesněji poznávací proces, jehož výsledkem jsou právě znalosti (3). 
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Obrázek č. 1: Souvislosti dat, informací a znalostí podle H. Kučerové  

(Zdroj: 3, s. 12) 

1.4 Proces 

Tímto pojmem můžeme chápat skupinu činností, která má pro nás jako celek určitou 

hodnotu. „Proces je sada logicky spojených úloh prováděných tak, aby přinášeli 

požadovaný výstup byznysu“ (5, s. 30). 

Máme-li v podniku obdobnou skupinu činností, která probíhá opakovaně, tak po její 

generalizaci získáváme proces. Jeden konkrétní průběh tímto procesem nazýváme 

instance procesu (5). 

Podle ISO 9000 (18) je proces definován takto: 

„Proces je soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které 

přeměňují vstupy na výstupy“ (2, s. 42). 
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Základní charakteristiky procesu: 

 pokud je standardizován, je opakovatelný, 

 výstupem je produkt nebo služba s přidanou hodnotou, 

 má měřitelné parametry, například kvalita, náklady, čas, 

 má přiřazeného vlastníka, který má kontrolu nad jeho fungováním a odpovědnost 

za jeho provoz a zlepšování, 

 má svého zákazníka, 

 je jasně vymezený začátek a konec tohoto procesu, společně s návazností na další 

procesy, 

 využívá zdroje podniku a to jak finanční, hmotné tak i lidské (2). 

1.4.1 Rozdělení procesů 

Řídící procesy - starají se o vývoj a řízení výkonu společnosti společně s vytvářením 

podmínek pro fungování ostatních procesů (2). 

Hlavní procesy – jsou součástí hodnototvorného řetězce organizace, vytváří nám 

hodnotu pro externího zákazníka, ať už jako výrobek či službu (2). 

Podpůrné procesy – nejsou součástí hodnototvorného řetězce, ale dodávají hmotné i 

nehmotné výstupy ostatním procesům a tím zajišťují jejich fungování (2). 

 

Obrázek č. 2: Hodnototvorný řetězec, řídící a podpůrné procesy výrobního podniku 

(Zdroj 2, s. 43) 
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1.5 Systém 

Podle mezinárodních norem [ISO/IEC 15288, 2008], [ISO/IEC 12207, 2008] a [ISO/IEC 

42010, 2007] je systém definován jako soubor komponent účelově uspořádaných 

k dosažení určitého cíle nebo skupiny cílů (6). 

Obecný systém – systém, který poskytuje produkt či službu v definovaném prostředí tak, 

aby uspokojil potřeby uživatelů či jiných zainteresovaných stran. Zahrnuje hardware, 

software, data, lidi, procesy a procedury, zařízení, materiál a přírodní zdroje (6). 

Softwarově intenzivní systém – je systém, kde hraje software dominantní či převažující 

roli (6). 

Systém je celek, tvořený svou celistvostí, souhrnem částí a jejich vzájemných, často i 

dynamických vztahů. Celistvost máme nejčastěji danou cílem či účelem systému (5). 

1.6 Informační systém 

Účelem informačního systému je zajistit správné informace ve správný čas a na správném 

místě. Jako místo můžeme chápat uživatele tohoto informačního systému. Správnost 

informace zase jako vhodnost pro daný účel informačního systému (5). 

Pro správné fungování informačního systému je zapotřebí informačních a komunikačních 

technologií. Tím můžeme chápat veškeré hardwarové i softwarové prostředky pro sběr, 

přenos, uchování, zpracování a distribuci informací. Dále také prostředky pro vzájemnou 

komunikaci lidí a vzájemných komponent (5). 

Dalším možným pohledem na informační systém je ten, že se jedná o systém 

informačních a komunikačních technologií, lidí a dat, jehož cílem je efektivní podpora 

informačních, rozhodovacích a řídících procesů na všech úrovních řízení organizace (5). 

Důležitost informačního systému je v dnešní době naprosto zásadní. Prakticky žádná 

firma se bez něho neobejde, jelikož slouží k maximální podpoře její činnosti. Podniky by 

se měli snažit o dosahování cílů, tedy o maximalizaci účelnosti. Až sekundární by měla 

být minimalizace výdajů. Tuto zásadu také aplikujeme na informační systémy (7). 
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1.6.1 Informační systém je tvořen: 

 hardwarem, tedy technickým vybavením, 

 softwarem, tedy programovým vybavením, 

 orgwarem, tedy prostředky organizace, 

 lidskou složkou, 

 řízením, 

 datovou základnou (1). 

1.6.2 Dva možné přístupy k informačnímu systému 

V prvním přístupu chápeme informační systém jako podpůrný nástroj pro řízení. Takový 

systém by měl především: 

 podporovat automatizaci rutinní agendy, 

 zajišťovat dostupnost informací pro podporu rozhodování, 

 mít jednotnou verzi pravdy na všech výstupech systému (2). 

Tento přístup požaduje většina podnikových manažerů. Takovýto systém se dokáže 

postarat o většinu podpůrných procesů jak ekonomických tak i týkajících se lidských 

zdrojů, dále manažerského rozhodování, především prostřednictvím statistického 

reportingu. Nepřináší však firmě nejvýhodnější poměr cena/kvalita/přidaná hodnota (2). 

„Přidanou hodnotu informačního systému pro uživatelskou organizaci vytváří 

za patřičné součinnosti zadavatele systémový integrátor (implementační partner), který 

do jeho funkcí a vlastností dokáže vložit know-how a nejlepší praktiky s cílem zajistit 

optimální řízení podnikových procesů, elektronickou komunikaci pomocí 

infrastrukturních aplikací a celkově podpořit výkonnost a konkurenceschopnost 

organizace“ (2, s. 88). 
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Přístup druhý, který usiluje o výhodný poměr cena/kvalita/přidaná hodnota celého řešení 

zohledňuje navíc aspekty jako: 

 změny v organizační struktuře a řízení společnosti, 

 standardizaci procesů a pracovních návyků podniku, 

 přístup k celostnímu pohledu na fungování organizace, 

 podpora manažerského rozhodování až po strategickou úroveň, 

 podpora konkurence schopnosti podniku, 

 zvyšování výkonnosti (2). 

1.6.3 Vývoj informačního systému 

Tento proces definoval V. Řepa pomocí principu tří, po sobě jdoucích architektur. 

Konceptuální model – slouží k vyjádření struktury reality, neboli objektový pohled, a 

chování reality. Zkoumá probíhající procesy, ať už obchodní či podnikové a další. 

Neobsahuje žádné technologické postupy ani požadavky na implementaci (3). 

Technologický model – tento model je zaměřen na technologickou koncepci řešení. 

Vychází zejména ze způsobu organizace a zpracování dat, dostupných technologických 

prostředků a dalších. Neřeší a není zatížen implementačním řešením (3). 

Implementační model – při tomto modelu se vychází z předchozích dvou a specifikuje 

se použité vývojové prostředí (3). 
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Obrázek č. 3: Princip tří architektur při vývoji informačního systému podle V. Řepy 

(Zdroj: 3, s. 21) 

1.6.4 Možné řešení informačního systému 

Pokud chceme nalézt řešení informačního systému pro podnik, máme tři varianty, kdy na 

základě konkrétního případu vybereme nejvhodnější. První variantou je rozvoj již 

existujícího softwarového řešení. Sice plně využije již vynaložené investice, nezaručuje 

ovšem celkový efekt a plnění budoucích požadavků (8). 

Další variantou je vývoj nového, vlastního informačního systému. Výhodou je, že tento 

systém může být vytvořen přesně na míru požadavkům a potřebám podniku při využití 

aktuálního potenciálu ICT, je však časově i finančně velmi náročný a nezaručuje výsledný 

produkt. Dále může být problematická dlouhodobá udržitelnost a rozvoj (8). 



21 

 

Poslední možností je nákup hotové softwarového produktu, který bývá parametrizován 

dle požadavků organizace. Nese sebou sice vyšší počáteční náklady, zaručuje ovšem 

výsledný produkt s garantovanou funkčností, rychlejší zavedení a další rozvoj. Jako 

nevýhoda se jeví závislost na dodavateli a nutnost integrovat systém s již existujícími 

aplikacemi v podniku (8). 

 

 

Obrázek č. 4: Varianty řešení informačního systému  

(Zdroj: 8, s. 54) 

1.6.5 Řízení podniku z pohledu informačních systémů 

Pro různé řídící vrstvy v podniku je potřeba různé množství informací. Podle základní 

řídící pyramidy platí, že nejvyšší množství informací je zapotřebí na vrstvě nejnižší, 

zatímco nejvyšší vrstva, tedy strategické řízení, využívá především externí informace 

z okolí podniku.  

1.6.6 Rozdělení informačních systému podle užití v podniku 

Computer Integrated Manufacturing - jedná se po počítačem integrovanou výrobu, 

zahrnující přímé řízení technologických procesů. CIM se může starat například o NC 

stroje řízené počítačem (9). 

Transaction Processing Systems – jedná se o nástupce klasických dávkových systémů. 

TPS je tedy nástupce agend umístěných přímo u pracovníka, například agenda 

objednávka zboží (9). 
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Management Information Systems – kořeny těchto systémů můžeme nalézt v účetních 

a ekonomických systémech. Jsou zaměřeny na taktické řízení. MIS nám sumarizuje a 

agreguje data za určité období (9). 

Decision Support Systems – jak už název napovídá, jedná se o systémy pro podporu 

rozhodování. DSS většinou analyzují data z MIS, které jsou určené pro taktické i 

strategické řízení. Velmi často se jedná o jednorázové úlohy s přehlednými grafickými 

výstupy (9). 

Office Automation – neboli automatizace administrativy. Využívá nástroje jako textový 

editor, elektronický kalendář, elektronická pošta. OA nalezneme na všech úrovních řízení 

(9). 

Executive Information Systems – tyto systémy jsou určené pro vrcholové vedení. EIS 

přistupuje k externím datům a agregují podnikové informace do nejvyšší úrovně (9). 

Electronice Data Interchange – tato část informačního systému se zaměřuje na 

komunikaci podniku s okolím, se zákazníky, bankami atp. Význam EDI roste s rozvojem 

internetu (9). 

1.6.7 Architektury informačních systémů 

Globální architektura – představuje základní ideu informačního systému, základní 

schéma. Je tvořena jednotlivými stavebními bloky představující skupiny aplikací a jejich 

datové základny s technickým vybavením. Na podrobnější návrhy IS podle různých 

hledisek se zaměřují dílčí architektury (1). 

Funkční architektura – postupnou dekompozicí globální architektury rozděluje 

informační systém na subsystémy a skupiny funkcí jako například mzdy. Dělení probíhá 

až na elementární úroveň, tedy až k dílčím základním funkcím (1). 

Procesní architektura – popisuje budoucí stavy procesů v podniku se zaměřením na 

neautomatizované činnosti a funkce informačního systému, tedy na plánované reakce 

k událostem, ke kterým bude docházet. Účelem této architektury je připravit podnik na 

nejefektivnější reakce k externím událostem (1). 
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Technická architektura – někdy také hardwarová architektura, se stará o určení typů a 

rozmístění jednotlivých prostředků výpočetní a komunikační techniky. Znázorňuje se 

schématem a specifikací počítačových sítí, serverů, koncových uživatelských počítačů a 

dalších zařízení (1). 

