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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem změn informačního systému ve formě 

konceptuálního návrhu ve firmě Bar, který neexistuje s.r.o., cílem práce je zefektivnit 

práci ve firmě, snížit zátěž lidských zdrojů, zautomatizovat procesy a zvýšit 

integrovanost IS ve fungování podniku. Hlavním cílem je analyzovat stávající workflow 

a využívání dosavadních informačních systémů a na základě analýzy úzkých míst tyto 

nedostatky odstranit či je nahradit novým řešením.  
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McFarlanův model 

 

Abstract 

The bachelor thesis deals with the analysis and design of changes of the information 

system in the form of a conceptual design in the company Bar, which does not exist 

s.r.o., the aim of the thesis is the efficiency of the work in the company, reducing the 

load of human resources, automating the processes and increasing the integrity of the IS 

in the functioning of the company. The main objective is to analyze existing workflows 

and utilization of existing information systems, and to eliminate these drawbacks or 

replace them with a new solution on the basis of a bottleneck analysis. 
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ÚVOD 

Má bakalářská práce se zabývá návrhem úprav informačního systému Fusion 

využívaného firmou Bar který neexistuje s.r.o. Tento systém je využíván jako POS 

systém, hlavním tématem této práce je úprava tohoto systému pro jeho využití jako 

nástroj managementu zásob a následné zautomatizování výrobního procesu. 

První obsahovou část mé bakalářské práce tvoří teoretická východiska. Ta se zabývají 

základními pojmy z oblasti informačních technologií, datovým modelováním, 

použitými technologiemi a popisem informačních systémů. 

Následující část je zaměřena na analýzu současné situace. Tvoří jí analýza firmy, do 

detailu pak proces výroby, je posuzován z hlediska jeho činnosti a také z hlediska 

používaných informačních technologií. 

Další část je tvořena vlastními návrhy změn informačního systému a procesů v něm 

probíhajících. Před samotným návrhem je důležité shromáždit požadavky a informace 

od firmy a zahrnout je do svých plánů. V první fázi návrhu se nachází detailní 

databázový diagram. 

Následuje rozvržení jednotlivých stránek pomocí layoutů a následné vypracování ve 

finální grafické podobě. Dále jsou v bakalářské práci popsány jednotlivé procesy, které 

v informačním systému nastávají. Poslední a velmi důležitou částí je ekonomické 

zhodnocení informačního systému, které se skládá ze dvou částí, první je vyčíslení 

nákladů na návrh, vytvoření a implementaci celého systému a druhá část řeší přínosy, 

které systém pro firmu má. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem práce je analýza stavu informačních toků ve firmě a využívání aktuálních 

informačních systémů. Na základě této analýzy následně navrhnout informační systém, 

který napomůže ucelit a zefektivnit procesy ve firmě probíhající a usnadnit 

pracovníkům práci tak aby se mohli věnovat kreativní části své práce. 

Velkým problémem je roztříštěnost znalostí a informací potřebných zaměstnanci 

k výkonu jejich práce. Firma v současné době stále využívá velké množství papírové 

dokumentace, která není uspořádaná. Tento stav je náročný na koncentraci zvláště v 

případě nových zaměstnanců. 

  



14 

 

1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato kapitola se bude zabývat teoretickými východisky mojí bakalářské práce. První 

část se bude zabývat základními pojmy v oblasti informačních systémů důležitými pro 

pochopení dané problematiky. Dále bude následovat popis různých informačních 

systémů. 

1.1 Základní pojmy 

V této kapitole si rozebereme základní pojmy z oblasti informatiky. 

 

1.1.1 Informace 

Informaci lze chápat jako údaj o reálném prostředí, jeho stavu či procesech v něm 

probíhajícím. Informace snižují neurčitost systému neboli jeho entropii. Míra obsažené 

informace je rozdílem mezi entropií před a po přijetí dané informace. 

1.1.2 Data 

Data jsou klíčovou částí informačních systémů. Systém s daty provádí operace jako jsou 

výpočty analýzy a predikce.  

Data lze rozdělit podle jejich použitelnosti na dva typy: 

• Strukturovaná data 

Jedná se o data, která jsou uložena v strukturované relační databázi. Díky stylu 

jejich uložené je možné vybírat relevantní data jež jsou zapotřebí k řešení 

daného informačního problému. 

• Nestrukturovaná data 

Jedná se o proud bitů. Jde kupříkladu o audio/video záznamy obrázky či velké 

textové soubory. Bez znalosti kontextu či zbytku dat pozorovateli nepřinese část 

tohoto záznamu žádnou informaci. Problém u těchto dat spočívá v jen velmi 

těžké vyhledavatelnosti na nich založených, proto často bývají nestrukturovaná 

data doplněna popisujícími strukturovanými daty. Například se jedná o Název 

filmu, režiséra, účinkující herce, rok uvedení atp. (Sklenák, 2001). 
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1.1.3 Kódování 

Z dat se vytváří informace za pomoci kódování. Obráceným směrem pak dekódováním 

je možné data přetransformovat na informace. Míra nadbytečnosti dat obsažených 

v informaci se nazývá redundance. 

 

1.1.4 Znalosti 

Pokud máme informace o tom, jak využít další informace a data, tak máme znalosti 

(Koch, & Ondrák, 2008). 

Lze je považovat za informace využívané v souvislostech nebo schopnost informace 

využívat, která vyplívá z porozumění zákonitostem. Může také jít o soubor znalostí 

poskytující nám jistý širší pohled a znalost která by nebyla možná jinak. 

Znalosti se velmi těžko předávají z člověka na člověka („Hierarchie Data Informace 

Znalost”, n. d.). 

