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Abstrakt 

Táto bakalárska práca sa zameriava na firmu GOMS s.r.o. Bakalárska práca sa delí na 

niekoľko častí, pričom jej prvá časť je zameraná na teoretické východiská k danej 

problematike, v ďalšej časti bakalárskej práce uskutočním analýzu firmy, resp. jej 

informačného systému. Na základe týchto analýz budú navrhnuté zmeny na zlepšenie 

informačného systému firmy, čo bude samotným výstupom práce.  

Abstract 

This bachelor thesis focuses on firm GOMS s.r.o. The bachelor thesis is divided into several 

parts, the first part is focused on the theoretical basis for the given topic, in the next part of the 

bachelor thesis I analyze the company, respectively its information system. Based on these 

analyzes, changes will be proposed to improve the company's information system, which will 

be the output itself. 
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ÚVOD 

Tak ako aj v iných oblastiach, aj v oblasti informačných technológií je zmena nezastaviteľná. 

Informačné systémy sa čoraz viac dostávajú do popredia a stávajú sa neoddeliteľnou súčasťou 

firiem pôsobiacich v rôznych odvetviach.  Ponúkajú obrovské množstvo výhod, ktoré 

každodenne uľahčujú a urýchľujú jednotlivé procesy vo firme. Úkony, ktoré boli kedysi 

vykonávané výhradne manuálne dnes môžeme výrazne urýchliť práve zavedením 

informačného systému do firmy. V dnešnej dobe sa stáva využívanie informačných 

technológií čoraz viac nevyhnutným v prípade, že chce daná spoločnosť držať krok 

s konkurenciou.  

Táto bakalárska práca pojednáva o informačnom systéme spoločnosti GOMS s.r.o. sídliacej 

v Púchove. Firma pôsobí na trhu už niekoľko rokov a patrí medzi špičku v danom obore. 

Informačný systém od začiatku jeho zavedenia neprešiel veľkými zmenami. Analytická časť 

tejto práce je zameraná na zhodnotenie práve používaného informačného systému. Pre 

objektívne zhodnotenie som vybral vhodné metódy a analýzy, ako napríklad HOS8 a SWOT 

analýzu. Vo vlastných návrhoch riešenia vychádzam z výsledkov analytickej časti, pričom 

úlohou tejto časti je samotný návrh zmien pre zlepšenie stávajúceho informačného systému. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť zmeny v informačnom systéme malej firmy. 

Mojou úlohou je analyzovať súčasný stav firmy, na základe tejto analýzy prísť na problémové 

časti informačného systému a navrhnúť zmeny, ktoré zlepšia tento systém a zvýšia efektivitu. 

Práca je rozdelená na tri hlavné časti. Prvou sú teoretické východiská práce, po nej nasleduje 

analýza súčasného stavu a posledné návrhy vlastných riešení.  

Pri práci som postupoval nasledovne. Na začiatku som si vyhľadal v okolí bydliska firmu, 

ktorá potrebuje zlepšiť informačný systém. Týmto spôsobom som si vybral firmu GOMS 

s.r.o. sídliacu v Púchove. Stretol som sa s vlastníkmi firmy, ktorí mi predstavili danú 

spoločnosť a prediskutovali sme jednotlivé problémy a možné riešenia. Na mieste som 

previedol taktiež HOS8 analýzu a SWOT analýzu informačného systému. Svoj postup som 

pravidelne konzultoval s vedením spoločnosti. Návrhy zmien na zlepšenie, ktoré sú uvedené 

v tejto bakalárskej práci pomôžu k zlepšeniu informačného systému firmy a celkovej 

prosperite danej spoločnosti. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

V tejto časti objasním základné pojmy a teoretické východiská bakalárskej práce. Objasním 

základné pojmy, ktoré sa budú v práci vyskytovať ako napríklad informačný systém, čo sú to 

dáta, čo je to informácia a podobne. Uvediem tiež základnú teóriu pre HOS8 a SWOT 

analýzu, ktorá bude použitá pre túto prácu. 

1.1 Informácia, dáta a znalosti 

Tieto tri pojmy bývajú mnohokrát mylne interpretované. Avšak je potrebné ich správne 

chápať a pochopiť rozdiely medzi týmito pojmami.  

1.1.1 Dáta  

Dáta môžeme označiť ako rôzne správy, ktoré človek zachytí a pochopí im. Následne ich 

môžeme uložiť, alebo premeniť do inej podoby, napríklad zapísaním na papier, alebo 

uložením v elektronickej podobe. Ak človek tieto dáta použije pri rozhodovaní, stávajú sa 

z nich informácie (1).  

„Data (údaje) jsou vhodným způsobem zachycené (vyjádřené) zprávy, které vypovídají o světě 

a jsou srozumitelné pro příjemce, kterým může být člověk, nebo technický prostředek“ (1, s. 

15).  

1.1.2 Informácia  

Informácie predstavujú interpretované dáta. Sú to dáta, ktoré majú nejaký význam. Informácia 

by mala byť zrozumiteľná a mala by byť v správny čas na správnom mieste. Mala by byť 

taktiež bezchybná, jednoznačne pochopiteľná a relevantná (3).  

1.1.3 Znalosť  

Je to schopnosť vykonať nejaké rozhodnutie, alebo vykonať nejakú úlohu na základe 

získaných informácií (1).  

1.2 Informačné a komunikačné technológie 

Ku spracovaniu dát využívame nástroje, vedomosti a metódy, ktoré nazývame informačné 

technológie (IT). V poslednej dobe sa však vďaka rýchlemu vývoju v tejto oblasti rozšíril 

daný názov na informačné a komunikačné technológie (ICT). Rozoznávame dve základné 

skupiny a to hardware a software (3).  
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Hardware 

Hardware chápeme ako „železo“ na ktorom všetko beží. Je to teda všetko, čo je hmatateľné- 

celý fyzický počítač, vstupné a výstupné zariadenia. Počítač je zložený z komponentov ako sú 

napríklad procesor, grafická karta, RAM, zdroj a iné. K nemu sú pripojené periférne 

zariadenia ako myš, klávesnica a tlačiareň (3).  

Software 

Software definujeme ako programové vybavenie počítača. To znamená, že ako software 

označujeme všetky programy, ktoré sú na počítači nainštalované. Jedná sa teda o niečo 

nehmotné. Delíme ho na: 

 Systémový software – je nevyhnutný pre chod samotného PC, na ňom následne beží 

aplikačný software. Najznámejší je operačný systém MS Windows. 

 Aplikačný software – je určený na riešenie špecifickej úlohy (napr. internetový 

prehliadač) (3). 

1.3 Čo je informačný systém? 

Pojem informačný systém je dnes už celkom bežný oproti minulosti. Stále viac a viac firiem 

ho používa ako svojho pomocníka. Presná definícia neexistuje, ale obecná definícia 

charakterizuje systém ako množinu prvkov a väzieb. Systém obsahuje vstupné a výstupné 

väzby. Vďaka týmto väzbám získava informácie z okolia a ďalej ich predáva. Informačný 

systém je využívaný s cieľom podporiť rozhodovacie a riadiace procesy v organizácii (4).  

1.3.1 Funkcie informačného systému 

 Monitorovanie riadených procesov a zber informácií, 

 Analyzovanie a hodnotenie informácií, 

 Spracovávanie informácií – informácie môžeme triediť a spracovávať, aby mali nami 

požadovanú formu, 

 Uschovávanie informácií (archivácia),  

 Distribúcia – zabezpečuje informačné toky v spoločnosti, 

 Spotreba a využitie – použitie analytických činností manažéra, posúdenie 

použiteľnosti a spestrenia (5). 
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1.3.2 Zavedenie nového informačného systému 

V prípade, že je aktuálny informačný systém firmy nedostatočný pre správne fungovanie 

spoločnosti, je treba uvážiť, či nebude prínosné zavedenie nového IS. Spoločnosť má na výber 

tri riešenia:  

 Vytvorenie nového IS na mieru podľa špecifických požiadaviek objednávateľa, resp. 

firmy, 

 Zakúpenie už hotového (krabicového) riešenia, 

 Outsourcing – zabezpečenie požadovaných služieb externým dodávateľom. 

Pri zavádzaní nového informačného systému musíme zvoliť správnu stratégiu. Poznáme štyri 

takéto stratégie (1). 

Súbežná stratégia 

Ako už zo samotného názvu vyplýva, súbežná stratégia necháva v prevádzke oba informačné 

systémy, ako nový, tak aj súčasný IS. Súbežná prevádzka oboch systémov trvá až do 

momentu, kým nový IS je riadne overený a spĺňa všetky požiadavky na bezproblémový chod. 

Samozrejmosťou je tiež preškolenie zamestnancov z pôvodného na nový IS. Až po týchto 

náležitostiach je prevádzka starého informačného systému ukončená. Túto stratégiu 

považujeme za veľmi bezpečnú (1).  

Pilotná stratégia 

Pri pilotnej stratégii volíme zavedenie nového IS len do jedného úseku spoločnosti, v ktorom 

prebehnú všetky testy a skúšky nového IS až do momentu, kedy uzná spoločnosť za vhodné 

implementovať daný IS aj do ostatných úsekov. Táto stratégia je pomerne náročná, ale na 

druhú stranu je pomerne bezpečná (1).  

Postupná stratégia 

Táto stratégia volí postupné nahradzovanie pôvodných častí IS za nové. Postupnú stratégiu je 

dobré zvoliť hlavne pri inovácií rozsiahlych informačných systémov. Je síce pomalšia, ale 

vyznačuje sa svojou bezpečnosťou (1). 
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Nárazová stratégia 

Ako posledná a zároveň najrizikovejšia je nárazová stratégia. Pri tejto stratégií ukončíme 

pôvodný informačný systém a okamžite ho nahradíme novým informačným systémom. Pri 

tejto stratégií môžu vzniknúť nečakané komplikácie, ktoré bude treba za pochodu riešiť. Táto 

stratégia sa však vyznačuje hlavne svojou rýchlosťou (1). 