Technologická architektura – určuje, jakým způsobem zpracováváme jednotlivé 

aplikace v těsné návaznosti na definovanou technickou, datovou a programovanou 

architekturu. Tato architektura zahrnuje: 

 způsob zpracování aplikací 

 způsob zpracování dat 

 vnitřní stavba aplikací 

 uživatelské rozhraní aplikací (1). 

Datová architektura – pojednává o návrhu datové základny organizace. Návrh této 

architektury vychází z definice jednotlivých objektů a jejich položek včetně vazeb mezi 

nimi. Volí se vhodný datový model. V současné době je nejrozšířenějším model relační. 

Výsledkem této architektury je schéma všech databází a jejich vět, například formou 

entito-relačního diagramu společně s tabulkami struktur vět. Můžeme ji tedy chápat jako 

databázovou implementaci (1). 

Programová architektura – někdy také architektura softwarová, určuje nám 

programové složení výsledného informačního systému, včetně programových 

komponent. Dále se stará o vazby mezi těmito programy (1). 

Komunikační architektura – zkoumá vnější rozhraní systému a definuje, jakým 

způsobem bude komunikovat s jeho okolím (1). 

Řídící architektura – definuje pravidla, jakým způsobem bude systém fungovat, dále 

také standardy a organizaci služeb uživatelům. Zahrnuje také orgware, tedy organizační 

strukturu organizace a pravidla fungování systému (1). 
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Obrázek č. 5: Informační systémy z hlediska architektur  

(Zdroj: 1, s. 5) 

 

1.6.8 Klasifikace podnikových informačních systémů 

Podle holisticko-procesní klasifikace je informační podnikový systém tvořen ERP 

jádrem, CRM systémem, SCM systémem a MIS systémem (2). 

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

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

jejich transformaci na výstupy), a to na všech úrovních, od operativní až po strategickou“ 

(2, s. 148). 

Mezi klíčové interní procesy ERP patří výroba, nákupní, prodejní a výrobní logistika, 

lidské zdroje a ekonomika. Systém ERP je vymezen pěti základními vlastnostmi: 

 sjednocení a automatizace podnikových procesů, 

 sdílení dat a postupů včetně jejich standardizace přes celý podnik, 
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 tvorba a zpřístupňování informací v reálném čase, 

 zpracovávání historických dat, 

 komplexní přístup k využití ERP koncepce (2). 

CRM – Primárním účelem těchto systému je sjednocení a centralizace kontaktů na 

zákazníky včetně komunikace. Snaží se napomáhat ke zkracování odezvy při požadavku 

na konkrétní údaje a také k vyšší dostupnosti údajů, tedy napomáhá ke snižování 

personálních nákladů. Při automatizaci CRM procesů se snažíme o co nejlepší podporu 

konkurenční strategii podniku. Systémy CRM lze definovat jako nástroje pro řízení CRM 

procesů, tedy systémem pro zabezpečení: 

 pružné reakce prostřednictvím online přístupu k informacím, 

 komunikace se zákazníkem a udržení stálosti těchto interakcí, 

 stálosti kvality a funkcí produktů a služeb, které podnik nabízí, 

 možnosti vytváření cenové nabídky a identifikaci ceny, 

 rozpoznání pravomocí na straně zákazníka pro rozhodování, 

 odhadu vývoje trhu a obchodní činnosti podniku (2). 

SCM – Řízení dodavatelského řetězce se zaměřuje především na oblast strategického 

řízení. Může to být například výběr dodavatelů, rozmístění výrobních funkcí nebo 

zpracování zákaznických požadavků (2). 

Jedná se o soubor nástrojů a procesů pro optimalizaci řízení a maximalizaci efektivity 

provozu všech součástí dodavatelského řetězce s ohledem na koncového zákazníka. 

Můžeme jej chápat jako vzájemné propojení dodavatelů s odběrateli na bázi informačních 

a komunikačních technologií. Napomáhá oběma stranám ke spolupráci, sdílení informací, 

plánování a koordinování celkového postupu. To vede k navýšení akceschopnosti celého 

řetězce (8). 

V dnešní době se SCM rovněž snaží o navýšení spokojenosti zákazníka, a proto nabízí 

například: 

 zapojení zákazníka do výsledné konfigurace produktu, 

 informování o stavu zákazníkovy objednávky, 

 zvýšení pravděpodobnosti včasného dodání objednávky a její úplná kompletace, 

 ošetření nestandartních situací v průběhu vyřizování objednávky (8). 
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Výhodou těchto řešení je snížení nákladů a urychlení vyřízení zákaznického požadavku. 

Dále také: 

 vylepšení řízení, reakce na změny či vzniklé problémy, 

 podpora automatizace nákupních činností, 

 podpora sdílení informací o stavu objednávky, 

 navýšení spolupráce a důvěry mezi partnery (8). 

MIS – manažerský informační systém, se zabývá sběrem dat z ERP, CRM a SCM 

systémů včetně externích zdrojů a na základě těchto dat pomáhá při rozhodovacích 

procesech podnikového managementu. Podporuje jak vrcholové, tak i operativní 

rozhodování (8). 

1.6.9 Bezpečnost informačních systémů 

Nejcennější součástí informačního systému jsou data. Hardware i software se dá snadno 

pořídit nový za využití finančních prostředků. Data firmy ovšem nikdo jiný nemá, nedají 

se koupit a jsou tudíž nenahraditelná (9). 

U dat může dojít k poškození, zničení nebo jejich zneužití. Při narušení normální činnosti 

informačního systému firmy může dojít i k dalším škodám, například: 

 přímé ztráty – při nelegálních či vadných finančních operací, 

 nepřímé ztráty – při přerušení normální práce informačního systému v podniku, 

 nekvalitní rozhodování – v případě dostupnosti nekvalitních informací, 

 zvýšení nákladů – v případě získávání ztracených informací, 

 zvýšení nákladů – při odstraňování škod, které vznikli při výpadku informačního 

systému (9). 

Informační systém musíme chránit zvenčí, tedy proti počítačovým virům, útokům 

k zahlcení serveru, živelným katastrofám a fyzickému útoku. Složitější ochrana je ovšem 

na útoky zevnitř organizace. Ty mají podle statistik na svědomí téměř největší procento 

zneužití dat, tedy prováděné pracovníky vlastní organizace (1). 

Problém bezpečnosti informačního systému nelze chápat jako izolovaný problém. 

Bezpečnost informačního systému patří do bezpečnosti celé organizace, tedy včetně 

mnoho dalších aspektů, například personální bezpečnost, zabezpečení objektu atp. (1).  
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Základní bezpečnostní prvky můžeme specifikovat jako: 

 fyzická bezpečnost – zajištění proti neoprávněnému fyzickému přístupu pomocí 

kamer, alarmů, mříží, kvalitních dveří atp., 

 záložní zdroje energie – neboli UPS zdroje, které zajistí přísun energie počítačům 

i v případě výpadku napájení, 

 přístupová práva – přidělení práv uživatelům, firemní politika správy hesel, 

kontroly, 

 firewall – zařízení na filtraci pokusů o neoprávněné přístupy do počítačové sítě, 

může se jednat o hardwarové nebo softwarové řešení, 

 antivirový produkt – viry jsou velice časté bezpečnostní útoky na informační 

systém, proto je zapotřebí používat kvalitní a aktualizované antivirové produkty 

(1). 

1.7 McKinseyho model 7S 

Tento model byl vytvořen již v sedmdesátých letech zaměstnanci společnosti McKinsey. 

Účelem bylo umožnit snadnější porozumění organizačním změnám ve společnosti. Jeho 

název 7S je odvozen od sedmi složek, které jsou v tomto modelu zahrnuty. Jedná se o: 

 strategii, 

 strukturu, 

 systémy, 

 styl práce vedení, 

 spolupracovníky, 

 schopnosti, 

 sdílené hodnoty (10). 

Strategie pojednává o tom, jak společnost reaguje na příležitosti a hrozby, zároveň také 

jak dosahuje svých vizí (10). 

Strukturou můžeme chápat organizační strukturu společnosti, tedy uspořádání ve 

smyslu nadřízenosti, podřízenosti, vztahu mezi podnikatelskými jednotkami a podobně 

(10).  
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Systémy neboli procedury společnosti, které se starají o řízení každodenních činností 

(10). 

Všechny tyto tři složky jsou přiřazeny do kategorie tvrdá, tedy snadněji hmatatelné. 

Spolupracovníci jsou v tomto modelu chápáni jako lidské zdroje organizace a oblasti 

s nimi spojené, tedy rozvoj, školení a podobně (10). 

Schopnosti si můžeme představit jako jakési know-how, profesionální znalost a 

kompetence uvnitř organizace, tedy to, co dělá organizace nejlépe (10). 

Styl je přístup managementu k řízení a k řešení problémů. Je nutné brát v potaz i fakt, že 

v organizacích je často formální a neformální přístup k řízení (10). 

Sdílené hodnoty společnosti jsou soubor idejí a principů respektovaný pracovníky (10). 

Tyto čtyři složky se nazývají měkká 4S a mají kulturní povahu, jsou méně hmatatelná 

(10). 

 

Obrázek č. 6: model 7S společnosti McKinsey  

(Zdroj: 10, s. 73) 

1.8 Metoda HOS 

Jedná se o metodu, která se využívá při přípravě informační strategie. Je vyvíjena na 

Ústavu informatiky fakulty Podnikatelské VUT. Nabízí ucelený pohled na informační 

systém podniku jako hodnocení na základě osmi oblastí, proto je tato metoda 

pojmenována HOS 8 (11). 
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Výhodou této metody je její relativní jednoduchost, srovnatelná například s manažerskou 

metodou SWOT analýzy. Nezkoumá ekonomické aspekty firmy, jelikož nebývá snadné 

tyto údaje od firem získat. Tím bychom přicházeli o možnost srovnávání systému 

s ostatními (11). 

Zkratka HOS nám zde zastupuje základní části a to hardware, orgware, software. 

Základní filozofie této metody je ohodnotit úrovně jednotlivých složek informačního 

systému. Dále v nalezení nejhorších složek, které negativně ovlivňují celkovou úroveň 

systému. Cílem je posoudit klíčové oblasti informačního systému a zjistit, zdali tyto 

oblasti jsou na stejné nebo podobné úrovni. Nevyváženost těchto částí může vést 

k neefektivnosti celého systému, neboť takovýto systém může mít vyšší náklady než 

systém vyvážený. Části systému s nižší efektivitou snižují úroveň celého systému. I když 

se může zdát tato myšlenka zcela zjevná, bývá manažery často opomíjená. Primární účel 

metody HOS je nalezení slabin informačního systému a proto hodnotí systém podle 

metody nejslabšího článku. Vychází ze základní úvahy, že systém je tak dobrý, jak je 

dobrý jeho nejslabší článek (7). 

Osm základních částí informačního systému, které zkoumá metoda HOS 8: 

Tabulka č. 1: Oblasti hodnocení metody HOS 8 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 11, s. 16) 

Označení oblasti metody HOS 8 Zkratka oblasti 

Hardware HW 

Software SW 

Orgware OW 

Peopleware PW 

Dataware DW 

Customers CU 

Suppliers SU 

Management IS MA 
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Hardware – technické vybavení firmy (11). 