Znalosti lze dělit na: 

• Explicitní 

Jsou kodifikovatelné a schopné přenosu či sdělení jiné osobě. Tedy například 

teorie či postupy. 

• Tacitní 

Jsou těžko kodifikovatelné a přenositelné. Jsou uvnitř mysli člověka, založené 

na předchozích zkušenostech. Například mravní hodnoty a zkušenosti 

(„Hierarchie Data Informace Znalost”, n. d.). 

1.1.5 Moudrost 

Platón prý řekl, že z úcty k moudrosti, kterou si žádný smrtelník nemůže osobovat, si 

zvolil název „filosof“ – ten, který po moudrosti touží. 

Moudrost se dá popsat jako soubor znalostí vycházející z pochopení podstaty dané věci 

v souvislostech („Hierarchie Data Informace Znalost”, n. d.). 
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1.2 Počítač 

V informatice se jedná o zařízení, které zpracovává data pomocí předem vytvořených 

programů. Současné počítače jsou polovodičové a skládají se z Hardware a Software. 

V současné době jsou počítače poskytují podporu ve všech lidských činnostech a trend 

jejich využívání stále roste (Barvíř & Hampl, & Melišová, 2011). 

1.2.1 Software 

Je programovým vybavením počítače, je to tedy sada instrukcí, které počítač řídí a 

provádí jednotlivé operace zprostředkovávající užitečné činnosti (Barvíř & Hampl, & 

Melišová, 2011). 

1.2.2 Hardware 

Pod pojmem Hardware lze zahrnout veškeré technické prostředky umožňující samotné 

fungování počítače. Současné počítače využívají Von Neumannovu architekturu už 

skoro celé století (Barvíř & Hampl, & Melišová, 2011). 

1.2.3 UI 

User Interface neboli česky Uživatelské Rozhraní je souhrnným označením způsobů, 

jak člověk může ovlivňovat chování strojů nebo jiných komplexních systémů v našem 

případě počítače. Uživatelské rozhraní obsahuje vstupy, kterými uživatel mění chování 

stroje a výstupy které reprezentují výsledky vstupů od uživatele („Uživatelské 

Rozhraní”, n. d.). 

Vývoj uživatelských rozhraní: 

• Příkazový řádek 

• Textové uživatelské rozhraní 

• Grafické uživatelské rozhraní 

• Dotyková obrazovka 

• Virtuální realita („Uživatelské Rozhraní”, n. d.) 
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1.3 Databáze 

Databáze je systém souborů s pevnou strukturou záznamu vzájemně spojených pomocí 

vazeb a provázaných pomocí unikátních klíčů (Gála & Pour, & Šedivá, 2009). 

1.3.1 Datové modelování 

Jedná se o jednu z nejvýznamnějších metod používaných při popisu a návrhu databáze. 

Lze ji využívat od jednoduchých návrhů až po velmi složité (Gála & Pour, & Šedivá, 

2009). 

1.3.2 Entitn ě-relační diagram 

Zkráceně také ER diagram je grafický nástroj pro vyjádření datových objektů, jejich 

vlastností a vztahů mezi nimi. Hlavním využitím je vývoj databázové struktury 

(Hernandez, 2006). 

1.3.3 Relační datový model 

Databáze založená na tabulkách (relacích) jejichž řádky chápeme jako jednotlivé 

záznamy (n-tice) a sloupce jako atributy jednotlivých záznamů (Hernandez, 2006).  

1.3.4 Klí če relační databáze 

V každé relaci je vždy nutné vždy určit atribut nebo kombinaci atributů, které 

jednoznačně identifikují každou n-tici relace. 

Existuje několik typů klíčů:  

• Kandidátní klí č je atribut nebo kombinace několika atributů, které jednoznačně 

identifikují každou n-tici v relaci. 

• Primární klí č jedná se o atribut, který pro každý záznam nabývá unikátní 

hodnoty, který jednoznačně identifikuje každou n-tici napříč celou databázovou 

strukturou. Zároveň se jedná o jeden z kandidátních klíčů. Každá relace by měla 

mít pouze jeden primární klíč z důvodů udržení entitní integrity. 

• Cizí klíč Je atributem v jedné relaci odpovídající primárnímu klíči v jiné relaci. 

Pomocí totožných cizích klíčů a primárních klíčů se různé relace vzájemně 

propojují (Gála & Pour, & Šedivá, 2009). 
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1.3.5 Normalizace databáze 

Normalizace je metodika procesů prováděných za účelem odstranění redundantních dat, 

rozložení složitých relací, rozložení složených atributů a zabránění aktualizačním 

anomáliím. Účelem této metodiky je výkonnost a přehlednost databáze.  Tato metodika 

popisuje celkem 6 normálních forem, přičemž podstatné jsou hlavně první 3 z nich. Pro 

splnění dané normální formy ne nezbytné splnit i formy předcházející (Hernandez, 

2006). 

• První normální forma  Relace splňuje tuto normální formu, pokud každý atribut 

dané relace obsahuje pouze atomické (nedělitelné) hodnoty. 

• Druhá normální forma  Relace se nachází v druhé normální formě, pokud je v 

první normální formě a zároveň každý neklíčový atribut je plně závislý na celém 

primárním klíči dané relace. 

• Třetí normální forma Relace je ve třetí normální formě, pokud splňuje 

předchozí normální formy a současně žádný z atributů není tranzitivně závislý 

na klíči neboli všechny neklíčové atributy jsou vzájemně nezávislé. (Hernandez, 

2006) 

1.4 Informa ční systémy 

Tato podkapitola vysvětluje tématiku Informačních systémů v ICT. 