1.3.3 Požiadavky na kvalitný IS 

 Otvorenosť – možnosť pre dopĺňanie ďalších komponentov systému od rozličných 

dodávateľov, 

 Dynamickosť – IS sa neustále vyvíjajú a preto je dôležité neustále držať krok 

s dobou, veľa poskytovateľov preto ponúka niekoľkoročnú garanciu vývoja, 

 Komplexnosť – závisí od požadovaných funkciách systému, 

 Kompaktnosť- systém má vytvorené všetky vnútorné väzby medzi dátami 

a subsystémami, horizontálne aj vertikálne, 

 Podpora – kvalitný servis a ďalší rozvoj systému, 

 Ochrana – systém musí byť chránený pred zneužitím, rovnako ako aj pred 

poškodením dát či techniky, 

 Minimalizácia redundancie – dáta, ktoré sa zobrazujú na jednom mieste by sa mali 

na druhom zobrazovať len vo forme prepojení, 

 Kompatibilita – systémy by mali byť spoločne kompatibilné, teda mali by byť 

vzájomne prepojiteľné, 

 Čas - systém by mal byť zavedený najrýchlejšie, ako je to možné, 

 Peniaze – celková cena systému by mala byť prijateľná pre spoločnosť, samozrejme 

nie na úkor kvality, 

 Kvalita – systém by mal byť v najvyššej možnej kvalite (6).  

1.3.4 Bezpečnosť informačných systémov 

Dôležitá je aj bezpečnosť IS. Medzi bezpečnosť radíme napríklad ochranu dát proti 

poškodeniu, strate, zneužitiu, pozmeneniu. Taktiež sem patrí aj zlyhanie techniky 

a v neposlednom rade ľudský faktor. Medzi častý dôvod narušenia informačného systému 

patrí výpadok elektriny. Proti tomuto sa dá však pomerne ľahko brániť pomocou záložného 

zdroja energie (7).  
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Nakoľko nestabilita a výpadky informačných systémov majú negatívny vplyv na chod 

a správne fungovanie organizácie je potrebné tieto narušenia odstrániť, respektíve im predísť 

vhodnými bezpečnostnými opatreniami (7).  

Pre zabezpečenie dát je potrebné poznať ich cenu a vyhodnotiť možné riziká a ich dopady na 

fungovanie organizácie. Investícia do bezpečnostných opatrení by mala byť primeraná 

k dopadu rizika. Pokiaľ by bol dopad rizika veľmi nízky a investícia na odstránenie tohto 

rizika príliš vysoká, je to pre organizáciu nevýhodné. Treba preto dobre zvážiť všetky možné 

riziká a potrebné investície na ich eliminovanie (7).  

Bezpečnosť v tejto sfére môžeme rozdeliť na nasledovné kategórie:  

 Komunikačná bezpečnosť – ochrana všetkých dát proti úniku, odcudzeniu, 

poškodeniu, strate, 

 Fyzická bezpečnosť – ochrana pred fyzickým zničením útočníkom a pred prírodnými 

katastrofami ako povodne, zemetrasenie a iné, 

 Personálna bezpečnosť – ochrana pred zamestnancami, každý by mal byť riadne 

zaškolený, 

 Bezpečnosť informačných systémov a technológií – ochrana proti 

neautorizovanému prístupu, vírom a trójskym koňom (7). 

1.4 Podnikové informačné systémy 

Informačný systém je v dnešnej dobe takmer nevyhnutný v každom podniku. Spracováva 

podnikové dáta a na základe týchto dát zlepšuje riadenie procesov, manažérske rozhodovanie 

a celkovú správu podniku.   

1.4.1 Klasifikácia podnikových informačných systémov 

Podnikové informačné systémy delíme na štyri kategórie a to na SCM, ERP, CRM a MIS 

systémy. 
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Obrázok 1: IS z pohľadu výroby a odbytu (10) 

 

1.4.2 ERP (Enterprise Resource Planning) 

ERP systémy môžeme brať ako jadro podnikového informačného systému. Umožňuje totiž 

automatizovať a integrovať procesy v podniku, pracovať s aktuálnymi dátami a uchovávať 

historické dáta. Pokrýva oblasti financie, logistiky a personalistiky (8).  

Financie 

Vedie všetky finančné operácie podniku ako je riadenia pohľadávok, riadenie záväzkov, 

správa dlhodobého majetku a nákladové účtovníctvo (8). 

Logistika 

Spracúva nasledovné úlohy: 

 Prijíma obchodné prípady, 

 Vytvára objednávky, 

 Plánuje potrebné materiálové požiadavky, 

 Objednáva  a nakupuje tovar a služby od dodávateľov, 

 Riadi zásoby, 

 Plánuje výrobné kapacity, 

 Riadi výrobu, 

 Expeduje hotové výrobky, 

 Archivuje zákazky a súvisiace dáta (8). 
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Personalistika 

Je to veľmi dôležitá súčasť ERP systému, ktorá riadi výkonnosť a rozvoj jednotlivých 

pracovníkov a nábor (8). 

 

Obrázok 2: ERP proces (16, s.68) 

1.4.3 SCM (Supply Chain Management) 

Je to oblasť riadenia, ktorá zahŕňa všetky procesy komunikácie s dodávateľmi v celom 

dodávateľskom reťazci. Zahŕňa tiež ich vzájomnú koordináciu, zlaďovanie a riadenie. 

Obvykle je nadviazaný na výrobný sektor pre riadenie dodávateľov. SCM zahŕňa nasledovné 

procesy a oblasti: 



20 

 

 Plánovanie, prognózovanie predaja, 

 Logistika, doprava a distribúcia, 

 Skladovanie, 

 Výroba (8). 

SCM je veľmi úzko prepojená na ICT, nakoľko veľa pokročilých analytických funkcií sa 

neobíde bez podpory sofistikovaných systémov a aplikácií. SCM ako súčasť podnikového 

informačného systému má silnú väzbu na oblasť ERP. Voľba systému závisí na požiadavkách 

organizácie (8). 

1.4.4 CRM (Customer Relationship Management) 

Informačný systém by mal upevňovať vzťah so zákazníkom. A práve túto časť zabezpečuje 

aplikácia zvaná CRM. Má veľmi vysoký prínos pre organizáciu. Predstavuje zlúčenie 

technológií, procesov a zdrojov pre poslinenie vzťahov so zákazníkmi. Poznáme štyri druhy 

využitia:   

 Aktívne CRM- obsahuje centralizovanú databázu, tá má za úlohu podporiť 

automatizovanie procesov v podniku. 

 Operatívne CRM- podporuje podnikové procesy, súčasťou sú predaj, marketing 

a služby.  

 Kooperačné CRM- priamy kontakt so zákazníkom, napríklad automatizovaná 

odpoveď pri komunikácií cez telefón. 

 Analytické CRM- analýza zákazníckych dát (8). 

1.4.5 MIS (Management Information System) 

Orientujú sa na riadiacu úroveň. Je to súčasť pre vrcholové a operatívne rozhodovanie. 

Podniky sú vďaka týmto systémom schopné vytvárať účinnejšiu obchodnú stratégiu a lepšie 

reagujú na dianie ekonomického trhu (8).  

1.5 SWOT analýza 

Skratka SWOT je odvodená od štyroch anglických názvov: Strengths (silné stránky), 

Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (príležitosti) a Threats (hrozby). Tieto štyri časti 

označujú jednotlivé kvadranty matice. Ľavá polovica kvadrantu nám ukazuje faktory, ktoré 
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majú pozitívny dopad na organizáciu a v pravej časti sú naopak faktory, ktoré majú negatívny 

vplyv na spoločnosť (9). 

Silné stránky 

Tieto stránky pomáhajú spoločnosti udržať konkurencieschopnosť a posilňovať jej pozíciu na 

trhu. Môžeme sem zaradiť napríklad know-how, ktorými firma disponuje, takisto kvalitných 

zamestnancov, silnú a známu značku na trhu, kvalitnú ponuku produktov a služieb, alebo 

kvalitné vybavenie organizácie (9). 

Slabé stránky 

Opakom silných stránok sú slabé stránky. Každá spoločnosť má nejaké slabé stránky, 

v ktorých zaostáva za konkurenciou. Môže to byť napríklad nevýhodná poloha firmy, vysoké 

náklady na výrobu, nedostatočná kvalita vyrábaných produktov, resp. ponúkaných služieb, 

nedostatočná marketingová znalosť a iné. Spoločnosť by mala efektívne pracovať na 

eliminácií slabých stránok (9).  

Príležitosti 

Ako príležitosti môžeme definovať také skutočnosti, ktoré môžu dopomôcť organizácií 

priniesť úspech v prípade, že ich dokážeme včas identifikovať a využiť v prospech 

spoločnosti. Zaraďujeme sem napríklad neuspokojené potreby zákazníkov, či módne trendy. 

Často sú príležitosti chybne zamieňané so silnými stránkami, alebo ich nedokáže spoločnosť 

efektívne využiť (9).  

Hrozby 

Hrozby predstavujú skutočnosti, ktoré môžu ohroziť chod organizácie. Môžu napríklad znížiť 

dopyt, alebo zapríčiniť nespokojnosť zákazníkov. Typickou hrozbou je napríklad vstup novej 

konkurencie na trh, alebo zmena zákazníckych preferencií (9). 
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Obrázok 3: schéma SWOT analýzy (vlastné spracovanie podľa (9)) 

 

1.6 Metóda HOS8 

Táto metóda hodnotí tri základné časti informačného systému. Tieto časti informačného 

systému hodnotíme tromi úrovňami: nízkou, strednou a vysokou. Medzi tieto základné časti 

zaraďujeme:  

 Hardware – technické vybavenie, 

 Software – programové vybavenie, 

 Orgware – pravidlá týkajúce sa chodu IS (10).  

1.6.1 Oblasti metódy HOS8 

Peopleware- jedná sa hlavnú zložku každého systému. Táto oblasť sleduje užívateľov 

informačného systému a ich vzťah k používaniu a vývoju systému.  

Hardware- ako hardware môžeme považovať všetky fyzické prvky informačných 

technológií. Či už je to počítač, notebook, tlačiareň, procesor, alebo základná doska, všetky 

tieto hmatateľné komponenty zaraďujeme do tejto skupiny.   