Software – programové vybavení, včetně jeho funkcí, snadnosti použití a ovládání (11). 

Orgware – zde se řadí pravidla pro provoz informačních systémů, bezpečnostní pravidla 

a doporučené pracovní postupy (11). 

Peopleware – zkoumá uživatele informačního systému, především jejich povinnosti vůči 

informačnímu systém (11). 

Dataware – se zaměřuje na správu, bezpečnost, a potřebu užití dat v procesech 

organizace (11). 

Zákazníci – může se jednat jak o reálného zákazníka, například uživatele elektronického 

obchodu, nebo také o pracovníka organizace, který potřebuje systém organizace včetně 

jeho výstupů ke své práci (11). 

Dodavatelé – tedy ti, co zajišťují provoz informačního systému. Může to být dodavatel 

v obvyklém smyslu, pokud systém zajišťuje jiná organizace. Pokud provoz systému 

zajišťují zaměstnanci organizace, pak jsou jako dodavatelé chápani oni (11). 

Management – zkoumá řízení informačního systému s ohledem na informační strategii, 

důslednost na uplatňování stanovených pravidel a vnímání koncových uživatelů 

informačního systému (11). 

Hodnotí se jednotlivé oblasti a to pomocí čtyřbodové škály: 

Tabulka č. 2: Bodovací stupnice HOS  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 7, s. 52) 

Slovní pojmenování Hodnota 

Špatná 1 

Spíše špatná 2 

Spíše dobrá 3 

Dobrá 4 
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Stav informačního systému posuzuje specialista nebo pomocí kontrolních otázek pro 

jednotlivé oblasti formou dotazníku. Pro každou oblast je deset otázek a jsou formulovány 

tak, aby odhalili nejčastější slabiny. Za vyvážený systém je pak považován takový 

systém, kde všechny osy mají stejné hodnocení, případně odchylku o jeden bod u 

maximálně tří os. U takového systému lze předpokládat, že je to systém s optimálním 

poměrem účinnosti, tedy vhodným poměrem mezi přínosy a náklady (7). 

Nevyvážený systém obvykle tyto požadavky nesplňuje a mívá nižší efektivnost. Velmi 

nevyvážený systém je takový, kde je rozdíl na některé ose větší jak jedna oproti celkové 

úrovni (7). 

Doporučený stav je odvozený od důležitosti systému. Pokud je firma přímo závislá na 

informačním systému, pak doporučená úroveň bude 4, tedy dobrý. V případě, že firma 

zvládne bez informačního systému fungovat, ale s velkými obtížemi, pak je doporučený 

stupeň 3, spíše dobrý. Pokud se firma bez informačního systému obejde a přinese ji to 

pouze malé nebo žádné obtíže, pak stačí stav 2, tedy spíše špatný. V takovém případě se 

již naskýtá otázka, zda má systém pro firmu vůbec smysl. Je nutno podotknout, že 

doporučený stav je pouze minimální požadovaná úroveň (7). 

1.9 SWOT analýza 

Cílem této analýzy je identifikace relevance současné strategie firmy. Dále její specifická 

silná a slabá místa a schopnost vyrovnat se se změnami, které mohou v prostředí nastat. 

Krom analýzy silných a slabých míst se dále sestává z analýzy příležitostí a hrozeb. Právě 

jimi by se mělo při analýze začít (12). 

Příležitosti a hrozby přicházejí z vnějšího prostředí. Jedná se o makroprostředí, tedy 

faktory politicko-právní, ekonomické, sociálně kulturní a technologické. Dále také 

mikroprostředí, do kterého můžeme zařadit zákazníky, dodavatele, odběratele, 

konkurenci a veřejnost (12). 

Následuje analýza silných a slabých stránek, tedy vnitřního prostředí firmy. Pod tímto 

prostředí můžeme chápat cíle, systémy, procedury, firemní zdroje, materiální prostředí, 

firemní kulturu, mezilidské vztahy, organizační strukturu, kvalitu managementu a jiné 

(12).  
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Tabulka č. 3: SWOT analýza 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 12, s. 103) 

SWOT ANALÝZA 

Vnitřní prostředí 

SILNÉ STRÁNKY (+) SLABÉ STRÁNKY (-) 

  

Výhody pro zákazníky i firmu 

  

Věci, ve kterých by si firma mohla vést 

lépe, ve kterých je na tom hůře jak 

konkurence 

Vnější prostředí 

PŘÍLEŽITOSTI (+) HROZBY (-) 

  

Možnosti firmy, které by mohli zvýšit 

poptávku nebo lépe uspokojit zákazníky 

  

Skutečnosti, které mohou snížit poptávku 

nebo způsobit nespokojenost zákazníků 

  

SWOT analýzu může firma využít pro sumarizaci výsledků mnoha analýz. Také může 

pomoci identifikovat unikátní zdroje a kompetence firmy. Nevýhodou této analýzy je její 

statičnost a subjektivnost (12). 

1.10 EPC diagram 

Pokud chceme znázornit proces a zachytit, jak jdou činnosti za sebou, můžeme využít 

EPC diagram, tedy Event Process Chain. Ten znázorňuje vertikálně shora dolů střídavě 

objekty, které znázorňují události a činnosti. Následnost je znázorňována šipkou mezi 

těmito objekty. Ta může být jak logická, tak časová. Dále zobrazuje informační vstupy a 

to vlevo shora, výstupy zase vlevo dolů. Vedle činnosti napravo se zobrazují aktéři 

procesu a to pomocí profesních rolí, funkčních míst, organizačních jednotek nebo týmů. 
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Stejným způsobem jsou zobrazeny aplikace, které byly použity při výkonu činnosti. Pro 

větvení a spojování částí procesů se využívá logických operátů.  

Tabulka č. 4: Značky EPC diagramu  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 13, s. 46) 

Značka Název Význam 

 

Událost 
Vyjadřuje určitý stav 

procesu 

 

Procesní aktivita Vyjadřuje určitou funkci 

 

Procesní role 
Kdo za aktivitu zodpovídá 

nebo je o ní informován 

XOR

 
Logický operátor XOR 

Právě jedna z možných 

aktivit 

V

 
Logický operátor AND 

Všechny následující či 

předchozí aktivity 

V
 

Logický operátor OR 

Jedna nebo více 

následujících či 

předchozích aktivit 

 

Funkce informačního 

systému 

Automatický nástroj pro 

podporu procesní aktivity 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÁ SITUACE 

V této části bakalářské práce bude představen subjekt této bakalářské práce. Je jím 

skupina internetových obchodních domů PATRO GROUP, konkrétně její dominantní 

prodejní kanál a to elektronický obchod patro.cz, patřící pod společnost NWT a.s. 

Současný stav tohoto elektronického obchodu bude popsán z hlediska informačního 

systému. Dále budou popsány procesy, které v něm probíhají a jsou relativní k této 

bakalářské práci. Poté budou provedeny analýzy představené v teoretické části bakalářské 

práce, tedy analýza SWOT a HOS 8, které budou zkoumat informační systém tohoto 

elektronického obchodu.  

2.1 Základní údaje o společnosti 

Obchodní firma: NWT a.s. 

Sídlo společnosti: nám. Míru 1217, 768 24 Hulín, Česká republika 

IČ: 63469511 

DIČ: CZ63469511 

založení společnosti: 1992 (dříve NWT Computer s.r.o.) 

právní forma: akciová společnost 

pobočky: Praha, Zlín, Kroměříž, Staré Město 

Předmět podnikání:  

 výroba elektřiny, 

 projektová činnost ve výstavbě, 

 provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

 činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, 

 poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob, 

 montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, 

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

 výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 

telekomunikačních zařízení, 
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 přeprava, nákup, prodej, půjčování a uschovávání zbraní a střeliva. 

Logo společnosti: 

 

Obrázek č. 7: Logo společnosti NWT a.s. 

 (Zdroj: 14) 

2.2 Představení společnosti 

Společnost NWT a.s. je jednou z nejvýznamnějších technologických a inovačních firem 

v České republice. Snaží se nabízet komplexní služby na profesionální úrovni s vysokou 

přidanou hodnotou pro zákazníka. Společnost dbá na kvalitu, spolehlivost a jejím cílem 

je dlouhodobý vztah s klienty založený na vzájemné důvěře.  Zkratka NWT je složená 

ze slov New World Technologies, z čehož vyplývá, že se společnost snaží přinášet lidem 

nové světové technologie. Její vizí je být číslo jedna v Evropě v šíři nabídky 

alternativních zdrojů energie, dále rozvíjet pro partnery finančně motivující energetiku, 

která nebude poškozovat životní prostředí a bude v souladu s životním prostředím (14).  

2.3 Organizační struktura společnosti 

Společnost je rozdělena do několika divizí, které jsou tvořeny pěti skupinami. Ty jsou 

členěny dle barev, aby byli zákazníci schopni vnímat přidané hodnoty, které jim 

jednotlivé divize přinášejí (14).  

Pro tuto práci je nejdůležitější barva šedá, tedy holding a podpora. Dalšími jsou zelená 

pro výrobu a úsporu energie, modrá pro stavebnictví, oranžová pro informační 

technologie a telekomunikace a hnědá pro produkční skleníky (14). 
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Obrázek č. 8: Rozdělení skupin společnosti  

(Zdroj: 14) 

Všechny divize spadají pod jednu finanční ředitelku a jednoho generálního ředitele. 

Následně má každá divize svého ředitele a další vedoucí. Pro tuto práci je nejdůležitější 

divize E-BUSINESS (14). 

 

Obrázek č. 9: Organizační struktura společnosti 

(Zdroj: 14) 

2.4 Předmět podnikání  

Pro každou skupinu je předmětem podnikání něco jiného. Společnost NWT a.s. má velmi 

široké zaměření.  

2.4.1 Výroba a úspora energií 

Pro skupinu výroba a úspora energií je předmětem podnikání: 

 výroba elektřiny, 

 vytápění a chlazení, 

 levnější elektřina a plyn, 

 LED osvětlení, 
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 termické zušlechťování biomasy, 

 skládkový plyn, bps a kogenerace, 

 servis a opravy fve, 

 využití odpadního tepla (14). 

2.4.2 Stavebnictví 

Zaměřením stavebnictvím je: 

 přípravu projektů, 

 pasivní domy, 

 elektromontáže, 

 výstavbu fotovoltaických elektráren, 

 výstavbu bioplynových stanic, 

 výstavbu peletáren (14). 

2.4.3 Produkční skleníky 

Skupina produkční skleníky se zabývá: 

 projekcí a přípravou staveb, 

 administrací dotací, 

 výstavbou na klíč, 

 poradenstvím a školením, 

 mechanizací a vybavením, 

 farmou Kameničany, 

 družstvem Ovozela, 

 družstvem Čerstvě utrženo (14). 

2.4.4 IT a Telekomunikace 

IT a Telekomunikace řeší:  

 dodávky výpočetní techniky, 

 správa a outsourcing it, 
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 datové centrum Silo, 

 informační systémy a aplikace, 

 cloudová řešení, 

 tisková řešení, 

 internet a telekomunikace, 

 konferenční služby, 

 call centrum (14). 