1.4.1 Systém 

Obecně lze tento termín chápat jako množinu prvků a vazeb, přičemž chápeme na dané 

úrovni rozlišení jednotlivé prvky jako nedělitelné. Vazby dělíme na jednosměrné a 

obousměrné. Systém má také vstupní a výstupní vazby, vstupními získává informace o 

svém okolí transformují je a výstupními vazbami je předávají svému okolí (Vymětal, 

2009). 
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1.4.3 Informa ční systém 

V běžném světě lze za IS považovat jakoukoliv kartotéku nebo nástěnku ve firmě. Ve 

světě IT se informační systém skládá ze složek, které se navzájem ovlivňují, a přitom 

vykonávají procesy za účelem sběru, zpracování a šíření informací (Vymětal, 2009). 

 

Obrázek 1:Podniková informační infrastruktura 

(Sodomka, 2006) 

Funkce informačního systému: 

• Transakční 

Vytváří a aktualizují databázi. Může se například o vytváření nových uživatelů 

nebo aktualizace stávajících. 

• Analytické 

Slouží pro vytváření přehledů a podnikových plánů na základě analýzy dat a 

napomáhají tak ke správnému rozhodování vedoucích pracovníků. Jedná se 

například o přehled tržeb uskutečněných jednotlivými prodejci. 

• Speciální a provozní funkce 

Tyto funkce zajištují například archivaci dat jejich zálohování nebo správu 

číselníků (Pour, 2006). 

1.4.4 MIS 

Manažerský Informační systém je systém shromažďování ukládání a šíření dat ve formě 

informací potřebných k výkonu funkcí správy. Výsledky dotazů se zobrazují v 

tabulkách, grafech nebo reportech (Sodomka, 2006). 
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1.4.5 SCM 

Supply Chain Management přeloženo do češtiny řízení dodavatelských řetězců, je 

soubor nástrojů a procesů pro celkovou optimalizaci řízení a maximální efektivitě 

provozu dodavatelského řetězce pro cílového zákazníka. Hlavním smyslem je propojení 

dodavatelů s odběrateli a díky tomu mohou obě strany sdílet informace, spolupracovat a 

koordinovat celý postup obchodu (Basl, & Blažíček, 2012). 

Základními stavebními prvky SCM jsou: 

• Plán 

Strategická část jejímž cílem je naplnění požadavků zákazníka. Je zapotřebí 

definovat metriky pro monitorování a efektivitu procesu. 

• Nákup 

Proces výběru dodavatelů materiálů či služeb potřebných pro realizaci vlastní 

produkce 

• Výroba 

V tomto procesu je největší důraz kladen na měření produktivity zaměstnanců a 

kvality výrobků. 

• Expedice 

Tento proces koordinuje výdej a příjem zakázek se zákazníkem. Tato část má 

také na starosti systém placení a fakturace. 

• Reklamace 

V této části systému se staráme o příjem nesprávného zboží od zákazníků a 

pomáháme jim při potížích s dodávkou (Basl, & Blažíček, 2012). 
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1.4.6 ERP 

Enterprise Resource Planing Jedná se o soubor procesů a nástrojů pro management 

podnikových zdrojů, zajišťující řešení běžných transakčních úloh, jako například 

výroba, logistika, ekonomika, personalistika. Hlavní přednosti tohoto systému jsou 

automatizace a integrace procesů v podniku probíhajících. 

Nejdůležitější vlastnosti ERP: 

• Proces sdílení informací, postupů a jejich standardizace v celém podniku 

• Přístup k informacím v reálném čase 

• Automatizace procesů v podniku probíhajících 

• Schopnost práce s historickými daty 

Rozdělení ERP dle komplexnosti a integrace procesů: 

 

Tabulka 1:Rozdělení ERP 

(Sodomka, 2006) 

ERP systém Charakteristika Výhody Nevýhody 

All-in-one Komplexní systém 

schopný pokrýt 

všechny klíčové 

procesy v podniku 

Vysoká míra 

integrace, 

dostatečná pro 

většinu 

organizací. 

Nízká detailní 

funkcionalita. 

Best-of-Breed Systém orientovaný 

na různé specifické 

procesy, který 

nepokrývá všechny 

klíčové procesy. 

Vysoká detailní 

funkcionalita a 

schopnost 

oborového 

řešení. 

Složitá koordinace 

procesů, 

nekonzistentnost 

informací. 

Lite ERP Systém pro malé a 

střední firmy který je 

odlehčenou verzí 

standartního ERP. 

Nízká cena, 

rychlá 

implementace. 

Omezení ve 

funkcionalitě a 

možnosti rozšíření. 
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1.4.7 CRM 

Customer Relationship Management, jak z názvu vyplívá, jedná se o systém podporující 

řízení vztahů se zákazníky. Zahrnuje analýzy a evidence obchodních kontaktů, řízení 

marketingu a servisní služby. Pro podporu komunikace mezi podnikem a zákazníky 

jsou využívány stále nové kanály, k tomuto účely se využívá elektronická komunikace, 

SMS, Facebook a jiné (Basl, & Blažíček, 2012). 

1.5 Podniková strategie 

Jedná se o jeden ze základních nástrojů v oblasti strategického řízení firmy. Zajištění 

dlouhodobého rozvoje podniku je jedním z hlavních cílů podnikové strategie. Pro 

úspěšnou implementaci takové strategie je důležité, aby ji zvládli manažeři podniku 

správně navrhnout. Vytvořený optimálních podmínek pro implementaci takové strategie 

je také nesmírně důležité (Dedouchová, 2001). 

1.5.1 Informa ční strategie 

Hlavním cílem této strategie je podpora firemních procesů a cílů za použití 

informačních technologií. Je nesmírně důležité mít správně definovaný plán pro volbu 

informační technologie, taktéž platí že není důležité mít stále nejnovější informační 

technologie, pokud máme správný plán (Staňková, 2007). 