Software – pod týmto pojmom rozumieme programové vybavenie. Každý program umožňuje 

robiť špecifické úlohy.  
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Orgware – je to organizačné usporiadanie v informačnom systéme. Obsahuje predpisy, 

doporučené pracovné postupy, metódy a opatrenia k zavedeniu a fungovaniu postupu 

v informačných systémoch.  

Dataware – skúma dáta uložené a používané v informačnom systéme vo vzťahu 

k dostupnosti, bezpečnosti a správe. 

Customers – je to vzťah zákazníka s informačným systémom. Skúma, čo IS zákazníkom 

poskytuje a ako je táto oblasť riadená. 

Suppliers – predmetom skúmania je čo informačný systém požaduje od dodávateľov a ako je 

táto oblasť riadená. 

Management IS – zabezpečuje správu na všetkých úrovniach od operatívnej až po 

strategické rozhodovanie (10).  

1.7 Dátové a funkčné modelovanie 

Pri návrhu databázy musíme postupovať s rozumom, nakoľko dáta nie sú do databázy 

ukladané jednoúčelovo, ale sú zdrojom pre rôzne informačné potreby. Celkový proces návrhu 

databázy sa skladá z viacerých fáz. V prvej mapujeme dostupné informácie a vytvoríme si 

akýsi „koncept návrhu“, v ktorom prevedieme informácie do entít podľa predmetu záujmu. 

V nasledujúcej fáze vytvoríme logický návrh, ktorý určí väzby medzi entitami a zabezpečuje 

integritu dát. Ako posledný je fyzický návrh, kedy vytvoríme schéma dátového modelu (11).  

1.7.1 ER diagram 

Entitno-relačný diagram je koncept návrhu, ktorý znázorňuje dáta a modelovanie databázy. 

Lepšie nám umožňuje chápať štruktúru systému. Je používaný hlavne  v počiatočnej fáze 

návrhu databázy. Jeho základnými prvkami sú entita, vzťah, atribút, doména a kľúč. Pod 

pojmom entita si môžeme predstaviť objekt reálneho sveta ako napríklad Výrobok, 

Zamestnanec a podobne. Vzťah reprezentuje spojenie jednej, prípadné viacerých entít, 

napríklad „vyrobil“ priraďuje entitu Zamestnanec k entite Výrobok. Ako atribút si môžeme 

predstaviť vlastnosť entity alebo vzťahu. Stretávame sa s jednoduchými atribútmi, ktoré sa 

nedajú ďalej rozložiť, ako napríklad meno. Naopak zložené atribúty môžeme ďalej rozkladať, 

napríklad atribút adresa vieme rozložiť na ulica, mesto, PSČ a podobne. Ďalším pojmom je 

doména. Predstavuje množinu povolených hodnôt priradenú k jednému, alebo k viacerým 

atribútom. Napríklad množinu hodnôt meno môžeme priradiť k atribútu meno v entite 
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zamestnanec a taktiež v entite zákazník. Posledným pojmom je pojem kľúč. Poznáme kľúč 

jednoduchý, alebo zložený pokiaľ ho tvorí viacero atribútov. Kandidátnym kľúčom nazývame 

kľúč, ktorý by mohol byť primárnym. Ak sa nestane primárnym kľúčom, označujeme ho ako 

kľúč alternatívny (9).  

1.7.2 Vývojový diagram (Flow chart) 

Tento diagram zobrazuje riešenie daného problému postupne po jednotlivých krokoch. 

Vývojový diagram je často využívaný práve v informatike behom programovania pre analýzu, 

návrh, dokumentáciu alebo riadenie realizovaného projektu. K tomuto zobrazeniu používa 

pospájané geometrické útvary, ktoré predstavujú jednotlivé kroky. Popis jednotlivých 

geometrických útvarov môžeme vidieť na nižšie uvedenom obrázku (9).  

 

Obrázok 4: Značky vývojového diagramu (vlastné spracovanie podľa (11)) 

 

1.7.3 EPC diagram 

EPC diagram by mal vychádzať z vývojového diagramu, pričom pri EPC diagrame je možný 

detailnejší rozbor procesu, vďaka ktorému môžeme znázorniť ďalšie podrobnosti. Na 

nasledovnom obrázku vidíme prehľad základných EPC značiek s vysvetlivkami (9). 
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Obrázok 5:Značky EPC diagramu (vlastné spracovanie podľa (11)) 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

V tejto kapitole sa budem venovať základným informáciám o firme GOMS, analyzujem 

súčasný stav firmy a taktiež informačný systém, ktorým firma disponuje. Uvediem taktiež 

organizačnú štruktúru a predmet podnikania firmy. Na analýzu firmy a informačného systému 

použijem SWOT a HOS8 analýzu. Nakoniec zhodnotím zistené informácie.   

2.1 Základné informácie o firme 

 

Obrázok 6: Logo firmy (vlastné spracovanie podľa (12)) 

 

Názov spoločnosti: GOMS, spol. s.r.o. 

Adresa: Továrenská 4416 

020 01 Púchov 

Slovenská Republika 

IČO: 36315541 

DIČ: 2020110334 

Dátum vzniku: 20.12.2000 

Právna norma: spoločnosť s ručením obmedzeným (14)  

2.1.1 História firmy 

Spoločnosť GOMS, spol. s r. o., vznikla dňa 20.12.2000 na základe organizačných zmien 

delimitáciou - outsourcingom odboru údržby hmotného investičného majetku (HIM) z 

Matador, a. s., Púchov ako generálne opravy, stredné opravy, rekonštrukcie, montáže, 
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prípadne demontáže strojov rôznych technologických zariadení v gumárenskom priemysle. 

Spoločnosť GOMS nadviazala na viac ako päťdesiatročnú tradíciu horeuvedených prác v 

Matador, a. s., Púchov. Sídlo spoločnosti je vo vlastných priestoroch, ktoré tvorí výrobno-

montážna hala o rozlohe 1600 m2 s administratívnou budovou, v blízkosti spoločnosti 

Continental. Z uvedenej činnosti vznikol aj názov novej spoločnosti GOMS - generálne 

opravy a montáže strojov (12).  

2.2 Predmety podnikania 

Generálne opravy: 

 Miešacích liniek pre výrobu gumárenských zmesí, 

 Vytlačovacích strojov a chladiacich liniek,  

 Kalandrovacích súprav,  

 Konfekčných strojov,  

 Vulkanizačných lisov pre výrobu osobných a nákladných pneumatík,  

 Vulkanizačných lisov pre výrobu dopravných pásov.  

Výroba strojov: 

 Chladiacich a dopravníkových systémov,  

 Skúšobných strojov pre gumárenský priemysel,  

 Gravitačných zásobníkov,  

 Oceľových konštrukcií výrobných hál,  

 Oplášťovanie hál sendvičovými systémami,  

 Drvičov pneumatík,  

 Rôznych technologických prvkov,  

 Manipulačných vozíkov,  

 Elektrorozvádzačov, káblových rozvodov, elektroinštalácií. 

Montáže strojov: 

 Montáže strojov vyrobených na zákazku. 

Servis a rekonštrukcia strojov: 

 Servis strojov v spoločnostiach gumárenskej a strojárenskej výroby, 

 Rekonštrukcia strojov podľa požiadaviek zákazníka. 
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Okrem tejto hlavnej činnosti sa firma ďalej zaoberá aj: 

 Kovoobrábaním, 

 Delením materiálu, 

 Zváračskými prácami, 

 Klampiarskymi prácami, 

 Opravou a údržbou elektroinštalácií, 

 Konštruktérskymi prácami. 

2.3 Organizačná štruktúra 

 

Obrázok 7: Organizačná štruktúra firmy (vlastné spracovanie) 

Na základe počtu zamestnancov sa firma zaraďuje medzi malé podniky. V danej firme nestojí 

na vrchole organizačnej štruktúry riaditeľ, ale namiesto toho má firma troch konateľov. 

Konatelia zastupujú spoločnosť navonok a majú právo menom spoločnosti jednať a uzatvárať 

nové zmluvy. Pod nimi sa nachádzajú ďalšie štyri úseky. Jedným z nich je personálno-

ekonomický úsek, v ktorom zamestnávajú jednu osobu a tá zastupuje dve pozície a to 

personalistku a účtovníčku. Ďalší je obchodný úsek, ktorý má na starosti príjem a spracovanie 

objednávok od odoberateľov, nákup potrebného materiálu, zadávanie požiadaviek na výrobu, 

vedenie marketingu a reklamy, vybavovanie reklamácií a iné. Ďalším v poradí je úsek 

technickej prípravy výroby, ktorý spracúva dokumentáciu, sumarizuje výrobné postupy, 

pracovníci taktiež zadávajú požiadavky obchodnému oddeleniu na materiál a taktiež sa 

pripravuje technologická dokumentácia. Posledným úsekom je výrobný úsek, v ktorom 

prebieha samotná výroba podľa požiadaviek zákazníka. 



29 

 

2.4 Prostredie firmy 

2.4.1 Zamestnanci 

Vo firme GOMS pracuje okolo 40 zamestnancov. V letných mesiacoch, kedy je práce najviac 

skrz dvojtýždňovú odstávku hlavného odoberateľa, firmy Continental je stav posilnený 

o brigádnikov. Títo brigádnici spolu s niekoľkými ďalšími pracovníkmi čistia a odstraňujú 

nedostatky, ktoré vznikli na strojoch počas prevádzky. Väčšina zamestnancov je zamestnaná 

na plný pracovný pomer a niektorí z nich pracujú vo firme už od jej samotného vzniku. 

Zamestnanci vykonávajú 8 hodinovú prácu a striedajú sa ranné a poobedné zmeny.  

Mzda zamestnancov sa pohybuje v miernom nadpriemere v danom obore. Mzda je pevná 

a k nej sa následné pripočítavajú nadčasy, prípadné iné bonusy. Pre motiváciu zamestnancov 

firma každý mesiac vyberie najpracovitejšieho zamestnanca, ktorého meno je vyvesené na 

nástenke vo vstupnej hale ako „zamestnanec mesiaca“. 