2.4.5 Holding 

Pro tuto práci nejdůležitější holding, jehož předmětem podnikání jsou: 

 start-upy, 

 investice, 

 finanční služby, 

 pronájem a ceníky služeb, 

 internetové obchodní domy, 

 výroba plastových součástek, 

 3D tisk, 

 chráněná dílna, 

 farma pod Hvězdou (14). 

2.5 Internetové obchodní domy 

Jelikož je společnost NWT a.s. příliš rozsáhlá pro potřeby bakalářské práce, bude se dále 

pojednávat pouze o skupině internetových obchodních domů PATRO GROUP, 

konkrétně pak o jejím dominantním kanále a to elektronickém obchodě patro.cz. 

Skupina PATRO GROUP vznikla v roce 1998 a zabývá se především maloobchodním 

prodejem širokého produktového portfolia. Dále se také snaží hledat příležitosti 

v internetovém prostředí obecně, především ve vztahu ke konečným spotřebitelům.  

Tato skupina je finančně stabilní a má profesionální zázemí a know-how v informačních 

technologiích a obchodu.  
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2.6 Obchodní prostředí společnosti 

Patro.cz je renomovaný elektronický obchod a byl založen v roce 1998. Zabývá se 

především prodejem elektroniky, domácích potřeb, kosmetiky, dále má ovšem ve své 

nabídce knihy, hračky pro děti, sportovní potřeby, nářadí všeho druhu a další. Produktové 

portfolio tohoto obchodu je tedy velice široké, což jen potvrzuje fakt, že nabízí více než 

400 tisíc produktů. Nabídka těchto produktů se denně aktualizuje a je zde tedy zapotřebí 

efektivní informační systém. Kromě stálé nabídky je zde silný vliv sezónních akcí, které 

značně ovlivňují prodané zboží, například prodej lyžařského vybavení na začátku zimy, 

letních pneumatik po skončení zimy a podobně.  

Při 140 tisících pravidelně nakupujících zákazníků z České i Slovenské republiky lze říci, 

že se jedná o velice stabilní obchod. Velká část zákazníků na tento elektronický obchod 

přichází z různých porovnávačů cen, především heureka.cz, dále pak zboží.cz, google 

nákupy, hyperzboží.cz, hledejceny.cz, najduzboží.cz a pricemania.cz. Tyto porovnávače 

přináší nejen zákazníky, ale také spoustu užitečných informací, jako je chování 

konkurence a zákazníků, jaké zboží je právě populární a podobně. 

2.7 Konkurenční prostředí společnosti 

Jako nepřímější konkurenční elektronické obchody Patra můžeme vnímat takzvané 

obchodní domy, tedy obchody se širokým portfoliem produktů. Mezi největší obchodní 

domy v České republice mimo Patro patří také Mall.cz, Kasa.cz, Eva.cz. Díky stále 

rozšiřujícímu portfoliu elektronického obchodu Alza.cz, lze i ten považovat za přímou 

konkurenci.  
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2.8 Infrastruktura 

O infrastrukturu se starají především programátoři Patra, částečně také pracovníci divize 

Servis. Tento stav není úplně ideální, protože programátoři nejsou odborníci na servery a 

operační systém Linux. Proto obecně platí, že čas potřebný na údržbu je u specialisty 

divize Servis výrazně nižší než u klasického programátora. Tato situace by se měla ovšem 

v budoucnu změnit a měli by se více využívat pracovníci divize Servis, především při 

správě serverů z pohledu hardwaru, operačního systému, aktualizací systému a dohledu 

nad chodem serveru.  

2.9 Hardware 

Společnost využívá počítače a notebooky různých značek. Jelikož se pohybuji pouze 

v Brněnských kancelářích, kde sídlí programátorský tým, budu popisovat hardwarové 

prostředky pouze těchto pracovníků. V těchto kancelářích se nachází dohromady osm 

zaměstnanců, z toho 6 stálých zaměstnanců a 2 brigádníci. Stálý zaměstnanci mají vždy 

buď notebook či stolní počítač, každý odlišných parametrů vzhledem k tomu že byli 

pořizovány v odlišnou dobu. U každé pracovní stanice mají k dispozici také druhý 

monitor pro efektivnější práci. Brigádníci používají vlastní notebooky, na které jim byli 

doinstalované potřebné nástroje. 
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2.10 Servery 

V tuto chvíli je využíváno dvou variant pro řešení serveru, které jsou rozděleny na několik 

virtuálních serverů.  

2.10.1 Fyzický server  

Jedná se o dva roky staré zařízení, které bylo původně využíváno pro všechny služby 

Patra. Záměrem bylo veškeré řešení přesunout na cloud, z čehož postupně sešlo a je tedy 

i nadále nejvíce využívanou variantou. Tento server je umístěn v datovém centru a je 

rozdělen na tyto virtuální servery: 

 WWW server – zde běží Apache, hlavní přední stroj, 

 databázový server – zde běží MySQL, hlavní zadní stroj, 

 BlackBox, 

 replikátor – běží zde MySQL, která je synchronizována s hlavní databází, 

 iVýdělek – affiliate program, 

 SMTP server, 

 rozesílka emailů – pro rozesílku newsletterů, 

 Devel server. 

2.10.2 Cloud 

Jde o část datového centra, spadající pod divizi Servis. Je pronajímána a Patro za ni platí 

měsíčně smluvenou částku. Původně měli být všechny služby přesuny na Cloud, ovšem 

docházelo k častým výpadkům. Byl zde problém nedostačujícího výkonu a vysoké 

nespolehlivosti. Proto zůstali hlavní služby na fyzickém serveru a na cloudu beží pouze 

tyto virtuální servery: 

 WWW server – využívaný pro testování, 

 databázový server – zde běží MySQL a je využívaný jako záložní databázový 

server, 

 data server – jsou zde uloženy všechny obrázky. 
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2.11 Software 

Softwarové vybavení je velice individuální v závislosti na potřebách jednotlivých 

zaměstnanců. Pouze pro potřeby komunikace jsou definované programy, které společnost 

využívá. Na konferenční hovory se využívá komunikační nástroj Skype pro firmy. Pro 

přístup k emailové komunikaci využívají zaměstnanci Outlook 2016 od společnosti 

Microsoft. Dále se využívají ostatní nástroje kancelářského balíku Microsoft Office. 

Většina zaměstnanců občas využívá možnosti práce z domova, proto se využívá nástrojů 

pro připojení do VPN, tedy virtuální privátní sítě. Operační systém je na všech osobních 

počítačích Windows 10, pouze na serverech se využívá Linux.  

2.12 Využité technologie 

Elektronický obchod patro.cz je napsán v dnes již zastaralé verzi jazyka PHP 5 a využívá 

databázi MySQL 5.5. Aplikace je sice psána objektově, ale bez logického uspořádání, 

proto je obtížné se v objektech vyznat. Díky tomu, že je tento obchod udržován delší dobu 

bez větších standardizací a normování, nachází se v kódu často různé fixní úpravy a 

nestandartní řešení, které orientaci v kódu značně komplikují. Proto jsou jakékoliv změny 

časově velmi náročné a nákladné.  

2.13 Informační systém pro správu dodavatelů BlackBox 

Pro tuto bakalářskou práci je nejdůležitějším systémem BlackBox. Tento systém je 

vyvíjen skupinou obchodních domů Patro Group. Hlavním úkolem tohoto systému je 

kategorizace produktů, tedy provázání dat od dodavatelů na kategorie stromu Patro. 

V tomto systému máme na levé straně strom Patra, uprostřed zobrazení konkrétních 

produktů a na pravé straně strom dodavatele. V horní liště máme položky Start, nápovědu, 

hledání, přehled dodavatelů, statistiky a videa.  
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Obrázek č. 10: Informační systém BlackBox 

(Zdroj: Poskytnuté materiály společností NWT a.s.) 

Při výběru dodavatelů se vybírá z číselníku všech dodavatelů. Ten je seřazený podle 

abecedy. Po výběru dodavatele se zobrazí celý jeho strom, tedy všechny jeho kategorie. 

Pokud má kategorie i podkategorii, je označena šipkou. Pokud kategorie obsahuje nějaké 

produkty, je u názvu kategorie logo lupy. Po kliknutí na tuto lupu se vypíší všechny 

produkty v dané kategorii.  

Takzvané provazování produktů probíhá přetahováním myší. Tedy vybereme daný 

produkt a pomocí myši jej přetáhneme do levého sloupce, tedy do příslušné kategorie 

Patra. Tím je produkt provázán na strom Patra, tedy bude se moci po importu zobrazit 

v elektronickém obchodě po zvolení dané kategorie. Pokud chceme provázat více 

produktů, máme dvě možnosti. Buď vybereme více produktu pomocí přidržení klávesy 

Ctrl, nebo Shift a následně pokračujeme jako v předchozím případě. Další možností je 

kliknutí na nápis Označit neprovázané, který provede výběr všech neprovázaných 

produktů. To lze využít, pokud jsou všechny vypsané produkty stejné kategorie.  

Provázanost produktů je ve výpisu rozlišena čtyřmi barvami. První je celá zelená, tedy 

produkt je provázaný a je skladem. Zelenou s přechodem do šedé je označený produkt, 

který je sice provázaný, není ovšem skladem. Celou červenou je označený produkt, který 

je skladem a není provázaný. V případě červeno šedého přechodu se jedná o neprovázaný 

produkt, který není skladem.   



44 

 

 

Obrázek č. 11: Rozlišení stavu produktu 

(Zdroj: Poskytnuté materiály společností NWT a.s.) 

Dále se v tomto systému nastavují parametry, kdy se zadává název parametru a dále 

možné hodnoty pro filtraci. Také se udává jednotka daného parametru.  

Při otevření konkrétního produktu se nám zobrazí základní informace jako název, 

identifikátor, datum vložení, počet kusů skladem, cena, popis a zařazení v kategorii.  

BlackBox je interní systém, který slouží pro agregaci dat do jednoho zdroje. Tyto data 

pochází především od dodavatelů ve formě feedů. Z BlackBoxu se data exportují do 

elektronického obchodu. Nad tímto obchodem je postavena platforma s názvem 8003, 

který má podle portu na kterém funguje.  V této platformě se poté zadávají informace, 

které v BlackBoxu chybí, dále se zde evidují objednávky a podobně. Následuje zápis 

objednávek do systému Esyc. Mezi systémy Esyc a 8003 je omezená komunikace, která 

vede k duplicitní práci při vyřizování objednávek. 

Jelikož jsou data z mnoha dodavatelských feedů, dochází často při importech ke vzniku 

duplicit. Proto je úkolem BlackBoxu tyto duplicity najít a spojit v jeden. Není totiž žádané 

mít v elektronickém obchodě jeden produkt vícekrát. Často to totiž vede ke zmatení 

zákazníků, kteří značně znejistí při nákupu, když naleznou jeden produkt vícekrát, ale 

třeba s odlišnou cenou, jiným obrázkem či jiným popiskem. Následně vzniká spoustu 

dotazů směrem k telefonické a emailové podpoře, která je pak zahlcena dotazy na toto 

téma.  