1.6 Metody analýzy 

V této části si rozebereme jednotlivé metody využité při posuzování informačního 

systému firmy. 

1.6.1 SWOT 

Jedná se o analytickou techniku, která je rychlým a jednoduchým nástrojem pro 

zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů ovlivňující firmu. Cílem analýzy SWOT je 

identifikovat klíčové silné a slabé stránky pramenící z nitra společnosti také jako 

příležitosti a hrozby pocházející z okolí firmy. SWOT analýzu je vhodně použít 

v situaci, kdy je možné analyzovanou firmu podrobně uvnitř prozkoumat a naskytne se 

nám tak podrobný pohled na celou problematiku (Sedláčková, 2000). 

Celá SWOT analýza končí návrhem vhodných strategií, které mají za cíl nasměrovat 

danou společnost správným efektivním směrem, kterým bude moci dosahovat lepších 
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výsledků společně s minimalizací potenciálních rizik, které na danou společnost působí 

(Sedláčková, 2000). 

 

Tabulka 2: SWOT Analýza (Sedláčková, 2000) 

 Pomocné ŠKODLIVÉ 

 

Vnitřní 

Silné stránky  

Strenghts 

S 

Slabé stránky 

Weakness 

W 

 

Vnější 

Příležitosti 

Oportunnities 

O 

Hrozby 

Threads 

T 

 

1.6.2 HOS 8 

Cílem této metody je posoudit klíčové oblasti informačního systému firmy. 

Zjišťuje zda jsou tuto oblasti ve vzájemné rovnováze neboli zda jsou na stejné nebo 

podobné úrovni. Pokud je systém v nerovnováze často to vede k neefektivnosti 

způsobující vyšší náklady než u vyváženého systému (ZEFIS, n. d.). 

Oblasti hodnocení: 

• Hardware 

Technické vybavení podniku. 

• Software 

Zkoumá programové vybavení a jeho funkčnost. 

• Orgware 

Tato oblast posuzuje metodiku využívání informačního systému. 

• Peopleware 

Zkoumá uživatele systému zejména jejich povinnosti vůči systému. 

• Dataware 

Tato oblast analýzy zkoumá dostupnost a bezpečnost podnikových dat. 



24 

 

• Zákazníci 

Tato oblast zkoumání bere uživatele IS jako zákazníka, který potřebuje systém 

ke své práci. 

• Dodavatelé 

Tento pojem označuje ty, kdo zajištují provoz IS a podporu zaměstnancům při 

užívání systému. 

• Management 

Posuzuje přístup řídících pracovníků k IS, zda uplatňují pravidla na koncové 

uživatele IS (ZEFIS, n. d.). 

Interpretace výsledků analýzy je prováděna pavučinovým grafem. Základem je soustava 

4 os, do kterých jsou posléze zakreslovány výsledky analýzy (ZEFIS, n. d.). 

1.6.3 McFarlanův model 

Využívá se pro posouzení přínosů aplikací používaných v podniku z hlediska času na 

současné a budoucí a dle jejich potřeby na nutné a možné. Míra přínosu dané aplikace je 

určena tím, zda je podnik schopen bez ní bez problému fungovat. Daný náhled 

umožňuje lepší zhodnocení investic do daného informačního systému (Molnár, 2001). 

Aplikace můžeme dělit na: 

• Strategické 

Aplikace sloužící k dosažení strategických cílů, plánovaný přínos těchto aplikací 

tedy očekáváme až v delším časovém horizontu. 

• Potenciální 

Tyto aplikace jsou pro podnik podstatné z hlediska dosahování strategických 

cílů a také pro jeho rozvoj a expanzi. Hodnota takové aplikace je určena mírou 

přínosu pro podnik. 

• Klí čové 

Aplikace řazené do této kategorie jsou nezbytné pro správný chod firmy. Jejich 

nefunkčnost způsobuje zastavení činnosti a ztráty na zisku. 

• Podpůrné 

Důležité ne však rozhodující aplikace využívané každodenně. Nejsou však 

nezbytné pro fungování podniku, slouží ke zrychlení a optimalizování procesů a 

snižují náklady firmy (Molnár, 2001). 
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Obrázek 2:Swift logo
(„Swift”, n. d.) 

1.7 Použité technologie 

V této podkapitole si rozebereme technologické platformy využité pro optimalizaci. 

1.7.1 EDI 

Jedná se o zkratku slov Electronic Data Interchange neboli elektronická výměna dat. Jde 

o moderní způsob komunikace dvou nezávislých subjektů. Při komunikaci dochází 

k výměně strukturovaných dokumentů v normalizované formě. To umožňuje 

informačním systémům různých firem výměnu dat mezi sebou bez zásahu člověka. 

Díky tomu můžeme například zautomatizovat objednávkový proces („Co je EDI?”, n. 

d.). 

 

1.7.2 SQL 

Zkratka SQL pochází z anglického Structured Query Language a znamená 

strukturovaný dotazovací jazyk. Slouží jako dotazovací jazyk na databázový server. 

Nejčastěji se vyskytující dotazy slouží pro změny v datech, například vybírání 

(SELECT), mazání (DELETE), aktualizování (UPDATE) nebo vkládání (INSERT). 

Dalším typem dotazů jsou dotazy pro správu dat, které pomáhají při vytváření nebo 

změně databáze a samotných tabulek (CREATE TABLE, ALTER TABLE atd.). Jedná 

se o Case sensitive jazyk, to znamená že při označování názvů proměnných rozlišuje 

velká a malá písmena (Kofler, & Öggl, 2007). 

1.7.3 Swift 

 

 

Swift je moderní programovací jazyk vyvinutý společností Apple jako open source 

vývojová platforma pro iOS a Mac OS představená roku 2014 na konferenci WWDC. 