2.4.2 Konkurencia  

Preskúmaním trhu som zistil, že na Slovensku je mnoho firiem, ktoré sa zaoberajú rovnakou, 

alebo podobnou činnosťou. Odoberateľom ide o najnižšiu cenu s najvyššou možnou kvalitou, 

takže v podstate každá firma, ktorá je schopná tieto kritéria splniť môže byť považovaná za 

konkurenciu. Medzi hlavných konkurentov patria:  

 Servistos s.r.o. Trenčín, 

 TOROS s.r.o. Adamovské Kochanovce, 

 Kovohuť s.r.o. Trenčianska Teplá, 

 SZT-Stroje s.r.o. Turany, 

 Rotek s.r.o. Nižná, 

 VKzam s.r.o. Nitra. 

Firma sa snaží zabrániť konkurencii tým, že udržuje nadštandardné vzťahy s kľúčovými 

odoberateľmi, podpisuje dlhodobé zmluvy a ponúka výhodnejšiu cenu, ako konkurenčné 

firmy v blízkom okolí. Vstup novej konkurencie na trh je taktiež možný, avšak to predstavuje 

nemalé finančné náklady pre firmu, ktorá by vstúpila na trh bez záruk návratnosti investície. 
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2.4.3 Dodávatelia 

Firma spolupracuje s mnohými dodávateľmi zo Slovenska. Kvalitné vzťahy s dodávateľmi sú 

jedným z kľúčových aspektov pre úspešné podnikanie. Keďže sa firma GOMS venuje hlavne 

zákazkovej výrobe, spotreba materiálu závisí na počte aktuálnych zákaziek. S mnohými 

dodávateľmi má firma uzatvorené dlhodobé zmluvy, vďaka ktorým nakupujú materiál za 

lepšie ceny. 

2.4.4 Odoberatelia 

Medzi hlavných odoberateľov patria mnohé veľké firmy v oblasti gumárenskej a strojárenskej 

výroby. Odoberatelia sú zo Slovenska, ale spoločnosť GOMS okrem domáceho trhu už 

pôsobila taktiež aj v zahraničných gumárenských spoločnostiach: Taliansko, Etiópia, Rusko, 

Česko, Španielsko, Rakúsko a Nemecko. Rovnako ako s dodávateľmi, aj s väčšinou 

odoberateľov má firma podpísané dlhodobé zmluvy. Medzi hlavných odoberateľov patria:  

 Matador, a.s. Púchov,  

 Continental Matador Rubber, a.s. Púchov, 

 Konštrukta Industry, a.s. Trenčín, 

 Vipotest, s.r.o. Púchov, 

 Alfagomma, s.r.o. Bratislava, 

 Tovogomma, S.p.A. Taliansko, 

 KCM Španielsko, 

 ATC Addis Ababa, Etiópia, 

 Novesta, a.s Púchov. 

2.4.5 Ciele firmy 

Poslaním podnikania spoločnosti GOMS je poskytovať služby v požadovanej kvalite, v 

prijateľných cenových reláciách a v dohodnutom termíne. Firma dbá na životné prostredie 

dodržiavaním EMS a prispieva k dlhodobému rozvoju regiónu vo všetkých oblastiach. 

Strategickým cieľom spoločnosti je zvyšovanie produktivity a kvality práce a tým si udržať 

pevné miesto v oblasti služieb v spoločnostiach Continental, zvyšovať produktivitu 

spoločnosti efektívnym riadením nákladov, zabezpečovať výrobu ND, trvale znižovať 

náklady a zvyšovať výkony. 
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2.5 Informačný systém  

Firma GOMS používa informačný systém, ktorý obsahuje tri hlavné agendy. Jednotlivé 

agendy sú medzi sebou prepojené a čo sa vyhotoví v jednej agende využívajú aj ostatné 

agendy. Stručný popis, čo obsahujú jednotlivé agendy:  

Podvojné účtovníctvo:  

 Účtovanie denných pohybov na účtoch,  

 Evidencia pohľadávok a záväzkov,  

 Sledovanie splatnosti a samotné platby záväzkov,  

 Evidencia DPH, tvorba výkazov (mesačný, kontrolný a súhrnný),  

 Evidencia majetku a spracovanie ročných odpisov,  

 Evidencia automobilov firmy, evidencia jázd a daňové priznanie k dani z motorových 

vozidiel,  

 Výkazníctvo (obratová predvaha, súvaha, výsledovka a pod.),  

 Daňové priznanie,  

 Rôzne prehľady z účtovnej evidencie. 

Skladová evidencia (firma používa iba sklad materiálu):  

 Príjem na sklad materiálu, 

 Výdaj zo skladu materiálu,  

 Spracovanie mesačného výkazu o pohybe materiálu,  

 Vyhotovenie podkladu o spotrebe materiálu do účtovníctva,  

 Rôzne prehľady o pohybe v sklade. 

Mzdy: 

 Evidencia pracovníkov, tvorba RLFO (prihlášky a odhlášky pre Sociálnu poisťovňu 

resp. zdravotné poisťovne), 

 Evidencia dochádzky a z toho vyplývajúce podklady pre spracovanie miezd, 

 Výpočet miezd,  

 Vyhotovenie výkazov pre Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne, 

 Spracovanie evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia, 

 Vedenie mzdových listov, 
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 Vyhotovenie podkladov z miezd do účtovníctva, 

 Rôzne prehľady o hrubých mzdách.  

2.5.1 Správa informačného systému 

O správu informačného systému sa stará externá osoba. Nevýhodou je, že nie vždy musí byť 

táto osoba ihneď k dispozícii a v prípade vážneho a nečakaného problému môže trvať 

vyriešenie o niečo dlhšie. Majitelia firmy sú však zaškolení a drobné nedostatky vedia 

odstrániť aj sami.  

2.5.2 Webová stránka 

Firma GOMS vlastní taktiež webovú stránku, ktorá je aktuálna a zahŕňa: 

 Základné informácie o firme, 

 Kontakty, 

 Fotodokumentáciu činnosti, 

 Referencie. 

Dizajn stránky je jednoduchý a príjemný. Za plus považujem, že stránka je lokalizovaná 

taktiež do anglického a nemeckého jazyka. O správu webovej stránky sa stará rovnaká osoba, 

ktorá je  zodpovedná za správu informačného systému (12). 

2.5.3 Hardware 

Spoločnosť vlastní niekoľko stolových počítačov a taktiež notebookov. Notebooky vlastnia 

hlavne konatelia firmy, aby mohli pracovať aj v pohodlí domova. Stolové počítače vo firme 

sú už pomerne zastaralé a v blízkej budúcnosti by potrebovali výmenu. Medzi hardware patrí 

aj server, ktorý je v dobre zabezpečenej miestnosti. Firma disponuje samozrejme kvalitnou 

tlačiarňou pre tlač technických výkresov. Niektorí zamestnanci taktiež vlastnia služobný 

mobilný telefón, kvôli komunikácií „v teréne“.  

2.5.4 Software 

Každý počítač vo firme funguje na operačnom systéme Windows 7 Professional a dôležitou 

súčasťou je nainštalovaný balík MS Office. Nechýba taktiež antivírus, konkrétne Eset NOD 

32. Komunikácia prebieha pomocou klienta Microsoft Outlook. Firma ďalej využíva mnoho 

špecializovaných programov, medzi najvyužívanejší patrí AutoCAD. 
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2.6 SWOT analýza informačného systému  

Silné stránky Príležitosti 

• Pravidelné zálohovanie 

• Pomerne nízke náklady 

• Jednoduchosť- intuitívne ovládanie 

pre zamestnancov 

• Prispôsobenie rôznych modulov- 

možná zlepšenie do budúcna 

• Zvýšenie efektivity práce- zaviesť 

dochádzkový systém 

• Zavedenie nového IS 

• Zrýchlenie procesov 

• Kvalitné zaškolenie všetkých 

zamestnancov 

• Zefektívniť plánovanie 

• Pridanie nových modulov 

Slabé stránky Hrozby 

• Pomalšia odozva- časté sťažnosti 

zamestnancov 

• Nevyužitý plný potenciál 

• Zastaralý dizajn 

• Komplikácie pri zavádzaní nového/ 

zlepšovaní súčasného IS 

• Ľudský faktor 

• Príliš veľké zvýšenie nákladov 

Tabuľka 1: SWOT analýza informačného systému (vlastné spracovanie) 

 

Pomocou SWOT analýzy som prišiel na silné a slabé stránky informačného systému a taktiež 

na možné príležitosti a hrozby, ktoré by mohli vzniknúť zavádzaním nového, prípadne 

zlepšovaním stávajúceho IS. Medzi silné stránky som zaradil pravidelné zálohovanie dát. 

Všetky dôležité dáta sú uložené a aktualizované na serveri. Automaticky sa vytvára zhustená 

skomprimovaná kópia dát každú noc. Tato nočná kópia sa raz za týždeň presúva na PC mimo 

objektu firmy GOMS. Naviac raz za štvrťrok sa vytvára zrkadlová kópia serverového disku a 

tá je uložená tiež mimo objektu firmy GOMS po dobu jedného roka (pre prípad, že by sa 

pokazili obidva disky v serveri, aby sa mohol veľmi rýchlo sfunkčniť server na nových 

diskoch). Druhou silnou stránkou sú pomerne nízke náklady na chod IS. Daný informačný 

systém spravuje externá osoba. Počiatočné náklady na vývoj IS na mieru boli vysoké, no 

aktuálne sú už poplatky pre spoločnosť na veľmi prijateľnej úrovni. Jednoduchosť 

informačného systému je taktiež obrovskou výhodou. Noví zamestnanci sa s informačným 

systémom naučia vždy rýchlo pracovať, nakoľko všetko je navrhnuté tak, aby bolo ovládanie 

čo najintuitívnejšie. Keďže je IS robený na mieru, všetky moduly sa dajú podľa potreby 

prispôsobiť, respektíve je k dispozícií možné vylepšenie do budúcna. Naopak medzi slabé 

stránky som zaradil pomalšiu odozvu systému. Zamestnanci sa často sťažujú na pomalé 
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reakcie systému a musia dlho čakať na načítanie určitých operácií. Podiel viny môže mať aj 

starší hardvér spoločnosti. Ďalšou slabou stránkou je, že firma nevyužíva plný potenciál, ktorý 

by mohol tento informačný systém firme poskytnúť. Zastaralý dizajn je taktiež jednou zo 

slabín tohto systému. Aj v tomto smere sa dajú urobiť zmeny k lepšiemu, je však treba zvážiť, 

či takýto krok nie je zbytočný, nakoľko podstatná je funkcionalita. Medzi príležitosti by som 

zaradil napríklad pridanie nových modulov. Ako už bolo spomínané, tento informačný systém 

nevyužíva naplno svoj potenciál a pridanie nových modulov by bolo veľkým prínosom. 