V současné době systém BlackBox limituje poněkud nízká výkonnost, která má za 

následek dlouhé importy dat, které běží celou noc a část dopoledne, což může být 

problémem ve flexibilitě v rámci cenotvorby. Výkonnost by se měla navýšit přechodem 

na novou verzi PHP 7, která je oproti stávající verze až dvakrát rychlejší ve výpočetních 

časech.  

Při importu dat se nahrají všechna dodavatelská data do vstupních tabulek. Ty se zpracují 

do agregujících tabulek, tedy takových, která jsou upravená pro nahrání do systému. 
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Následně se data přesunou do exportních tabulek, ve kterých již dochází k samotnému 

nahrávání dat. Problémem toho importu je to, že se vždy jedná o kompletní import. 

Nedochází tedy k žádné kontrole, zdali tato data v systému již nejsou. V budoucnu se 

plánuje kontrola pomocí vypočítaných hashů, kdy se při importu vždy systém prvně 

podívá do databáze, zdali už tento hash uložený nemá. Pokud ano, import se neprovede, 

což ušetří spoustu strojového času.  

Jelikož jsou data v BlackBoxu zdrojem nejen pro obchod Patro, ale i další obchody 

spadající pod Patro group, je na místě aby bylo možné exportovat konkrétní data pro 

konkrétní obchod, s individuálními cenami, popisy, názvy a podobně. To bohužel není 

v současné době možné, proto jsou data vždy ještě upravována na konkrétních 

obchodech. V budoucnu by se ovšem veškerá produktová agenda a cenotvorba měla 

přesunout na BlackBox. 

V budoucnu by se měl BlackBox rozšířit o tyto možnosti:  

 automatická kontrola validace dodavatelských dat, 

 přechod na novou platformu elektronického obchodu, kde prostředí BlackBoxu 

bude tak shodné s prostředním administrace nového elektronického obchodu, 

 vyčištění zdrojových kódů, odstranění vazby na Patro, 

 vytvoření rozhraní pro export ucelených dat, 

 možnost exportu do více obchodů, individualizace dat (názvy, popisy, obrázky, 

parametry), 

 umožnit produkt zařadit do více větví, řazení do stromu na základě parametrů, 

 úpravy vedoucí k lepší správě obsahu, kdy práce s parametry je aktuálně 

nekomfortní a zbytečně moc režijní. 

Díky jisté zastaralosti stávajícího elektronického obchodu se již v tuto chvíli vypracovává 

nová verze a to včetně nové verze BlackBoxu. Nový obchod bude postaven na moderní 

platformě nejvhodnějšího Open Source řešení, bude i nadále napojen na BlackBox a bude 

zvýšena automatizace u objednávek. Samozřejmostí je moderní design s nejnovějšími 

trendy, plnohodnotná responzivita, intuitivní ovládání, aktuální data a nejnovější 

technologie. Dále se počítá s implementací pro marketingovou podporu. 

2.14 Analýza procesu provázání kategorií 

Jednou z nejdůležitějších činností ve společnosti, ke které slouží informační systém, je 

provázání kategorií. V tomto procesu jde o provázání nových produktů od dodavatele ke 
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kategoriím stromu Patra. Často však bývají data od dodavatelů neupravená a nečistá. 

Proto jde o činnost, která se musí provádět ručně. Vykonávají ji především brigádníci. 

Dodavatelé mívají často produkty ve špatných kategoriích, případně promíchané. 

Produkty v elektronickém obchodě se zobrazí až pro provázání s kategorií Patra, proto je 

zde velký tlak na vysokou efektivitu a zrychlování tohoto procesu. V ideálním případě by 

byl tento proces plně automatizovaný, což je v tuto chvíli neproveditelné.  

Proces začíná přijetím emailu od vedoucího obchodníka, který informuje o tom, které 

dodavatele je nutno provázat, případně také o prioritě těchto provázání. Jelikož tuto 

zprávu obdrží více brigádníků, může se stát, že ve chvíli kdy jeden konkrétní brigádník 

k tomuto dodavateli dostane, bude již provázaný. 

Pokud není, zobrazí si produkty v kategorii daného dodavatele. Pokud jsou všechny 

produkty stejné kategorie a je tato kategorie dostatečně podrobná, lze ji provázat celou. 

Pokud ne, musí provazovat jednotlivé produkty.  

Pro upřesnění tohoto problému uvedu příklad. Pokud má dodavatel kategorii pračky, je 

to pro Patro příliš obecná kategorie a musí být rozděleny ručně. Pokud má ovšem 

dodavatel kategorii pračky s vrchním plněním, pračky s bočním plněním a podobně, 

jedná se o kategorie shodné s nejkonkrétnějším dělením na Patře, tudíž lze provázat celé 

kategorie.  

Může se také stát, že pro dané produkty nebude existovat žádná vhodná kategorie. 

V takovém případě se vytvoří kategorie nová. Při vytváření kategorií je ovšem nutné 

dodržovat logiku a principy již vytvořených kategorií, aby nevznikal chaos. 

Po provázání produktů na příslušné kategorie je ještě nutné zkontrolovat, jestli jsou 

provázány všechny produkty, pokud ano, proces končí. Pokud se u dodavatele ještě 

nachází neprovázané produkty, celý proces se opakuje a to do doby, než jsou provázány 

všechny produkty.  

Na následující stránce se nachází EPC diagram zobrazující tento proces. 
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Obrázek č. 12: EPC diagram pro proces provazování produktů 

(Zdroj: Vlastní zpracování v programu MS Visio) 
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2.15 McKinseyho model 7S 

Tento analytický model se zaměřuje na sedm složek, které jsou níže ohodnoceny.  

2.15.1 Strategie 

Skupina PATRO GROUP se zaměřuje především na své stálé zákazníky, které si 

budovala po dobu několika let. Využívá dlouholetých zkušeností z prostředí e-komerce. 

Na jejich elektronickém obchodě se snaží nabízet co nejširší portfolio produktů. 

2.15.2 Struktura 

Jak jsem již zmínil, je společnost rozdělena do divizí. Každá divize má svoje vedení a 

zaměstnance. Toto rozdělení napomáhá zákazníkům při orientaci v produktech a 

službách, které společnost nabízí. O vrcholové vedení se ve společnosti stará finanční 

ředitelka Bc. Martina Vítková a generální ředitel David Vítek.  

2.15.3 Systémy 

Pod nadpisem software jsem již uvedl, že je softwarové vybavení velice individuální a 

každý zaměstnanec využívá programy podle potřeby. Obecně lze říci, že většina softwaru 

je od společnosti Microsoft, včetně operačního systému Windows. Tohoto dodavatele 

volí společnost především díky spolehlivosti a bezpečnosti jejich řešení. Pro práci 

s produkty se využívá informační systém pro správu dodavatelů BlackBox.  

2.15.4 Styl manažerské práce 

O delegaci jednotlivých úkolů při vývojářské práci se stará projektový manažer Radek 

Martinka, který také řídí pravidelné každodenní konferenční hovory. Ty jsou zapotřebí 

především proto, že část programátorů pracuje v kancelářích ve Zlíně a část v Brně. 

Každý den se tak monitoruje dosavadní postup při plnění zadaných úkolů a také se 

zadávají úkoly nové. 
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2.15.5 Spolupracovníci 

Zaměstnanci jsou pečlivě vybírání na základě klasifikace a zkušeností z praxe. 

Problematika e-komerce je velice komplexní problém, proto je zapotřebí 

specializovaných pracovníků. Provozování takto rozsáhlého elektronického obchodu je 

činnost náročná, zejména pak na řízení. Proto je zapotřebí zkušeného projektového 

manažera, který zvládne správně rozdělovat práci, ale také její plnění monitorovat a řešit 

krizové situace. O motivaci zaměstnanců se společnost stará prostřednictvím slušné 

mzdy. Dále také pomocí firemních akcí jako jsou plesy a podobně.  

2.15.6 Schopnosti 

Kvalita zaměstnanců je pro funkčnost elektronického obchodu naprosto zásadní. 

Společnost vyžaduje od pracovníků vysoké nasazení, protože v prostředí e-komerce jsou 

vysoké požadavky na aktuálnost a inovace. V důsledku toho společnost stanovuje 

termíny, které musí zaměstnanci plnit. Musí mít schopnost odolávat časovému tlaku a být 

flexibilní. Dále je důležitá dobrá pracovní morálka a schopnost práce v týmu, jelikož se 

při vývojářské práci úkoly rozdělují a všechny na sebe navazují. Pouze v případě že každý 

zaměstnanec správně odvádí svoji práci, je výsledný produkt spolehlivý a konkurence 

schopný.  

2.15.7 Sdílené hodnoty 

Společnost se snaží především o dlouhodobý vztah s klienty založený na vzájemné 

důvěře. Svým zákazníkům nabízí věrnostní benefity. Díky finanční stabilitě, 

profesionálnímu zázemí a know-how v prostředí e-komerce může skupina PATRO 

GROUP nabízet svým zákazníkům kvalitní a komplexní služby na profesionální úrovni. 

Také provozuje vlastní logistické centrum s několika sklady a poskytuje komplexní 

reklamační služby.  
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2.16 SWOT analýza současného stavu společnosti 

Tabulka č. 5: SWOT analýza současného stavu společnosti  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

SWOT ANALÝZA 

Vnitřní prostředí 

SILNÉ STRÁNKY (+) SLABÉ STRÁNKY (-) 

-Stálí a zkušení zaměstnanci 

-Profesionální zázemí a know-how 

-Finanční stabilita 

-Vlastní logistické centrum 

-Vlastní informační systém 

-Zastaralý informační systém 

-Nepřehledný a zastaralý elektronický 

obchod 

-Nevhodná struktura kategorií obchodu 

-Duplicity v informačním systému 

-Časová a finanční náročnost správy 

serverů 

-Nekonzistence dat 

-Neautomatizované procesy objednávek 

-Nedostatečná data u produktů 

 

Vnější prostředí 

PŘÍLEŽITOSTI (+) HROZBY (-) 

-Zavedení nového informačního systému 

-Zavedení nového elektronického 

obchodu 

-Optimalizace procesů 

-Automatická validace dat 

 

-Odchod klíčového zaměstnance 

-Ztráta věrných zákazníků 

-Nedodržení termínů při přechodu na nový 

informační systém 

-Nedodržení termínu při spuštění nového 

elektronického obchodu 

-Zneužití firemních dat 
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2.17  HOS8 analýza informačního systému 

Pro vyhodnocení kvality a vyváženosti informačního systému bylo použito analýzy 

HOS8, která je dostupné na portálu Zefis.cz. Výsledků se dosáhne po vyplnění dotazníku, 

který je složen z 94 otázek, zaměřených na osm oblastí informačního systému. Tento 

dotazník byl předložen zaměstnanci společnosti, který je pravidelným uživatelem 

informačního systému.  

2.17.1 Posouzení jednotlivých oblastí 

Z analýzy byli pro jednotlivé oblasti zjištěny hodnoty, které naleznete v tabulce. 