Jedná se o kompilovaný jazyk vycházející z Objective-C. Kompilátor dokáže také 

kombinovat syntaxi Swift se syntaxí ObjectiveC nebo ObjectiveC++ („Swift”, n. d.). 

Pro Swift byly představeny dvě vývojová prostřední jednou z nich je Swift playgrounds 

ale ta slouží spíše pro výuku programování začátečníkům a také Xcode který už je 

plnohodnotným vývojovým prostředím pro všechny Apple produkty („Swift”, n. d.). 
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1.7.4 Xcode 

Jedná se o vývojové prostředí vyvinuté společností Apple pro vývoj aplikací pro 

Platformy iOS a Mac OS volně stažitelný na stránkách Apple výhradně však v distribuci 

pro Mac OS. Vývojové prostředí podporuje jazyky C,C++, Objective-C, Objective-C++ 

Java, AppleScript, Python, Ruby a pro naše potřeby nejpodstatnější Swift („Xcode 

IDE”, n. d.). 

• iOS Simulator 

Xcode obsahuje aplikaci iOS Simulator. Ta umožnuje počítači simulovat iPhone nebo 

iPad. Tato aplikace dovolí simulovat doteky či změnu orientace jako u fyzického 

zařízení, ale i spoustu dalších užitečných prvků, například simulace geografické polohy, 

nebo simulace nedostatku paměti („Xcode IDE”, n. d.). 

Interface Builder 

Další aplikace, jež je součástí Xcode slouží pro tvorbu uživatelského rozhraní bez 

nutnosti psát jakýkoliv kód. Je možnost se využít sytému zvaného Auto Layout, 

automaticky definuje, jak se mají prvky chovat při různých změnách zobrazení 

například při rotaci displeje. Builder obsahuje také Preview mód, který zobrazuje náhled 

vytvořeného uživatelského zobrazení v reálném čase bez nutnosti spouštění aplikace a 

tím zrychluje celý proces tvorby UI („Xcode IDE”, n. d.). 
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Obrázek 3: LOGO BKN (Bar, který 
neexistuje, n. d.) 

 

2 ANALÝZA SOU ČASNÉHO STAVU 

2.1 Představení firmy 

Obchodní firma: Bar, který neexistuje s.r.o. 

Zapsáno: 3. Července 2012 

Sídlo: Brno-město, Dvořákova 24/1, PSČ 60200 

Zapsána: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka  75326 

IČ: 29362091 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Počet zaměstnanců: cca 100 

Základní kapitál:  200 000 Kč 

 

Předmět podnikání: 

• Hostinská činnost 

• Prodej konzumního lihu a lihovin 

Společníci a statutární orgány firmy: 

Vlastníky společnosti jsou Andrej Vališ a Jan Vlachynský oba s 50% podílem, jsou také 

jedinými jednateli společnosti, každý jedná jménem společnosti samostatně. 

Historie firmy:  

Historie této firmy se začala psát v lednu roku 2010 po ukončení prvního ročníku 

projektu dvou přátel Honzy a Andreje s názvem Turbomošt. Protože je Turbomošt 

sezóní začali majitelé přemýšlet o tom čemu by svojí energii mohli věnovat celoročně, 

tak se zrodila myšlenka vytvoření cocktailového baru. Baru, který v brně neexistoval. 

V současnosti je tato společnost na světové úrovni zaměstnává zhruba 100 

zaměstnanců z nichž se někteří objevují na předních příčkách v nejrůznějších soutěžích 

na domácí i celosvětové scéně. 
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2.2 Informace o firmě 

Firma samotná je držitelem mnoha ocenění. V roce 2016 již podruhé obhájila svůj titul 

nejlepšího cocktailového baru v České republice zároveň také obdržela ocenění za 

nejlepší cocktailové menu a nejlepší design interiéru. 

Podnik je také vysoce hodnocený portály zabývajícími se hodnocením v oblasti 

pohostinství jako je Tripadvisor a Foursquare. 

Majitelé také prosazují v oboru netradiční přístup k vedení svých zaměstnanců, jejich 

rozvoji, podpoře kreativity a pracovní flexibility. 

2.2.1 Název 

Na první pohled se název podniku může jevit jako nesmysl. Jméno však bylo vytvořeno 

jako součást marketingové kampaně, která předcházela samotnému otevření baru. Také 

je odkazem na éru americké prohibice. 

„Snažíme se, aby náš host odcházel z baru šťastnější, než přišel, to i za předpokladu, že 

by celý večer pil jenom vodu.“(Jan Vlachynský, 2017) 

 

2.3 Organizační struktura firmy 

Ačkoliv Bar, který neexistuje s.r.o. a další podniky spoluvlastněné majiteli této firmy 

jsou po právní stránce na sobě nezávislé firmy, z praktického hlediska je lze uvažovat 

jako jednu společnost s jednotlivými provozovnami se společným administrativním a 

účetním oddělením spolupracujícími společně. 

Pro další účely posuzování si tedy společnost rozdělíme podle jednotlivých oddělení. 

2.3.1 Ekonomické a administrativní oddělení 

Toto oddělení sídlí v kancelářských prostorech poblíž hlavní provozovny. Zajištuje 

veškeré nezbytné administrativní a účetní potřeby všech jednotlivých provozoven. 

Vyřizují pravidelné objednávky surovin, řeší probíhající projekty a starají se o celkový 

chod podniku. 

2.3.2 Výrobní oddělení 

Podnik si velkou část surovin pro svůj provoz vyrábí sám, a to z důvodů unikátnosti 

výrobních postupů či receptur, a tudíž nutnosti výroby svépomocí. Pro tuto činnost 
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slouží suterénní prostory umístněné v centru města Brna, zaměstnanci přezdívané také 

jako laboratoř. 