Možnou variantov je tiež zavedenie úplne nového IS. Zlepšenie stávajúceho, alebo zavedenie 

nového IS by výrazne prispelo k zrýchľovaniu procesov vo firme. Príležitosť vidím aj 

v zavedení dochádzkového systému, ktorý by zvýšil pracovný čas jednotlivých zamestnancov 

a tým kladne prispel k zvýšeniu efektivity práce. Nemenej podstatnou príležitosťou je tiež 

kvalitnejšie preškolenie všetkých zamestnancov pre prácu s informačným systémom. 

Doterajšie školenia nie sú dosť dôsledné a zamestnanci sa viac-menej učia pracovať s IS tak 

povediac „za pochodu“. Ako hrozby vidím napríklad komplikácie pri zavádzaní nového, 

prípadne zlepšovaní súčasného IS. Zmeny v informačnom systéme môžu ovplyvniť chod 

spoločnosti natoľko, že pri nečakanej komplikácií firma nebude schopná fungovať až do 

odstránenia problému, čo je pre spoločnosť obrovské riziko. Taktiež sa môže stať, že 

odhadované náklady sa výrazne prekročia, čo môže tiež viesť k nepríjemnostiam. Netreba 

zabúdať na ľudský faktor, ktorý je hrozbou pre každú jednu spoločnosť. Pri nedostatočnom 

zaškolení sa môžu zamestnanci dopustiť chýb, ktoré budú mať dopad na firmu. 

2.7 Analýza IS pomocou HOS8  

Metóda HOS8 bola spracovaná pomocou dotazníku na stránke www.zefis.cz. Dotazník 

obsahuje 94 otázok, ktoré smerujú na informačný systém daného podniku a na základe 

odpovedí vyhodnotí záver. Dotazník vypĺňali dvaja ľudia z prostredia firmy, konkrétne jeden 

z konateľov firmy a jeden zamestnanec.  

2.7.1 Hodnotenie oblastí 

V nasledujúcej tabuľke si môžeme všimnúť ako vyšli jednotlivé oblasti z hodnotenia 

pomocou metódy HOS8. Informačný systém formy dosiahol vo všetkých oblastiach 

hodnotenia 2 alebo 3. Hodnotenie 2 a teda skôr slabú úroveň získali oblasti- hardware, 

orgware, peopleware, costomers a management IS. O čosi lepšie z hodnotenia vyšla oblasť 

software, dataware a taktiež suppliers, ktoré obdržali hodnotenie 3, čo znamená skôr dobrú 

úroveň.  
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Označenie (graf) Oblasť Hodnotenie 

(číselné) 

Hodnotenie (slovné) 

1 Hardware 2 Skôr zlá úroveň 

2 Software 3 Skôr dobrá úroveň 

3 Orgware 2 Skôr zlá úroveň 

4 Poeopleware 2 Skôr zlá úroveň 

5 Dataware 3 Skôr dobrá úroveň 

6 Customers 2 Skôr zlá úroveň 

7 Suppliers 3 Skôr dobrá úroveň 

8 Management IS 2 Skôr zlá úroveň 

Tabuľka 2: Hodnotenie IS pomocou metódy HOS8 (vlastné spracovanie podľa (13)) 

2.7.2 Celková úroveň informačného systému  

Celková úroveň informačného systému je tak silná, ako silný je jej najslabší článok. Preto nie 

je prekvapením, že celková úroveň informačného systému je na hodnote 2 a teda skôr slabá 

úroveň. Je teda na mieste zamerať sa na zlepšenie oblastí s nízkym hodnotením. Grafické 

znázornenie s legendou môžeme vidieť na nasledujúcom obrázku. 

 

Obrázok 8: Celková úroveň informačného systému (13)  
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2.7.3 Doporučený stav 

Analýza ukazuje, že doporučené úroveň pre daný informačný systém je na úrovni 3. Túto 

úroveň však spĺňajú len niektoré oblasti . Grafické znázornenie s legendou môžeme vidieť na 

nasledujúcom obrázku: 

 

Obrázok 9: Doporučený stav informačného systému (13)  

2.7.4 Informačná bezpečnosť systému  

Úroveň bezpečnosti systému môže mať tri úrovne a to dobrú, skôr dobrú, skôr zlú a zlú. 

Hodnotenie bezpečnosti je na úrovni dva, rovnako ako aj v prípade hodnotenia celkovej 

úrovne informačného systému. Grafické znázornenie s legendou môžeme vidieť na 

nasledujúcom obrázku: 

 

Obrázok 10: Informačná bezpečnosť systému (13) 
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2.8 Vyhodnotenie analytickej časti 

Danej firme sa na trhu darí veľmi dobre, firma úspešne bojuje s konkurenciou avšak na 

základe zistených informácií môžeme povedať, že firma má nejaké nedostatky, ktoré sa dajú 

zlepšiť. Softvérové vybavenie firmy je na dobrej úrovni, avšak bolo by potrebné v blízkej 

dobe vymeniť hardvérové vybavenie, nakoľko programy, ktoré firma využíva na chod sú 

pomerne náročné na výkon. Použitím metódy HOS8 sa taktiež ukázalo, že celková úroveň 

informačného systému bola hodnotená ako skôr slabá, takže zlepšenie informačného systému 

by mohlo pomôcť firme k zvýšeniu efektivity práce a zrýchleniu procesov. S rovnakým 

bodovým hodnotením vyšla z analýzy aj informačná bezpečnosť systému, takže aj v tomto 

smere je možné zlepšenie na mieste. 
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3 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ, PŘÍNOS PRÁCE 

V tejto záverečnej časti mojej bakalárskej práce sa pokúsim navrhnúť najlepšie možné 

riešenia pre zlepšenie informačného systému firmy, ktoré by prospelo celkovému chodu firmy 

a zjednodušeniu viacerých úkonov. Kapitola sa opiera o výsledky zistené v analýze súčasného 

stavu, pričom veľkú výpovednú hodnotu mali HOS8 a SWOT analýza informačného systému. 

Práve na výsledky týchto analýz sa zameriam a pokúsim sa navrhnúť potrebné zlepšenia pre 

elimináciu týchto nedostatkov. 

3.1 Varianty vylepšenia 

Nedostatky informačného systému spoločnosti GOMS, s.r.o. môžeme riešiť viacerými 

spôsobmi. Každý z nich má svoje plusy aj mínusy a preto je potrebné zvoliť správny typ 

zlepšenia informačného systému vzhľadom na požiadavky a potreby danej spoločnosti. Máme 

na výber štyri možnosti zlepšenia a to: 

1. vytvorenie nového IS na mieru, 

2. zakúpenie nového kompletného IS, 

3. upgrade súčasného IS, 

4. outsourcing IT. 

3.1.1 Vytvorenie nového IS na mieru  

Prvou možnou variantov je vytvorenie nového IS presne na mieru podľa požiadaviek 

spoločnosti. Firma by však pri tomto riešení potrebovala viacerých IT odborníkov, resp. 

programátorov, ktorými nedisponuje, prípadne by museli zaplatiť nemalú sumu peňazí 

niekomu, kto by IS navrhol a naprogramoval. Toto riešenie firma využíva aktuálne, IS je 

zhotovený na mieru a spravovaný jednou osobou. 

Plusy: 

 vlastné riešenie, 

 navrhnutý presne pre potreby danej firmy, 

  priebežné kontroly pri programovaní IS. 

Mínusy: 

 časová náročnosť, 

 finančne nákladné riešenie, 
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 potrebný kvalifikovaný IT pracovník, alebo tím pracovníkov, ktorý daný IS dokážu 

naprogramovať a následné spravovať. 

3.1.2 Zakúpenie nového kompletného IS 

Druhou možnou variantov riešenia je zakúpenie už hotového „krabicového“ informačného 

systému. Práve túto možnosť volí veľké množstvo firiem nakoľko na trhu je dostatok rôznych 

informačných systémov, ktoré dokážu vyhovieť malým, stredným ale aj veľkým firmám. 

Zakúpenie krabicového systému je obľúbené aj pre svoju jednoduchosť, pretože spoločnosti, 

ktoré informačné systémy ponúkajú zabezpečujú taktiež aj všetky nevyhnutné záležitosti, 

ktoré sú spojené so zavádzaním a prevádzkou IS. 

Plusy: 

 garancia správneho fungovania, 

 aktualizácie IS, 

 z dlhodobého hľadiska menej finančne náročné ako ostatné riešenia. 

Mínusy: 

 nie je navrhnutý priamo pre danú firmu- nemusí spĺňať všetky požiadavky, 

 vysoké jednorazové náklady. 

3.1.3 Upgrade súčasného IS  

Ďalšou možnosťou je upgrade súčasného IS tak, aby lepšie vyhovoval potrebám danej firmy. 

Táto možnosť je vhodná pre firmy, ktorých informačný systém nie je veľmi zastaralý a je plne 

vyhovujúci pre danú spoločnosť po menších úpravách. Toto riešenie je taktiež vhodné pre 

firmy ktoré nechcú vynaložiť veľké finančné prostriedky do inovácie IS.  

Plusy: 

 finančne prívetivé, 

 lepšie prispôsobenie IS pre potreby danej firmy, 

 pracovníci si nebudú musieť zvykať na úplne nový IS - jednoduchšie preškolenie 

zamestnancov. 

Mínusy: 

 potrební kvalifikovaní IT odborníci, 

 nie všetky navrhnuté zmeny pre zlepšenie IS musia byť kompatibilné. 
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3.1.4 Outsourcing IT 

Ako poslednú možnosť môžeme zvoliť Outsourcing IT. Toto riešenie spočíva v tom, že 

všetky informačné služby vrátane zariadení, servisu a poradenstva nám poskytne iná firma. 