Tabulka č. 6: Hodnocení jednotlivých oblastí na základě analýzy HOS8  

(Zdroj: vlastní zpracování dle: 15) 

Zkoumaná oblast Číselná hodnota Slovní vyjádření 

Hardware 3 Spíše dobrá úroveň 

Software 2 Spíše špatná úroveň 

Orgware 3 Spíše dobrá úroveň 

Peopleware 4 Dobrá úroveň 

Dataware 4 Dobrá úroveň 

Zákazníci 4 Dobrá úroveň 

Dodavatelé 3 Spíše dobrá úroveň 

Management IS 4 Dobrá úroveň 
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Obrázek č. 13: Posouzení jednotlivých oblastí metodou HOS8  

(Zdroj: 15) 

Z těchto hodnot můžeme vidět jasný nedostatek v oblasti softwaru. Příčinou tohoto 

problému je především zastaralá verze informačního systému, ale i elektronického 

obchodu. Společnost si je této skutečnosti ovšem vědoma a již pracuje na nové verzi 

informačního systému i obchodu. Nejsilnějšími oblastmi jsou uživatelé, jelikož má firma 

vysoce kvalifikované a zkušené zaměstnance, dále dataware, jelikož data jsou pro 

fungování elektronického obchodu zcela zásadní. Poslední oblastí s nejvyšší hodnotou 

jsou zákazníci, což již vyplývá ze strategie společnosti a jejího zaměření na spokojenost 

a důvěru zákazníka. 

2.17.2 Celkový stav informačního systému 

Při analýze celkového stavu se naráží na problém nejslabšího článku. Jelikož software 

dosáhl pouze úrovně 2, tedy spíše špatné, degraduje celý informační systém na hodnocení 

spíše špatné. Nevyváženost informačního systému nám značí neoptimální poměr nákladů 

k přínosu.  
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Obrázek č. 14: Celková úroveň systému při analýze HOS8 

(Zdroj: 15) 

2.17.3 Doporučená podoba informačního systému 

Jak již zaznělo v teoretické části, doporučený stav má mít hodnotu odpovídající 

důležitosti informačního systému pro společnost. V případě elektronického obchodu je 

informační systém pro chod společnosti naprosto zásadní, tudíž by úroveň měla být 

stupně čtyři, tedy dobrá. Této hodnoty společnost momentálně nedosahuje, pracuje však 

na zlepšení této situace. Pro dosáhnutí doporučené hodnoty má společnost velmi dobré 

předpoklady, jelikož ve dvou klíčových oblastech, tedy peopleware a dataware, které jsou 

nejdůležitější pro vývoj a zavedení nového informačního systému, mají nejvyšší hodnoty, 

tedy úrovně čtvrté, dobré. Pro budoucí úspěch elektronického obchodu jsou pak 

nejdůležitější samotní zákazníci, u kterých je také nejvyšší úroveň. U ostatních oblastí 

jsou pouze mírné nedostatky, které by se měli podařit společnosti napravit po zavedení 

nového informačního systému. 
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Obrázek č. 15: Doporučená úroveň informačního systému na základě analýzy HOS8 

(Zdroj: 15) 

2.17.4 Informační bezpečnost společnosti 

Informační bezpečnost společnosti je na úrovni třetí, tedy spíše dobré. To je hodnota 

v tuto chvíli dostačující, ovšem do budoucna by byla na místě její optimalizace až na 

úroveň čtvrtou. Společnost je již v tuto chvíli připravena na příchod obecného nařízení na 

ochranu osobních údajů, neboli GDPR, tudíž se vyhne komplikacím se změnou 

legislativy. 
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Obrázek č. 16: Bezpečností úroveň společnosti na základě HOS8 

(Zdroj: 15) 

 

2.17.5 Zhodnocení analýzy HOS8 

Z analýzy HOS8 můžeme vidět, že aktuální stav informačního systému není ideální. 

Nejkritičtější oblastí je software, jehož úroveň by se však v blízké době měla výrazně 

zlepšit. Dalšími oblastmi, ve kterých má společnost jisté nedostatky jsou hardware, 

orgware a dodavatelé. Zde je důležité říci, že dodavatelé se budou také měnit, jelikož se 

bude elektronický obchod budovat na nové platformě. Předpokládá se dosáhnutí 

požadované úrovně. U hardwaru je zcela jistě nejdůležitější server. Zde se předpokládá 

zavedení cloudového řešení, které se v tuto chvíli vylepšuje tak, aby mohlo dopomoci 

dosáhnout požadované úrovně. V orgware jsou nedostatky zejména v nedefinovaných 

postupech při práci s informačním systémem. Další možnou slabinou může být možnost 

uživatelů instalovat jakýkoliv software, což je ovšem problém těžko řešitelný. Notebooky 

využívají zaměstnanci také jako své osobní, nosí si je domů a využívají je i pro soukromé 
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účely. Proto je zapotřebí kvalitní antivirové ochrany na všech zařízeních, aby nedošlo 

k napadení systému.  

2.18 Celkové zhodnocení 

Analýzy ukázali jisté nedostatky informačního systému, pramenící především z jeho 

neaktuálnosti. Stejný problém se projevuje i v elektronickém obchodě a má nemalý dopad 

na zisky společnosti. Ta si je tohoto problému vědoma a již v tuto chvíli pracuje na novém 

řešení informačního systému i nové verzi elektronické obchodu, který by odpovídal 

dnešním standardům a moderním trendům v oblasti e-komerce.  

Jelikož je pro chod společnosti systém nezbytně nutný, je zapotřebí jeho dobrá úroveň a 

to ve všech oblastech. S budoucím nasazením nového informačního systému se počítá se 

zvýšením efektivity práce. Počítá se s vyšší vírou automatizace procesů, zejména 

prostřednictvím dodavatelských dat. Tím by se měla zvýšit aktuálnost nabídky produktů 

v elektronickém obchodě. Nový elektronický obchod by měl přilákat nové zákazníky a 

zpříjemnit nakupování zákazníkům stávajícím. Také by měl nabízet kvalitnější data, 

parametrizaci a filtraci pro větší přehlednost.  

Hlavní konkurenční nevýhodou společnosti je zastaralost systému a elektronického 

obchodu. To může zákazníky odradit a působit pro ně nedůvěryhodným dojmem.  

Naopak konkurenční výhodou jsou zcela jistě zkušenosti v prostředí e-komerce, stálí 

zákazníci a kvalitní zaměstnanci. Dále také finanční stabilita s profesionálním zázemí, 

vlastní logistické centrum a poskytování komplexních reklamačních služeb. 

Ze SWOT analýzy můžeme vidět důležitost klíčových zaměstnanců pro chod společnosti. 

To pro firmu může být rizikem, kterého si je ovšem vědoma a proto se stará o spokojenost 

svých zaměstnanců.  

Patro se snaží nabízet velice široké portfolio produktů, z čehož vyplívá jistá časová 

náročnost při zadávání těchto produktů do systému. Analýza ukázala, že by se měla 

společnost pokusit tyto procesy co nejvíce optimalizovat.  



57 

 

3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této kapitole budou představeny možná řešení pro zlepšení situace ve společnosti. 

Vycházet budou především z analýzy HOS8, kde se postupně rozebere každá zkoumaná 

oblast. Díky SWOT analýze byly objeveny slabá místa a hrozby, proti kterým je potřeba 

zajistit určitá opatření. Ty, společně i s možnostmi využití silných stránek a příležitostí, 

budou také náplní této kapitoly.  

Jak již zaznělo, společnost již pracuje na přechodu na nový informační systém i novou 

platformu elektronického obchodu. Je tedy zapotřebí definovat, jaké má možnosti řešení 

a jak vybrat to nejvhodnější.  

V předchozí kapitole byl představen proces na provazování produktů. Zde se pokusím 

navrhnout možná vylepšení toho procesu a jeho možnou automatizaci.  

3.1 Návrhy pro zkoumané oblasti HOS8 

Při analýze HOS8 byli zjištěny nedostatky v jednotlivých oblastech. Je tedy nutné 

představit si řešení pro každou z těchto oblastí. Jelikož je společnost přímo závislá na 

chodu informačního systému, měla by dosahovat ve všech oblastech nejvyšší hodnoty. 

Zde budou představeny možnosti, jak by těchto hodnot mohla dosáhnout. Nejvíce by se 

měla zaměřit na řešení situace ohledně softwaru, opomíjet ale nesmí ani ostatní, protože 

informační systém se degraduje vždy na nejnižší úroveň kterékoliv oblasti.  

3.1.1 Návrhy pro hardware 

Osobní počítače a notebooky jsou na dostačující úrovni a plně dostačují požadavkům 

informačního systému. Pro zvýšení bezpečnosti by bylo vhodné pořídit počítače pro čistě 

pracovní účely, které by byli pouze v kancelářích. Jelikož zaměstnanci využívají na práci 

i osobní účely stejné zařízení, může se stát, že bude počítač snadněji napadnut virem. 

Vyhrazení počítačů čistě na pracovní účely by toto riziko omezili. Druhou variantou může 

být dostatečná informovat zaměstnanců o bezpečnostních rizicích a kvalitní antivirový 

systém. To se jeví jako vhodnější varianta, také jako méně finančně náročná. Pro 

zaměstnance je také přijatelnější. Další nespornou výhodou této varianty je s ohledem na 

velmi využívaný home office, tedy práci z domova. V této variantě bude jistota vhodné 
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antivirové ochrany i při práci mimo kanceláře, jelikož budou zaměstnanci využívat stejné 

zařízení jako při práci v kancelářích. Pokud by byli pořízeny jiné počítače, museli by se 

nainstalovat antivirové programy i na jejich osobní počítače, zdvojnásobilo by to náklady 

na pořízení antivirového softwaru.  

Mnohem důležitější pro provoz informačního systému jsou ovšem servery. Zde jsou dva 

hlavní problémy. Prvním je, že o údržbu serveru se nejčastěji starají přímo programátoři, 

což rozhodně není nejvhodnější řešení. Programátoři nejsou odborníci na správu a údržbu 

serverů, stejně tak na linux, který je operačním systémem pro běh serveru. Společnost by 

měla využít možnosti divize Servis, která disponuje kvalifikovanými pracovníky a čas 

který potřebují na údržbu je výrazně nižší než u programátorů. Tím se výrazně zkrátí čas 

při problémech serverů, jako jsou výpadky a podobně. Kromě správy hardwaru serverů 

by se tato divize měla starat o operační systém serveru, aktualizace systému a monitoring 

běhu serveru. Vhodné by také bylo vyjednat možnost zrychlených oprav blokujících 

závad, tedy opravy v případě výpadku elektronického obchodu.  

Výhodou pro Patro je možnost využití ostatních divizí NWT. Z důvodu zavádění nové 

verze informačního systému a nového elektronického obchodu se počítá s navýšením 

počtu serverů. Nejsnadnější variantou bude přidání virtuálních serverů na cloudovém 

řešení, kdy by se využilo interních možností společnosti.  

Druhým problémem jsou komplikace spojené s přechodem na plné cloudové řešení. 

Společnost se o tento přechod v minulosti pokoušela, ovšem toto řešení nenabízelo 

dostatečný výkon ani potřebnou spolehlivost. Proto zůstala u využívání fyzického 

serveru. V současné době je ovšem situace jiná. Divizi Servis se podařilo cloud vyladit, 

čímž došlo k navýšení výkonu i spolehlivosti. Přechod na cloud by společnosti snížil 

náklady a také zjednodušil údržbu, aktualizace, i další možnosti rozšíření. Fyzický server 

by společnost mohla využít jako záložní řešení v případě výpadku cloudu.  