2.3.3 Bar 

Zaměstnanci zde komunikují se zákazníky a uzavírají s nimi obchody, zákazníkům také 

poskytují poradenský servis v případě, že si zákazník není jistý, který z nabízených 

produktů je pro něj vhodný. 

2.3.4 HR oddělení 

Plánuje pravidelná školení zaměstnanců, stará se o zaměstnanecké benefity také má na 

starosti nábor nových a rozvíjení potenciálu stávajících zaměstnanců. 

2.3.5 PR oddělení 

Má na starosti vztah s veřejností, přesněji vyřizování rezervací do baru, reakce na 

recenze z nejrůznějších portálů a nejrůznější otázky potenciálních zákazníků. Také má 

na starosti styk s médii. 

2.3.6 Marketingové oddělení 

Jejím úkolem je správa webových stránek, tvorba marketingových kampaní a propagace 

na sociálních sítích. 

2.4 Popis fungování podniku 

Moje analýza se bude věnovat převážně výrobní a barové části podniku. Tyto úseky 

nejsou.  

Spousta činností zde musí pracně provádět zaměstnanci ručně za použití dokumentů 

v papírové formě a také musí spoustu informací uchovávat v paměti. To je následně 

příčinou omylů se kterými je také spojená následná vícepráce na jejich nápravu. 

To v důsledku způsobuje dodatečné náklady pro podnik nejenom ve formě 

spotřebovaných surovin, ale také času, který zaměstnanci stráví nápravou těchto 

pochybení. 
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3.1 SWOT analýza 

Silné stránky 

• Dlouholeté zkušenosti 

• Inovativní metody 

• Flexibilita 

• Kreativní zaměstnanci 

• Rozsáhlá znalostní báze 

• Dobrá pověst 

Slabé stránky 

• Papírová dokumentace – neexistuje jednotný formát, nepřehlednost roztříštěnost. 

• Nedostatečná informovanost zaměstnanců o některých procesech 

• Velké množství informačních kanálů 

• Uživatelská nepřívětivost využívaných IS 

• Nepravidelnost informačních kanálů 

• Náročnost některých procesů na kvalifikaci a pozornost zaměstnanců 

• Fungování firmy je závislé na zkušených zaměstnancích 

• Stresující prostředí 

• Dynamičnost provozu 

Příležitosti 

• Využívání mobilních aplikací 

• Nový informační systém pro celofiremní komunikaci 

• Digitalizace procesů 

• Větší využívání sociálních sítí 

Hrozby 

• Špatně definovaná pravidla komunikace 

• Odpor některých zaměstnanců vůči změnám 

• Nepříznivé legislativní změny 

• Náhlý odchod klíčových zaměstnanců 
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3.2 HOS 8 

Pro tuto analýzu jsem využil webovou stránku ZEFIS kde je možnost vypracování 

dotazníku online. Dotazník obsahuje 100 otázek které program poté automatický 

vyhodnotí a zpracuje do podoby grafů. Na otázky odpovídal jeden z majitelů Andrej 

Vališ, který je zároveň také finančním ředitelem.  

Výsledky analýzy: 

 

Graf 1:Výsledek HOS8 

(ZEFIS, n. d.)/ 
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Graf 2:Doporučená hodnota 

(ZEFIS, n. d.) 

Výsledky analýzy ukazují že nejslabším článkem systému je Orgware. To naznačuje že 

ve firmě není zavedena dostatečně funkční metodika práce s IS a bezpečnostní pravidla 

pro jeho provoz. Závažnějším problémem jsou nedostatečné bezpečnostní pravidla, 

protože v důsledku narušení bezpečnost firmy mohou vzniknout firmě rozsáhlé škody. 
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3.3 McFarlanův model 

Díky McFarlanově modelu můžeme definovat přínos jednotlivých aplikací využívaných 

ve firmě. 

 

Tabulka 3: SWOT analýza (Vlastní) 

 Nutnost Možnost 

Budoucnost Strategické Potenciální 

ERP Systém 

SCM Systém 

Basecamp 

Elektronické výukové materiály 

Současnost Klíčové Podpůrné 

Fusion 

Pohoda 

Microsoft Office 

Nástěnka 

 

3.4 Představení Informačních systémů 

3.4.1 Fusion pokladní systém 

Jako hlavní informační systém v baru slouží POS systém Fusion. Zaměstnanci skrze něj 

zpracovávají veškeré objednávky zákazníků. Jedná se o hotové řešení poskytované 

dodavatelem i-Technologies s.r.o. Systém se stará také o zaznamenávání docházky 

zaměstnanců a skladovou evidenci která není v současné době využívána. K tomuto 

systému zaměstnanci přistupují formou tenkého klienta skrze terminály s dotykovým 

rozhraním. 

Do informačního systému se zaměstnanci přihlašují svým 4místným PIN kódem. Ten je 

pro každého zaměstnance unikátní, každý zaměstnanec má tak v systému svůj profil, 

který slouží pro identifikaci při řešení objednávek. 

Pro přístup do IS systému využívají zaměstnanci různé terminály: 
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• Poindus VariPOS 715 

Jedná se o all-in-one počítač s kapacitní dotykovou plochou rozměru 15“ a rozlišením 

1024x768 s certifikací IP66. Počítač je vybaven dvoujádrovým procesorem s taktem 

2GHz operační pamětí 4GB a diskem s pamětí 120GB. Počítač je vybaven stabilním 

hliníkovým podstavcem zabraňujícím pohybu a vibracím. 