Daná spoločnosť teda nepotrebuje vynaložiť vysoké náklady za najmodernejší hardvér 

a softvér a platí len za služby, ktoré skutočne potrebuje. Poskytovateľ zabezpečí kompletnú 

prevádzku a teda vyťaženosť zamestnancov je nižšia a taktiež nie je potrebný tím odborníkov 

v oblasti IT. 

Plusy: 

 zákazník nemusí mať vlastných pracovníkov pre všetky služby, 

 finančne prívetivé, 

 vysoká profesionalita a flexibilita pri riešení problémov zo strany poskytovateľa. 

Mínusy: 

 zverenie svojich citlivých dát inej firme, 

 nutné neobmedzené internetové pripojenie. 

3.1.5 Výber vhodného riešenia 

V nasledujúcej tabuľke som porovnal výhody a nevýhody všetkých štyroch riešení, pričom ku 

každej výhode a nevýhode som následne priradil hodnotu v rozmedzí 1 až 5. Najnižšia 

dôležitosť pre firmu je hodnotená 1, naopak najvyššia dôležitosť je hodnotená 5. Výhody 

majú označenie plus, nevýhody sú označené v stĺpci mínus. Po sčítaní týchto hodnôt získame 

celkovú výslednú hodnotu. Priradenie hodnoty k jednotlivým výhodám a nevýhodám bolo 

vykonané s pomocou vedenia spoločnosti. 
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Možnosť 

riešenia 
Výhody + Nevýhody - 

Výsledná 

hodnota 

1. 

Vytvorenie 

nového IS 

na mieru 

- vlastné riešenie 

- navrhnutý presne 

pre potreby danej 

firmy 

- priebežné kontroly 

pri programovaní IS 

5 

5 

 

 

2 

- časová náročnosť 

- finančne 

nákladné 

- potrebný 

kvalifikovaný IT 

pracovník, alebo 

tím pracovníkov 

-4 

-3 

 

-2 3 

2. 

Zakúpenie 

nového IS 

- garancia správneho         

fungovania 

- aktualizácie IS 

- z dlhodobého 

hľadiska menej 

finančne náročné 

4 

 

3 

3 

- nie je navrhnutý 

priamo pre danú 

firmu 

- vysoké 

jednorazové 

náklady 

-4 

 

-4 

 

2 

3. 

Upgrade 

súčasného 

IS 

- finančne prívetivé 

- lepšie 

prispôsobenie  IS pre 

potreby danej firmy 

- jednoduchšie 

preškolenie 

zamestnancov 

 

4 

5 

 

3 

- potrební 

kvalifikovaní IT 

odborníci 

- nie všetky 

navrhnuté 

zmeny pre 

zlepšenie IS 

musia byť 

kompatibilné 

 

-2 

 

-2 

 

 

8 

4. 

Outsourcing 

IT 

- zákazník nemusí 

mať vlastných 

pracovníkov pre 

všetky služby 

- finančne prívetivé 

- vysoká 

profesionalita a 

flexibilita pri riešení 

problémov zo strany 

poskytovateľa 

 

3 

 

4 

3 

- zverenie svojich 

citlivých dát inej 

firme 

-4 

 

-4 

 2 

- nutné 

neobmedzené 

internetové 

pripojenie 

Tabuľka 3: Porovnanie možných riešení (vlastné spracovanie) 

Na základe výsledkov z tabuľky je jasné, že najlepším možným riešením bude upgrade 

súčasného IS. Túto variantu taktiež preferovalo aj vedenie danej spoločnosti.  
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3.2 Zlepšenie problematických oblastí HOS8 analýzy 

V tejto podkapitole sa zameriam na zlepšenia problematických oblastí na základe výsledkov 

z HOS8 analýzy. Určité oblasti boli ohodnotené stupňom 2, čo znamená skôr slabá úroveň 

a práve pre tieto oblasti navrhnem potrebné zlepšenia. 

3.2.1 Hardware 

Analýza HOS8 ukázala, že jednou zo zaostávajúcich oblastí je oblasť hardware. Firma 

disponuje viacerými stolnými počítačmi a taktiež notebookmi. Každé takéto zariadenie má 

však určitú životnosť, ktorú do istej miery ovplyvňuje aj prostredie, kde je toto zariadenie 

používané. Notebooky boli nedávno menené za novšie, avšak mnohé zo stolných počítačov sú 

staré, často sa kazia a zamestnanci sa tiež sťažujú na pomalé načítavanie jednotlivých 

aplikácií. Stolových počítačov sa vo firme nachádza celkovo 10 z čoho 2 sú výkonnejšie 

a slúžia na prácu s náročnejšími aplikáciami. Z týchto 10 počítačov je nutné vymeniť 3 

kancelárske počítače a 2 výkonnejšie, ktoré už nestačia pracovať s náročnými aplikáciami ako 

je napríklad AutoCAD. Výmena neobíde aj všetky kancelárske monitory vo firme. Firma 

používa staré 19 palcové monitory od Philips, ktoré už neponúkajú dostatočný komfort pre 

každodennú prácu. Dva výkonnejšie PC disponujú 24 palcovými monitormi od firmy DELL, 

ktoré sú plne vyhovujúce, takže tu nevidím dôvod na zmenu.  

Riešenie a ekonomické zhodnotenie: 

Ako vhodné riešenie do kancelárie by som videl stolný počítač Lenovo IdeaCentre 510S. 

Tento počítač ponúka dostatočný výkon na kancelársku prácu počas najbližších rokov.  

Procesor Intel Core i5-7400 

Grafika GeForce GT 730 2GB 

Harddisk 1TB 7200 ot/min 

Operačná pamäť 8GB DDR4 

Mechanika DVD±R/RW 

Operačný systém Microsoft Windows 10 

Príslušenstvo Klávesnica, myš 

Cena 519€ 

Cena za 3ks 1557€ 

Tabuľka 4: Ekonomické zhodnorenie HW časť 1 (vlastné spracovanie) 



43 

 

Na prácu s náročnými aplikáciami typu AutoCAD zvolím drahšie riešenie od firmy HP. 

Konkrétne som vybral model HP Pavilion 570, ktorý ponúkne dostatočný výkon na 

pracovanie aj s tými najnáročnejšími aplikáciami. Ponúka kvalitný procesor, veľkú operačnú 

pamäť, kvalitnú grafickú kartu a taktiež úložisko s veľkou kapacitou doplnené o SSD disk, 

ktorý sa postará o lepšiu rýchlosť PC. 

Procesor Intel Core i7-7700 

Grafika GeForce GTX 1050 2GB 

Harddisk 1TB 7200 ot/min + SSD 256GB 

Operačná pamäť 16GB DDR4 

Mechanika DVD±R/RW 

Príslušenstvo Klávesnica, myš 

Operačný systém Microsoft Windows 10 

Cena 938€ 

Cena za 3ks 1876€ 

Tabuľka 5: Ekonomické zhodnorenie HW časť 2 (vlastné spracovanie) 

Posledná časť sú nové monitory, tých bude treba celkovo 8 pre všetky kancelárske počítače. 

Ako vhodné riešenie som zvolil 24 palcové monitory Benq GW2470H, ktoré ponúknu 

dostatočný komfort pre bežné kancelárske potreby.  

 

Označenie Benq GW2470H 

Cena 110€ 

Cena za 8ks 880€ 

Tabuľka 6: Ekonomické zhodnorenie HW časť 3 (vlastné spracovanie) 

3.2.2 Orgware  

Ďalšou zaostávajúcou časťou na základe HOS8 analýzy je orgware. Jeho úroveň je hodnotená 

ako skôr zlá a teda bude potrebné navrhnúť potrebné zmeny pre zlepšenie tejto oblasti. 

V danej firme momentálne neexistujú presné postupy ani smernice ako sa s informačným 

systémom narába a taktiež nie je definované čo je nutné urobiť v prípade havarijného stavu, 

ktorý môže kedykoľvek nastať. To predstavuje problém, ktorý môže ohroziť informačný 

systém, ale taktiež chod celej firmy. 

  



44 

 

Riešenie: 

Je preto na mieste, aby firma vytvorila postupy a smernice pre riešenie havarijných stavov 

systému. Treba taktiež nastaviť postupy ako pracovať s daným informačným systémom. 

Navrhujem vytvoriť prehľadnú online príučku, ktorá bude obsahovať vysvetlivky a podrobné 

návody k jednotlivým častiam informačného systému, návody ako vyriešiť krízovú situáciu. 

Spoločnosť by mala kontrolovať bezpečnosť a prevádzku informačného systému povereným 

zamestnancom. Keďže firma ukladá citlivé informácie, každému pracovníkovi by malo byť 

povolené pripojiť sa len k takému obsahu, ktorý potrebuje pre výkon svojej práce. Užívatelia 

by taktiež nemali mať povolené inštalovať na počítače nové programy, či meniť dôležité 

nastavenia. Rovnako by mali byť zablokované aj nežiaduce internetové stránky, alebo prístup 

k svojim súkromným emailovým adresám a cloudovým úložiskám.  

Ekonomické zhodnotenie: 

Služba Vytvorenie smerníc, postupov a online príučky 

Cena  860€ 

Tabuľka 7: Ekonomické zhodnorenie Orgware (vlastné spracovanie) 

3.2.3 Peopleware 

Oblasť peopleware je taktiež hodnotená ako skôr zlá. Zamestnanci nie sú dostatočne zaškolení 

na prácu s informačným systémom vo firme. Ak nastúpi nový zamestnanec do firmy dostane 

síce rýchle úvodné zaškolenie, ale to je nepostačujúce. Zamestnanec sa naučí robiť 

s informačným systémom až keď ho sám začne používať pre náplň svojej práce. To je však 

nebezpečné, nakoľko nový neskúsený zamestnanec predstavuje pre IS a jeho bezpečnosť 

veľkú hrozbu. K tomuto nepridáva ani fakt, že pracovníci na svojich počítačoch môžu robiť 

prakticky čo sa im zachce. 