3.1.2 Návrhy pro software 

Analýza HOS8 potvrdila, že je informační systém zastaralý a je zapotřebí jeho obměna. 

To stejné platí pro stávající elektronický obchod. Je zapotřebí nahradit toto zastaralé řešní 

a přejít na novou platformu. Sice obchod momentálně ještě generuje slušné obraty, ovšem 

v oblastí e-komerce je zapotřebí jít s dobou, jinak by v budoucnu tyto obraty mohli 
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rapidně klesat. Nový obchod by měl nabízet zcela jistě novou strukturu kategorií, která 

by zákazníkům usnadňovala orientaci. Dále je zapotřebí vylepšit vyhledávání tak, aby 

odpovídalo dnešním trendům. Přidat možnosti pokročilého vyhledávání. Další velice 

důležitou vlastností, kterou by měl nový obchod nabízet je parametrická filtrace. To 

samozřejmě obnáší předpoklad správného vyplnění parametrů u produktů. Na to by se 

společnosti měla zcela jistě zaměřit a tento předpoklad řešit. Zde se nabízí dvě varianty, 

avšak finální by nejspíš byla kombinace obou.  

První varianta je získávat parametry z dodavatelských dat. Tato cesta je sice nejsnadnější, 

bohužel se neobjede bez určitých úskalí. Tím prvním je fakt, že dodavatelé často data 

nemají kvalitní, parametry nedodávají úplné a občas i nesprávné. Je proto zapotřebí data 

kontrolovat a případně doplňovat a upravovat. Na tuto činnost má společnost vyhrazený 

tým brigádníků, který by ale měla při zavádění nového elektronického obchodu rozšířit, 

jelikož půjde o velké objemy dat. Dalším úskalím je to, že dodavatelé nemusí mít shodné 

druhy parametrů. Z tohoto důvodu je zapotřebí zjistit, jaké parametry přináší jednotlivý 

dodavatelé, porovnat je a vybrat nejvhodnější parametry pro budoucí obchod.  

Druhou variantou je zadávání parametrů brigádníky. Tímto způsobem řeší parametry 

velká část elektronických obchodů, jelikož mají záruku kvalitních dat. V běžné variantě 

elektronického obchodu, kdy obchod nabízí pár desítek či stovek produktů je tato 

možnost naprosto v pořádku. Je ovšem nutné si uvědomit, že Patro je elektronický 

obchodní dům s velice rozsáhlým produktovým portfoliem. To znamená, že ruční 

zadávání parametrů je činnost časově velice náročná, tedy i finančně. I přes velký tým 

vyhrazených zaměstnanců čistě na tuto činnost by kompletní parametrizace trvala příliš 

dlouho. 

Nejvhodnější variantou bude tedy kombinace těchto dvou. Po naplnění databáze daty od 

dodavatele by se zkontrolovala, případné chyby a nedostatky opravili. Tím získá 

elektronický obchod dostatečně kvalitní data za přiměřený čas. 

Pro nový obchod je zapotřebí vybrat vhodnou platformu, která bude vyhovovat 

nejnovějším trendům, bude plně responzivní a intuitivní pro zákazníka. Dále by bylo 

vhodné, aby nabízela marketingovou podporu, která je pro chod elektronického obchodu 

důležitá. 
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Společnost má tři možnosti: 

 elektronický obchod na míru od třetí strany, 

 vývoj na zelené louce, 

 vývoj na vybrané platformě. 

Každá z těchto variant přináší společnosti jisté výhody i nevýhody.  

Elektronický obchod na míru od třetí strany 

Na českém trhu existuje několik e-komerce agentur, které by měli zájem pro Patro 

elektronický obchod dodat. Na první pohled by toto řešení přinášelo spoustu výhod, 

především dodání elektronického obchodu v rozumném čase a výrazně vyšší funkčnost. 

Při bližším prozkoumání se ovšem začali objevovat nevýhody. Rychlost dodání u těchto 

řešení je závislá na velikosti elektronického obchodu, tudíž u tak rozsáhlého obchodu 

jako je Patro, by byl čas silně navýšen. Tyto platformy také obsahují často limity, které 

by mohli být pro Patro problémem. Další nevýhodou je, že náklady by byli buď stejné, 

nebo i horší než v případě vlastního vývojářského týmu, ovšem kódy by byli vlastnictvím 

cizí společnosti. Výkon těchto řešení by nemusel být pro rozsah Patra dostačující. Také 

je zapotřebí zvážit budoucí aktualizace těchto řešení, protože ty často nebývají 

v dostatečném rozsahu. Směřování platformy by Patro nemohlo příliš ovlivnit, což se jeví 

jako zásadní problém.   

Vývoj na zelené louce 

Touto variantou je naprogramování celé platformy od začátku. Podmínkou pro tuto 

variantu je vlastní tým programátorů. Výhodou je především absolutní přizpůsobením 

procesům společnosti a všem požadavkům. Dále si také společnost může zvolit 

programovací jazyk, databázi, softwarovou strukturu a technologie. Problémem je ovšem 

zdlouhavá příprava, finanční a časová náročnost. 

Vývoj na vybrané platformě 

Existují desítky hotových open source i placených řešení, které si společnost může upravit 

podle potřeby. Cena placených řešení je ovšem často velmi vysoká a nejeví se pro 

společnost jako výhodná. Platforma přinese patru výhodu modifikovatelnosti, která je pro 

společnost velmi podstatná. Samozřejmě je nutné vybrat takovou platformu, která je 

aktivně vyvíjena, aby byla aktuální. Dále by bylo vhodné, aby měla dokumentaci pro 
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snadnější orientaci v platformě. Je nutné zjistit, jestli nabízí vhodné licenční podmínky, 

zda má rozhraní pro programování aplikací, jakou verzi PHP a jaký druh frameworku 

využívá.  

Platforma ShopSys 

Po zvážení všech požadavků se jeví jako nejvhodnější platforma ShopSys. Jedná se o 

českou agenturu dodávající komerční elektronické obchody na míru a také se pokouší 

proniknout do světa open source se svou vlastní platformou, která cílí právě na větší 

elektronické obchody, jakým Patro bezesporu je. Výhody tohoto řešení jsou především 

to, že se jedná o českou společnost, takže bude snadná komunikace. Dále čistý a velmi 

kvalitní kód napsaný zkušenými programátory, moderní technologie, dobrý datový 

model, rozumná rychlost a snadná rozšiřitelnost kódu. Nevýhodou je, že zatím není žádná 

finální verze a nemá dostatečnou komunitu. Obě tyto nevýhody by se mělo podařit 

překonat díky vzájemné spolupráci obou společností. Díky tomu, že společnost ještě 

nemá finální řešení, může Patro značně ovlivnit budoucí vývoj a přizpůsobit platformu 

pro jejich potřebu. 

3.1.3 Návrhy pro orgware 

Společnost by měla jednoznačně definovat postupy a směrnice pro řešení havarijních 

stavů systému. Dále by měla definovat pracovní postupy a předpisy pro práci 

s informačním systémem pro uživatele systému. Také by měla při každé změně tyto 

předpisy aktualizovat. Prospělo by také zavedení monitoringu dodržování pravidel 

bezpečnosti a provozu informačního systému tak, aby se předešlo problémům. Možnost 

uživatelů instalovat vlastní aplikace je jistým rizikem, proto, jak již zaznělo, musí 

společnost pořídit vhodný antivirový software, který by tato rizika snížil. Zakázat 

instalace vlastních aplikací se nedoporučuje, jelikož každý zaměstnanec využívá odlišné 

softwarové vybavení a často jej také rozšiřuje. HOS8 také nedoporučuje možnost 

připojování vlastních zařízení k počítači. Situace je ovšem podobná jako s instalací 

vlastních aplikací. Proto i zde se společnost bude muset spokojit s antivirovou ochranou. 

K tomu bych doporučil seznámení zaměstnanců s možnými riziky a základními pravidly 

pro bezpečnost. Při odchodu zaměstnance je nutné včas odebrat veškerá práva a přístupy, 

tak aby nemohlo dojít ke zneužití firemních dat. Společnost by měla vypracovat pravidla 



62 

 

pro provoz a bezpečnost informačního systému. Tato pravidla by měla být jasná, logická 

a všem přístupná. 

3.1.4 Návrhy pro dodavatele 

Společnost musí jasně definovat pravidla pro dodávání informačního systému společně 

se stanovením sankcí při porušení těchto pravidel. Co se týče technické podpory, měla by 

společnost využívat divize Servis, která disponuje odborníky v oboru a může nabídnout 

efektivní řešení při technických potížích. Dále by bylo vhodné zřídit uživatelskou 

podporu pro práci s informačním systémem, případně sestavit příručku pro využívání 

systému. Zřízení service desku, tedy kontaktního místa pro hlášení požadavků a 

připomínek při práci s informačním systémem by značně přispělo k jeho budoucímu 

vývoji a rozvoji.  

3.1.5 Návrhy pro ostatní oblasti zkoumané metodou HOS8 

Pro zbývající oblasti je situace dostačující a není zapotřebí změn. I přes tuto skutečnost 

by měla společnost kontrolovat, zdali se v nějaké oblasti neobjeví nedostatky, které by 

bylo nutné odstranit.  

3.2 Návrhy vycházející z analýzy SWOT  

V této části bakalářské práce se zaměřím na silné a slabé stránky analýzy SWOT, 

společně s příležitostmi a hrozbami. Na část těchto věcí již odpověděli řešení z analýzy 

HOS8, proto se zaměřím pouze na ty, které ještě řešeny nebyly.  

3.2.1 Silné stránky 

Společnost by měla co nejvíce využívat svých zkušených zaměstnanců. Jedná se o 

programátorský tým, který má zkušenosti v oblasti e-komerce. Tento tým by neměl být 

využíván pro správu serveru a jeho údržbu, ale čistě pro programátorskou činnost. Díky 

profesionálnímu zázemí a know-how dokáže společnost posoudit, co přesně by měl jejich 

elektronický obchod umožňovat, jaké vlastnosti by měl mít a jak by měl vypadat. 
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Naplnění těchto požadavků bude znamenat vysoké náklady, které by ovšem společnost 

měla zvládnout díky finanční stabilitě.  

3.2.2 Slabé stránky 

O zastaralosti informačního systému i elektronického obchodu včetně jeho největších 

problémů bylo napsáno dostatek v předchozích kapitolách. Problém, který řešen nebyl, 

jsou duplicity v informačním systému. Momentálně se pro identifikaci produktu využívá 

PartNo, tedy nejednoznačné označení výrobku. Toto označení udává buď výrobce, nebo 

dodavatel. Bohužel se často stává, že jedno takové označení má více různých produktů. 

Někdy i velice odlišných, například žehlička a paměť. Každý produkt se navíc musí 

polepit štítkem, na kterém je toto označení vytištěno. To zpomaluje proces naskladňování 

a není efektivní. 

Proto by bylo vhodné přejít na nové, jednoznačné označení produktů. Nejvhodnějším se 

jeví označení pomocí čárových kódů. Tím se vyřeší oba problémy, odstraní se duplicity 

a zároveň dojde k optimalizaci procesu naskladňování, jelikož se produkty nebudou 

muset štítkovat.  