• Intel NUC 5CPYH+ASUS VT168 

Jde o mini počítač z dílny Intel procesorem o taktu 1,6GHz pamětí 4GB a pevním 

diskem o velikosti 64GB. Tento počítač je doplněný dotykovým monitorem značky 

ASUS využívající kapacitní technologii a podporující multi-touch gesta. 

• OKPrint 300 

Každý portál s přístupem do systému je vybaven termotiskárnou sloužící pro tisk 

účtenek a lístků s objednávkami jednotlivých zákazníků které se následně předávají 

dalším zaměstnancům ke zpracování. Tiskárna nabízí USB, RS232 a Ethernet 

konektivitu. 

3.4.2 Pohoda 

Jedná se o účetní software dodávaný společností STORMWARE s.r.o. jako krabicové 

řešení. Není nijak propojený s ostatními systémy a slouží pro účely účetního oddělení 

evidenci přijatých a vydaných faktur a daňovou evidenci. 

3.4.3 Microsoft Office 

Nejvyužívanějšími prvky tohoto balíku kancelářských aplikací společnosti Microsoft je 

program Excel, ve kterém se vypočítávají mzdy zaměstnanců pomocí dat 

importovaných ze systému fusion a maker vytvořených v jazyce Visual Basic. Další 

proces zpracovávaný v tomto programu je tvorba rozpisů směn na příští měsíce, kde 

jsou opět nápomocny vytvořená makra pro zjednodušení sestavování rozpisu. 

Z kancelářského balíku je také využíván program Word, který slouží pro tvorbu různých 

vnitropodnikových dokumentů. 

V administrativní části podniku jsou využívány přenosné počítače umožňující 

zaměstnancům práci z domu. 

• Apple MacBook Air 13“ 

Celé vedení a administrativní oddělení využívá pro svou práci notebooky značky 

Apple, které i přes to že nepatří mezi nejnovější modely jsou dostatečné pro potřeby 
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kancelářské práce. Někteří pracovníci mají notebook doplněný monitorem s velkou 

úhlopříčkou pro pohodlnější práci na větší pracovní ploše. 

3.4.4 Basecamp 

Jde o mobilní aplikaci poskytovanou třetí stranou, jejím účelem je řízení podnikových 

projektů a vnitropodniková komunikace. Firma jí využívá hlavně jako help desk, 

oznamování potřeby výroby pro laboratoř a jako celopodnikovou informační nástěnku 

pro zaměstnance. 

3.4.5 Rezervační kniha 

Pro potřeby rezervací v baru je zde umístěna rezervační kniha s předepsanými 

označením stolů. Na každé směně je přítomný zaměstnanec zodpovědný za odpovídání 

na telefonické hovory a zapisování rezervací od zákazníků. 

3.4.6 Nástěnka 

V baru je umístěná nástěnka kde si zaměstnanci předávají informace mezi směnami. 

Jedná se o potřeby výroby nejrůznějších věcí či informování nákupčího o docházejícím 

množství nejrůznějších surovin. 

3.4.7 Papírová dokumentace 

Zaměstnanci mají k dispozici velké množství papírových dokumentů, například 

receptury pro výrobu vlastních ingrediencí nebo receptury jednotlivých produktů z dané 

sezónní nabídky. Tyto dokumenty nemají danou standardizovanou podobu. Řada 

zaměstnanců také využívá bloky s vlastními poznámkami. 

3.5 Zhodnocení informačního systému 

Velkým nedostatkem je roztříštěnost systému na několik subsystémů, které nejsou 

vzájemně propojeny a z toho pramenící náročnost pro uživatele jednak na sledování 

několika různých informačních zdrojů tak také nutnost manuálního importu dat mezi 

jednotlivými subsystémy. 

Problémem je také vyčlenění některých procesů z jakékoliv elektronické podoby a stále 

je využívána metoda papírová. 
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3.5.1 Rezervace 

Proces vytvoření rezervace je tak zbytečně zdlouhavý, protože zaměstnanec musí 

v rezervační knize nalistovat daný den, poté přepočítat, zda je pro další rezervace stále 

volná kapacita osob a pokud ano tak poté zapsat všechna potřebná data do knihy. To 

celé pro jakoukoliv rezervaci, například i pravidelného hosta. Takový proces vytvoření 

jedné rezervace zabere jednu až dvě minuty. Vzhledem k tomu že je to jenom jedna 

z povinností tohoto zaměstnance je to zbytečné mrhání jeho časem a prostředky firmy. 

Důsledkem této papírové metody je také fakt že z daty o rezervacích nelze dále pracovat 

například je využít pro metody analýzy jako je četnost návštěv jednotlivých hostů, podíl 

hostů s rezervace a bez ní atp. 

3.5.2 Průběh objednávek 

V tomto procesu je několik nedostatků proto je tedy postupně rozepíšeme 

Prvním nedostatkem je přímá objednávka u stolu se zákazníkem. Poté co zaměstnanec 

vykomunikuje, jaký produkt si zákazník objedná musí zaměstnanec zadat objednávku 

do systému pomocí terminálu umístněného u vchodu do baru vzhledem k rozlehlosti 

baru a velkému množství stolů má zaměstnanec dvě možnosti: 

Držet zákazníkovy objednávky v paměti a objednat i další zákazníky nebo se s každou 

objednávkou vracet na bar. První možnost je náročná na paměť zaměstnance musí si 

během večera pomatovat velké množství informací a tím je jeho práce více psychicky 

náročná. Nebo se může s každou objednávkou vracet k baru tím poté ztrácí čas a jeho 

práce je neefektivní. 

Díky tomu že zaměstnanec většinou zpracovává v systému více objednávek najednou je 

také problémem skutečnost, že systém se po každé dokončené objednávce uzamyká a je 

nutno se do něj znovu přihlásit. 