Riešenie: 

Je potrebné aby každý nový zamestnanec prešiel kvalitným zaškolením pre prácu s daným 

informačným systémom. Rovnako by to malo byť aj v prípade bezpečnosti, kde by som 

navrhol aby boli zamestnanci poučení a preškolení aspoň každého pol roka. 
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Ekonomické zhodnotenie: 

Služba Školenia (ročné náklady) 

Cena  500€ 

Tabuľka 8: Ekonomické zhodnorenie Peopleware  (vlastné spracovanie) 

3.2.4 Customers 

V tejto oblasti rozumieme pod pojmom zákazník samotných užívateľov daného informačného 

systému. Nie sú definované žiadne metriky, ktoré by sledovali plnenie rolí systému. 

Užívatelia IS si už zvykli na jeho funkcie a používanie, popisujú ho ako jednoduchý 

a prehľadný. Občas sa zamestnanci sťažujú na pomalé reakcie, ktoré však môže zapríčiňovať 

starý hardware, ktorého zmeny som už navrhol vo vyššie uvedenej podkapitole „Hardware“. 

Riešenie: 

Ako zmenu by som navrhol jasne definovať metriky informačného systému vzhľadom k jeho 

užívateľom, resp. ukazovatele ktorými sa meria ako informačný systém plní role voči svojim 

zákazníkom. Napríklad ako sú užívatelia spokojní s IS, aká je náročnosť práce s IS, ako často 

dochádza k výpadkom a podobne. Tieto metriky by boli pravidelne vyhodnocované.   

3.2.5 Management IS 

Manažment spoločností tvoria konatelia firmy. Tí zabezpečujú dozor nad tým, aby sa 

informačný systém využíval v rámci bezpečnostných pravidiel. Manažment je však veľmi 

zhovievavý a nakoľko doposiaľ nedošlo k žiadnym vážnejším incidentom tak podceňuje túto 

oblasť. 

Riešenie: 

Manažment by mal podporiť zavedenie nových pravidiel pre prevádzku IS a taktiež 

bezpečnostných opatrení a pravidelne kontrolovať ich dodržiavanie.  

3.3 Zlepšenie bezpečnosti 

Bezpečnosť je dnes často rozoberaná téma. Podnik je zabezpečený proti fyzickému vniknutiu 

kamerovým systémom, ktorý si môžu oprávnené osoby pozerať online aj na mobilných 

zariadeniach. Súčasťou tohto riešenia je aj alarm, ktorý sa pri nepovolenom vniknutiu do 

budovy automaticky spustí a je tiež prepojený na policajnú stanicu. Kvalitné oplotenie areálu 

firmy je samozrejmosťou. Na prízemných podlažiach budovy nechýbajú taktiež mreže na 
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oknách. K zabezpečeniu PC sú použité bežné prvky ako je antivírus, firewall a anti-malware. 

V prípade, že dôjde k neočakávanému výpadku elektrickej energie je zaistený záložný zdroj. 

Napriek tomu, že firma využíva tieto základné prvky ktoré zlepšujú bezpečnosť je tu stále 

jedno veľké riziko a tým sú samotní používatelia, ktorí nemajú znalosti o nebezpečí 

hroziacom na sieti a tým ohrozujú podnikové dáta. Navrhol by som preto nasledovné 

zlepšenia:  

 Vytvorenie pravidiel týkajúcich sa bezpečnosti, ktoré bude musieť každý zamestnanec 

dodržiavať v opačnom prípade mu hrozí sankcia. 

 Zákaz zapájania vlastného hardvéru do firemnej siete. 

 Zákaz svojvoľne inštalovať programy na firemné počítače. 

 V prípade že dôjde k potuche či už hardvéru, alebo softvéru treba okamžite 

kontaktovať svojho nadriadeného. 

 Každý zamestnanec bude mať pridelené individuálne práva, ktoré určia ku ktorým 

informáciám bude mať povolený prístup. 

 Skvalitnenie prístupových hesiel- minimálne 8 znakov, heslo musí obsahovať aspoň 

jednu číslicu, jedno veľké písmeno a jeden znak. 

 Heslo bude každé 4 mesiace zmenené za nové. 

Ďalej by som navrhol sledovanie plochy jednotlivých počítačov. Tento krok síce nemusí byť 

príjemný pre samotných zamestnancov, ale firma tým predíde možným rizikám. Ako 

poslednú zmenu pre zlepšenie bezpečnosti by som videl zakázanie určitých stránok. Podľa 

recenzií na internete som zvolil riešenie od firmy i-bezpecne.cz. Po implementácií tohto 

riešenia bude zamietnutý prístup pre zamestnancov na stránky, ktoré nesúvisia s ich náplňou 

práce a teda eliminujeme hrozbu nakazenia PC vírusmi. Zakázať nevhodný obsah môžeme až 

pre 18 kategórií medzi ktoré patria drogy, gamblerstvo, alkohol, online hry, pornografické 

materiály, zbrane a iné. Medzi výhody, ktoré dané riešenie ponúka patrí napríklad:  

 podpora všetkých systémov – Windows, Linux, telefón, 

 funkčné na všetkých prehliadačoch – Chrome, IE, Firefox, Safari a iné, 

 až 18 preddefinovaných kategórií, 

 blokovanie stránok zadaných naviac oproti kategóriám, 

 možnosť zablokovania celého webe okrem vybraných stránok. 
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Ekonomické zhodnotenie: 

Služba i-bezpecne.cz (ročné náklady) 

Cena  72€ 

Tabuľka 9: Ekonomické zhodnorenie Bezpečnosti (vlastné spracovanie) 

3.4 Pridanie modulu zákazka 

Proces pridanie novej zákazky funguje tak, že firma dostane mailom informácie o zákazke, čo 

zákazník požaduje, termíny a podobne. Táto zákazka je následne predaná zamestnancovi, 

ktorý vypracuje cenovú ponuku a zákazka sa predloží zákazníkovi. Ten buď súhlasí s danou 

ponukou buď nesúhlasí, alebo zákazku potvrdí a tá je následne pridaná do informačného 

systému a začne sa pracovať na jej zhotovení. 

Aktuálne je tento proces vykonávaný zamestnancom, ktorý pomocou Excelu a cenníku 

jednotlivých dielov určí cenu. Toto riešenie je však časovo veľmi náročné a preto by modul 

zákazka našiel svoje uplatnenie. Pri zákazkách ktoré sú si podobné navyše zamedzíme 

duplicitnej práci. 

3.4.1 SWOT analýza pre modul zákazka 

Silné stránky Príležitosti 

- Nové funkcie IS 

- Modul navrhnutý presne pre potreby 

danej spoločnosti 

- Zrýchlenie procesov 

- Ušetrená práca naviac 

- Aktualizácia IS 

Slabé stránky Hrozby 

- Nutnosť preškolenia personálu 

 

- Možnosť vzniku problémov pri 

zavádzaní 

- Nedodanie modulu včas 

- Nespokojnosť s modulom zákaziek 

Tabuľka 10: SWOT analýza pre modul zákazka (vlastné spracovanie) 

Medzi silné stránky som zaradil nové funkcie o ktoré sa IS rozšíri pridaním modulu zákazka. 

Zamestnanci už nebudú musieť vykonávať určité úkony ručne čo ušetrí čas a zvýši efektivitu. 

Druhou silnou stránkou je, že modul bude navrhnutý presne tak, aby čo najlepšie vyhovoval 

potrebám danej spoločnosti. Naopak ako slabú stránku vidím nutnosť preškolenia personálu. 

Pridaním nového modulu si budú musieť zamestnanci zvyknúť na nové funkcie. Kvalitné 

preškolenie urýchli schopnosť zamestnancom pracovať s týmto vylepšením informačného 
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systému. Medzi príležitosti som zaradil zrýchlenie procesov. Ako už bolo povedané, určité 

úkony sa nebudú musieť vykonávať ručne, čo taktiež ušetrí čas. Posledným aspektom sú 

hrozby. Ako hlavnú hrozbu vidím možné problémy pri zavádzaní tohto modulu. Zmeny 

v informačnom systéme môžu výrazne ovplyvniť chod spoločnosti. Pri nečakanej komplikácií 

sa môže stať, že firma nebude schopná fungovať až do odstránenia problému, čo predstavuje 

veľké riziko. Rovnako sa môže stať, že sa prekročia odhadované náklady, čo môže tiež viesť 

k nepríjemnostiam. Ďalšou hrozbou je nedodanie modulu včas, programátor nemusí stihnúť 

naprogramovať a navrhnúť modul do termínu dodania, čo by samozrejme spôsobilo 

komplikácie. Poslednou hrozbou ne nespokojnosť s modulom zákaziek. Môže sa stať, že 

finálne riešenie nenaplní predstavy majiteľov a bude potreba ďalšiu úpravu, čo bude 

predstavovať stratu času a taktiež ďalších financií. 

3.4.2 Vývojový diagram pre modul zákazka 

Vývojový diagram zobrazuje riešenie problémov krok po kroku. Najskôr príde požiadavka na 

zákazku, pričom zákazník stanoví požiadavky. Overí sa, či je možné zákazku vykonať. Ak 

áno, prejde sa k návrhu zmluvy, pokiaľ nie, prebehne ďalšie jednanie so zákazníkom. Ak sa 

nedohodne na iných podmienkach, zákazka sa ruší, v opačnom prípade sa pokračuje v procese 

zákazky a prejde sa k návrhu zmluvy. Ak zmluvné strany nesúhlasia nasleduje znova jednanie 

so zákazníkom. Po dohode a akceptovaní zmluvy sa preskúma návrh zmluvy, nasleduje 

vyhotovenie zákazky a predanie zákazky zákazníkovi.  
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Obrázok 11: Vývojový diagram pre modul zákazka (vlastné spracovanie) 
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3.4.3 EPC diagram pre modul zákazka 

EPC diagram zákazky vychádza s vývojového diagramu a ponúka rozšírený pohľad na 

zákazku. Vďaka nemu môžeme zobraziť ďalšie podrobnosti, ktoré z vývojového diagramu 

nemusia byť úplne jasné.  