Nekonzistence dat je způsobena tím, že se data neukládají automaticky do všech částí 

informačního systému. Tomuto problému je nutno předejít při zavádění nového 

informačního systému. Při ukládání musí být plná provázanost a automatizace do všech 

částí systému. 

3.2.3 Příležitosti 

Největší příležitostí je pro společnost automatizace procesů. V předchozí kapitole byl 

popsán proces provazování produktů. Ten může být optimalizován pro zvýšení efektivity. 

Tento proces je pro Patro velice důležitý, proto jakákoliv optimalizace povede 

k výraznému zlepšení stávající situace.  
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Obrázek č. 17: Vylepšený EPC diagram pro proces provazování produktů 

(Zdroj: Vlastní zpracování v programu MS Visio) 
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První optimalizací v tomto procesu je automatické zobrazení neprovázaných dodavatelů. 

Aktuální situace je taková, že obchodník musí ručně odeslat email brigádníkům, ve 

kterém jsou vypsání dodavatelé které je nutno provázat, včetně priority. Vhodnější by 

ovšem byl výpis těchto dodavatelů po přihlášení do systému. Ten by se generoval 

automaticky. Každý dodavatel by měl přiřazenou prioritu podle důležitosti pro 

elektronický obchod. Dodavatelé by byli seřazeni podle priority tak, aby se vždy jako 

první provazovali ti nejdůležitější. Obchodník by se tedy nemusel zdržovat rozesíláním 

zpráv o neprovázaných dodavatelích. Brigádník by zase nemusel zbytečně otevírat 

jednotlivé dodavatele, aby zjistil, zdali již byli provázáni či nikoliv. V procesu by to tedy 

ušetřilo další krok.  

Další optimalizace by byla v automatické zprávě o dokončení provazování dodavatele. 

Systém by měl sám informovat uživatele, že byli všechny produkty daného dodavatele 

provázány. Uživatel by tedy tuto kontrolu nemusel provádět sám. Vhodné by také bylo, 

aby měl možnost zobrazit jen neprovázané kategorie.  

Poslední optimalizací, kterou bych navrhoval, by byla automatická odpověď 

obchodníkovy o provázání dodavatele. To by mu umožňovalo lepší monitoring nad 

neprovázanými dodavateli.  Tato odpověď by se mohla řešit buď pomocí emailu, 

případně generovaným výpisem v informačním systému. 

3.2.4 Hrozby 

Společnost by se měla snažit zamezit odchodu klíčových zaměstnanců. Nahradit totiž 

takového zaměstnance by pro společnost bylo velmi nákladné. K tomu by měla využít jak 

slušného platového ohodnocení, tak i zajištění uspokojujících pracovních podmínek. 

Vhodné by proto bylo zmodernizovat vzhled kanceláří, aby se pro zaměstnance vytvořilo 

příjemné prostředí.  

Aby nedošlo ke ztrátě věrných zákazníků, měla by se společnost pokusit o co 

nejintuitivnější přechod na nový obchod. Odstranit chyby starého elektronického 

obchodu, ale zároveň se pokusit zachovat něco z toho starého, aby si stálí zákazníci byli 

jisti, že jsou stále na Patře. Dalším vhodným doporučením je zajímavý věrnostní program, 

který by zákazníky odměňoval za nákupy. 
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Častým problémem při přechodu na novou platformu bývá nedodržování termínů. 

Z tohoto důvodu je nutné sestavit rozumný, splnitelný harmonogram a definovat, jakým 

způsobem bude probíhat jeho monitoring. Dále se musí definovat odpovědnosti za dílčí 

složky tohoto projektu a případné sankce při nedodržování termínů.  

Aby nedocházelo k zneužívání firemních dat, měli by zaměstnanci podepisovat 

prohlášení o mlčenlivosti. Stejně tak by měli být zaměstnancům při ukončení pracovního 

poměru odebrány veškerá práva a přístupy do systému.   

3.3 Přínosy pro společnost 

V této části se nachází shrnutí přínosů, které jednotlivé návrhy společnosti přinesou.  

3.3.1 Přínosy pro oblasti z analýzy HOS8 

V oblasti hardwaru by došlo k navýšení bezpečnosti. Při zapojení divize servis do údržby 

serverů, dojde ke zrychlení vývoje, jelikož už programátoři nebudou zdržování správou 

serveru. Při přechodu na cloud by společnost dosáhla na snadné možnosti rozšiřování 

serverů pomocí virtualizace. Navíc by bylo stále k dispozici záložní řešení v podobě 

fyzického serveru.  

Pro software je doporučená změna celého informačního systému i elektronického 

obchodu. To přinese společnosti zvýšení efektivity při práci se systémem, nový 

elektronický obchod by mohl přilákat nové zákazníky a zároveň udržet ty stávající. Tím 

by mohlo dojít k navýšení obratu. Pomocí nové práce s daty by elektronický obchod 

nabízel data kvalitnější, včetně parametrizace a vylepšené filtrace. 

Oblast orgaware ukázala nutnost definování pracovních předpisů a postupů při práci 

s informačním systémem. Tím dojde k lepší orientaci a usnadnění práce se systémem, 

především pro nové zaměstnance. Ke zvýšení bezpečnosti by mělo dojít monitoringem 

dodržování pravidel bezpečnosti. 

Dodavatelská oblast by mohla být na lepší úrovni, pokud dojde k využívání divize Servis. 

Tím dojde k výrazně lepší technické podpoře a nebudou touto činností zdržování 

programátoři. Sestavení příručky pro práci s informačním systémem by mělo výrazně 
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usnadnit zaškolování nových zaměstnanců. Zřízení service desku by zase mělo vést ke 

zdokonalování informačního systému, stejně tak k eliminaci jeho chyb. 

Tabulka č. 7: Odhadované přínosy plynoucí z návrhů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Návrh Popis návrhu Odhadované přínosy 

Zapojení divize servis O údržbu serveru by se 

starali zaměstnanci divize 

servis, programátoři tím 

získají více času na vývoj 

Ušetření nákladů na vývoj 

až o 10%, odhadem až 

50 000,-kč měsíčně 

Cloudové řešení Přechod na kompletní 

cloudové řešení  

Usnadnění možnosti 

rozšiřování, měsíční 

úspora až 20 000,- Kč  

Změna informačního 

systému a elektronického 

obchodu 

Efektivnější práce se 

systémem, zkvalitnění 

procesů, příliv nových 

zákazníků 

Odhad úspory pracovních 

sil u brigádníků až 100h, 

tedy 100 x 80 = 8 000,- Kč 

měsíčně, u stálých 

zaměstnanců 50 x 200 = 

10 000,- Kč měsíčně 

 

Definování předpisů a 

postupů 

Jednoznačná definice 

pracovních předpisů a 

postupů 

Snadnější a efektivnější 

orientace v systému, 

úspora pracovních sil na 

zaškolování 10h měsíčně, 

tedy 10 x 200 = 2000,- Kč 

Zlepšení technické 

podpory  

Sestavení příručky, service 

desk, sběr návrhů na 

zlepšení od zaměstnanců 

Snížení času při řešení 

technických problému, 

zvýšení informovanosti 

řídících pracovníků  
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3.3.2 Přínosy z analýzy SWOT 

Využití silných stránek společnosti by mělo vést k vytvoření moderního a konkurence 

schopného elektronického obchodu. Návrhy ze slabých stránek společnosti by měli 

zamezit duplicitám, tedy i k lepší orientaci v elektronickém obchodě. Při odstranění 

problému nekonzistence dat dojde k výraznému navýšení efektivity práce. Stejný efekt 

bude mít automatizace procesů. Zamezení hrozeb může značně snížit náklady 

společnosti, které by při odchodu klíčového zaměstnance byli až nevyčíslitelné. Při 

nedodržování termínů by také docházelo ke zvyšování nákladů. Ztráta stálých zákazníků 

by mohla ohrozit finanční stabilitu společnosti.  

3.4 Ekonomického zhodnocení návrhů 

V této části se pokusím sestavit odhadované náklady pro jednotlivé návrhy z předchozích 

kapitol. U některých návrhů náklady odhadnout nelze, proto budou vynechány.  

Tabulka č. 8: Odhadované náklady na realizaci návrhů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Návrh Popis návrhu Odhadované náklady 

Antivirová ochrana  Řešení ESET Smart 

Security Premium pro 8 

stanic na 3 roky 

16980,- Kč s DPH 

Cloudové řešení Přechod na kompletní 

cloudové řešení  

Nelze odhadnout, jedná se 

o divizi NWT 

Nová platforma Open source od 

společnosti ShopSys 

Zdarma pokud roční obrat 

nepřesáhne 10 000 000 € 

Spolupráce na platformě Spolupráce s programátory 

ShopSys, odhaduji potřebu 

tří programátorů 

3x 800 € měsíčně 

Service desk  Řešení Service desku 

s využitím interních zdrojů 

Nelze odhadnout 
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Náklady na přechod na nový informační systém a nový elektronický obchod se nedají 

odhadnout, především proto, že je tento systém vyvíjen programátory společnosti. Dále 

také obnáší spoustu skrytých nákladů, které se objeví v průběhu vývoje. Jediné co lze 

odhadnout je doba vývoje tohoto informačního systému. Ta by mohla být zhruba jeden 

rok. Je ovšem nutné si uvědomit, že se jedná o změnu velmi komplikovanou a proto jsou 

tyto odhady čistě orientační.  

Při cloudovém řešení a service desku by se využilo možností ostatních divizí společnosti. 

Cena za tyto služby by proto byli značně nižší než jiné, externí varianty. Mohli by být 

snížené o marže, platilo by se tedy čistě za náklady.  

Veškeré návrhy, které nebyli řešeny výše, by byli řešeny zaměstnanci společnosti v rámci 

jejich standartní pracovní doby.  
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo posoudit informační systém vybrané společnosti. Na 

základě analýz zjistit efektivnost tohoto systému a představit návrhy na zlepšení současné 

situace.  

V první části této práce byla představena teoretická východiska, tedy pojmy a definice 

z oblasti informačních systémů. Dále byli představeny analytické metody, které jsem pro 

tuto práci využil.  

Druhá část se zabývala současnou situací společnosti. Společnost byla představena a 

následně provedena analýza s využitím McKinseyho modelu 7S pro ohodnocení 

kritických faktorů společnosti. SWOT analýza odhalila silné a slabé stránky a představila 

příležitosti a hrozby. Nakonec byla provedena analýza jednotlivých oblastí pomocí 

metody HOS8 včetně grafického znázornění výsledků.   

Následně jsem představil návrhy pro zkoumané oblasti z metody HOS8. V oblasti 

hardware se týkali především bezpečnosti a serverů. V oblasti software pak nového 

informačního systému a nového elektronického obchodu. Pro řešení problematiky oblasti 

orgware bylo doporučeno především definování pracovních postupu a předpisů společně 

s monitoringem. Oblast dodavatelé poukázala na nutnost vylepšení technické podpory. 

Další návrhy byli pro skutečnosti vyplývající z analýzy SWOT, včetně návrhu na 

optimalizaci procesu provazování produktů. 

Nakonec byli shrnuty přínosy pro společnost plynoucí z představených návrhů a jejich 

ekonomické zhodnocení.  
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