Zadanie novej 
zákazky

Získanie 
požiadaviek od 

zákazníka
pracovník zákazníkCR

Zostavenie 
zákazky z dielov

Databáza

XOR

Zostavená 
zákazka

Ocenenie 
zákazky

Predloženie 
zákazky 

zákazníkovi

XOR
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zákazníka

Vloženie 
zákazky do IS

Vytvorená nová 
zákazka

pracovník

pracovník

pracovník

Databáza

Upravenie 
požiadaviek pre 

zákazku

Nemožno 
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R
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R

R

R

 

Obrázok 12: EPC diagram pre modul zákazka (vlastné spracovanie) 
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3.4.4 ER diagram pre modul zákazka 

Na nasledujúcom obrázku môžeme vidieť entitno-relačný diagram, teda koncept návrhu, 

ktorý znázorňuje jednotlivé entity a vzťahy medzi nimi. 

 

Obrázok 13: ER  diagram pre modul zákazka (vlastné spracovanie) 

 

Táto nová časť IS bude mať prístup k dátam o aktuálne vyrábaných dieloch a ich cenám. 

Synchronizácia vyrábaných dielov a cien bude prevedená pomocou Excel dokumentu, ktorý 

vytvoríme exportovaním potrebných dát z databáze pomocou IS, ktorý túto funkciu 

podporuje. Súbor sa následne nahrá do aplikácie, ktorá dáta spracuje. Aplikácia sa najskôr 

otestuje a po jej zavedení prebehne zaškolenie zamestnancov. Zavedenie tohto modulu bude 
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mať z dlhodobého hľadiska finančný prínos v podobe ušetrenej pracovnej doby 

zamestnancov, ktorí museli doteraz zákazky spracovávať manuálne. Implementáciou tohto 

modulu taktiež zrýchlime procesy v spoločnosti a zvýšime efektivitu procesu vytvárania 

nových zákaziek. Modul bude môcť byť do budúcna rozšíriteľný taktiež o ďalšie prvky. 

Ekonomické zhodnotenie: 

Položka Hodinová sadza (€) Rozsah práce (h) Cena (€) 

Návrh 8 20 160 

Grafická úprava 10 15 150 

Programovanie 14 120 1680 

Testovanie  8 20 160 

Záverečné doladenie 14 25 350 

Školenie 10 5 50 

Cena spolu - - 2550€ 

Tabuľka 11: Ekonomické zhodnotenie modulu zákazka (vlastné spracovanie) 

3.5 Dochádzka 

Ako ďalší návrh na zmenu vidím práve dochádzku. Dochádzka je v súčasnosti riešená tzv. 

dochádzkovou knihou. Každý zamestnanec, ktorý ráno príde do práce zapíše čas príchodu 

a odchodu do tejto knihy, ktorá je hneď pri vstupe do budovy. Rovnako zapíše čas odchodu, 

prípadne návštevu lekára a podobne. Mnohokrát sa však stáva, že zamestnanci prídu o 5-10 

minút neskôr, alebo skôr odchádzajú s práce a zapíšu si pri tom nepravdivý čas príchodu, 

resp. odchodu. Vedenie je v tomto tolerantné a neukladá žiadne sankcie za takéto správanie. 

Možným riešením je zavedie dochádzkového systému. Po prieskume trhu som vybral ako 

vhodné riešenie dochádzkový systém od firmy DMR System. 

Každý zo zamestnancov dostane osobné identifikačné médium. V programe je možné 

nadefinovať až 90 rôznych operácií pre prechod terminálom (príchod do práce, odchod k 

lekárovi, odchod na služobnú cestu, odchod na iné pracovisko, dovolenka atď. ...). Pracovník 

príde k terminálu so svojim identifikačným médiom, zvolí operáciu ktorú chce vykonať 

a priloží ID médium k čítačke. Údaje sa zaznamenajú a sú zaslané do zberného počítača. 

Údaje z terminálov program prehľadne graficky znázorní s možnosťou manuálnej úpravy. 

Program taktiež poskytuje komplexné údaje z dochádzky pre spracovanie miezd.  
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Obrázok 14: Orientačná cena a návratnosť investície (15)  

Ako môžeme vidieť na obrázku, pri menšej firme do 50 zamestnancov a priemernej 

hrubej hodinovej mzdy 5-6 €/h sa investícia do dochádzkového systému vráti za necelé 2 

mesiace. Firma GOMS zamestnáva približne 40 pracovníkov, takže môžeme považovať 

vyššie uvedené kalkulácie za relevantné. Orientačná výška investície do dochádzkového 

systému predstavuje sumu 1320€, pričom v tejto cene sú zahrnuté nasledovné položky: 

 1ks dochádzkový terminál DT1000 (vrátane napájania a kabeláže), 

 1 ks dochádzkový softvér DOCHÁDZKA4 (licencia až pre 50 aktívnych prac. 

pomerov ), 

 50 ks ID médií (karty, prívesky alebo ich kombinácia), 

 1x inštalačné práce technika (montáž a oživenie terminálu, kabeláž),  

 1x implementačné práce konzultanta (inštalácia a konfigurácia aplikácie, vytvorenie 

databázy zamestnancov a ich prac. pomerov), 

 1x školenie užívateľov a administrátorov systému 2x doprava- 1x technik, 1x 

konzultant (15). 

Po zavedení dochádzkového systému sa spoločnosť vyhne neskorým príchodom do práce, 

prípadne skorým odchodom pred uplynutím pracovnej doby. Pracovníci teda budú donútení 

pracovať každý deň presne stanovenú pracovnú dobu, čo sa pozitívne odrazí na prosperite 

spoločnosti.  
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3.6 Ekonomické zhodnotenie 

V tejto poslednej časti sa zameriam na celkové ekonomické zhodnotenie mnou navrhnutých 

zlepšení. Nakoľko ceny služieb a produktov na trhu veľmi kolíšu, všetky ceny slúžia iba ako 

orientačné a sú odhadnuté v čase písania tejto práce. V nasledujúcich tabuľkách sú zahrnuté 

kompletné fixné a paušálne náklady. Medzi fixné náklady patria zmeny v oblasti hardware, 

teda všetky nové počítače a taktiež monitory. Oblasť orgware pokrýva vypracovanie nových 

smerníc a predpisov a taktiež online príučky ako pracovať s informačným systémom. 

Vytvorenie modulu zákazka vrátane všetkých nákladov bolo vyčíslená na 2550€. Ako 

posledná navrhnutá zmena v tabuľke fixných nákladov bolo zavedenie dochádzkového 

systému, pričom pre potreby danej spoločnosti sa celkové náklady vrátane všetkých montáží 

a školení vyšplhali na príjemnú sumu 1320€. Druhá tabuľka ukazuje paušálne ročné náklady. 

Oblasť peopleware zahŕňa priemerné  ročné náklady na školenia zamestnancov. Ďalšou 

položkou je služba na zlepšenie bezpečnosti, ktorej ročné náklady sú 72€. 

Fixné náklady: 

Položka/ produkt Cena (€) 

Hardware  4313 

Orgware 860 

Modul zákazka 2550 

Dochádzkový systém  1320 

Cena spolu 9043€ 

Tabuľka 12: Ekonomické zhodnotenie- Fixné náklady (vlastné spracovanie) 

 

Paušálne ročné náklady:  

Položka/ produkt Cena (€) 

i.bezpecne.cz 72 

Peopleware  500 

Cena spolu 572€ 

Tabuľka 13: Ekonomické zhodnotenie- Paušálne ročné náklady (vlastné spracovanie) 
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3.7 Prínosy navrhnutých riešení 

 Omladenie hardvérového vybavenia spoločnosti,  

 Zlepšenie a skvalitnenie práce na PC, 

 Lepšia informovanosť zamestnancov a informačnom systéme, 

 Vyššia zodpovednosť zamestnancov, 

 Zlepšenie bezpečnosti a zníženie rizika zneužitia informácií, 

 Zvýšenie výkonnosti zamestnancov, 

 Zrýchlenie a zefektívnenie procesov vo firme, 

 Efektívnejšia práca so zákazkami a zamedzenie duplicitnej práci, 

 Úspora času, 

 Finančné úspory z dlhodobého hľadiska. 
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ZÁVĚR 

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo analyzovať súčasný stav informačného systému vo firme 

GOMS s.r.o. a odhaliť problémové časti a nedostatky tohto systému. Na základe toho som 

navrhol adekvátne návrhy na zlepšenia, ktoré by mali viesť k zefektívneniu práce a vyššej 

bezpečnosti podnikových dát. 

 

Prvá časť tejto práce bola zameraná na teoretické východiská o ktoré som sa opieral pri 

pracovaní s problematikou v tejto práci. V teoretických východiskách som popísal základné 

pojmy, ktoré je nevyhnutné poznať pre porozumenie použitých analytických metód. 

 

Druhá časť bakalárskej práce bola venovaná predstaveniu spoločnosti. Popísal som základné 

údaje o firme ako organizačná štruktúra, predmet podnikania a iné. Pomocou analytických  

metód som skúmal silné stránky, ale taktiež slabiny informačného systému. Na analyzovanie 

daného informačného systému som použil SWOT a HOS8 analýzu. Venoval som sa tiež 

hardvérovému a softvérovému vybaveniu firmy.  

 

Posledná časť sa opiera o výsledky získané z prevedených analýz. Možností riešenia bolo 

mnoho, no na základe výsledkov analýz a konzultácie s vlastníkmi firmy som zvolil zlepšenie 

stávajúceho informačného systému. Vylepšením prešli všetky problémové oblasti na základe 

výsledkov z HOS8 analýzy. Hlavnou časťou návrhu bolo pridanie nového modulu zákazka, 

ktorého aplikovanie by výrazne pomohlo k zlepšeniu informačného systému a zjednodušeniu 

viacerých úkonov. Taktiež som navrhol zavedenie nového dochádzkového systému. Nemenej 

významným návrhom na zlepšenie je tiež zvýšenie bezpečnosti práce s informačnými 

technológiami. V samotnom závere práce uvádzam ekonomické zhodnotenia a taktiež 

prínosy. 

 

Táto práca slúži ako podklad pre spoločnosť GOMS s.r.o. v prípade zlepšovania stávajúceho 

informačného systému. Verím, že moje návrhy budú pre danú spoločnosť prínosom 

a aplikovaním týchto návrhov sa zefektívni práca a ušetrí čas.   
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