3.5.3 Nutnost rozsáhlé znalosti zaměstnanců 

Další z problémů v objednávkovém procesu je že je nutnost rozsáhlých znalostí ze 

strany zaměstnance o nabízených produktech. Vzhledem k rozsáhlosti nabízeného 

portfolia není v zaměstnancových silách, aby si pamatoval vše. Systém z tohoto důvodu 

obsahuje knihu receptur jednotlivých produktů, ale ta je příliš stručná a neposkytuje 

zaměstnanci všechny potřebné informace pro kvalitní servis. Navíc tyto informace jsou 

umístěny v systému, ke kterému zaměstnanec díky umístění terminálu nemá 90 % času 

přístup. 
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3.5.4 Papírové lístky s objednávkou 

Jedním z problémů je také samotný průběh zpracování objednávky. Pokud zákazník 

nesedí přímo na baru, ale u stolů umístěných v prostoru zpracovává jejich objednávky 

barman (na nákresu barman číslo 2), který je na opačné straně baru, než kde je umístěný 

terminál. Protože barmanům se objednávky předávají ve formě papírových lístečků, 

musí zaměstnanec, co učinil objednávku tento lístek fyzicky donést na výdejní místo u 

tohoto barmana. Toto se děje řádově stokrát za večer tudíž je to činnost, která 

zaměstnance zdržuje v jejich práci, jednak díky vzniklé prodlevě mezi zadáním 

objednávky do systémy a její realizací a také zdržuje v práci zaměstnance mající na 

starost zákazníky sedící u stolů. 

Vzhledem k nerecyklovatelnosti papíru, ze kterého jsou tyto lístky vyrobeny nastává 

také rozpor s firemní politikou o ekologii a udržitelnosti prostředí. 

 

Obrázek 4: Vizualizace rozložení provozovny 
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3.5.5 Umístění terminálů 

Jedním z nedostatků je samotné rozmístění přístupových terminálů. Jak můžeme vidět 

na obrázku výše terminály jsou pouze dva na celkem 7 zaměstnanců. Problémem 

v barové části je také fakt že terminál je umístěn přesně v místech kde jeden ze 

zaměstnanců umívá špinavé nádobí (na nákresu označen jako barback). Pokud tedy 

zaměstnanec pracující za barem potřebuje pracovat se systémem dochází k tomu, že si 

vzájemně překážejí v práci. 

Dalším podobným případem je situace, pokud u druhého terminálu jeden ze 

zaměstnanců obsluhujících u stolů platí účet odcházejících zákazníků a další 

zaměstnanec potřebuje provádět objednávky. Oba případy jsou úzkým místem 

v přístupu k informačnímu systému, které jsou zdrojem dodatečných nákladů pro 

podnik ve formě mzdy vyplacené zaměstnanci při čekání a také ztrátou tržby díky 

narušování plynulosti výrobního procesu. 

 

3.5.6 UI terminálu 

V této oblasti je problémem nejednotnost přístupových stanic a tím i v detailech se lišící 

se styl ovládání. Díky tomu že některé terminály nepodporují gesta jako scrollování a 

jiné naopak ano je výsledné ovládání trochu odlišné. Pro zaměstnance, kteří jsou zvyklý 

na určitý styl ovládání může změna terminálu být matoucí a zdržovat je v jejich práci. 

Některé z terminálů vlivem opotřebení nesnímají přesně vstupy z dotykové obrazovky 

díky tomu dochází k zadávání nesprávných produktů do objednávky. Pokud si jich 

zaměstnanec všimne pouze ho zdržují v práci, protože produkty musí stornovat a 

provést opravu což pro zaměstnance znamená ztrátu několik vteřin. Pokud si této 

skutečnosti zaměstnanec nevšimne a dokončí objednávku znamená to znamená to pro 

firmu dodatečné náklady na zbytečně vyrobený produkt jak ve vstupních surovinách, 

tak v čase zaměstnanců, kteří takový produkt připravovali. Zejména ono časové zdržení 

může během rušné směny kaskádovitě narušit plynulost celého procesu a znamená pro 

firmu ztrátu obratu v řádu tisíců korun. 
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3.5.7 Přihlašování do systému 

Terminály jsou uzamčeny a pokud se systémem chce zaměstnanec pracovat musí zadat 

svůj 4místný pin který slouží jak pro odlišení jednotlivých zaměstnanců, tak k 

zabezpečení proti neoprávněnému přístupu. 

Z hlediska autorizace je tento stav nevyhovující, prostor 10000 kombinací vzhledem ke 

stále rostoucímu počtu zaměstnanců je nedostačující a může docházet i pouhým 

omylem ze strany zaměstnance že se do systému sice přihlásí ale ne svým autorizačním 

kódem. Navíc díky problémům s UI terminálu, které jsem popisoval výše bývá 

autorizace zdlouhavá a častokrát se nepovede na poprvé. Tímto ztrácí zaměstnanec 

cenné vteřiny a díky dynamickému pracovnímu prostředí tento problém vytváří 

stresující situace které následně způsobeným diskomfortem pro zaměstnance způsobují 

další chyby z jeho strany. 

3.5.8 Přesouvání zákaznických účtu 

Když zákazník fyzicky změní své místo v baru je nutno v systému nutno přesunout jeho 

účet, aby odpovídal skutečnému stavu. Tato operace je zbytečně zdlouhavá a 

nepohodlná, protože pokaždé co se účet přesune vytvoří se na původním místě účet 

nový a dojde k automatickému odhlášení zaměstnance ze systému. Zaměstnanec tedy 

musí znovu zadat svůj autorizační PIN kód a vytvořený účet smazat. Díky této 

skutečnosti se proces, který by mohl trvat řádově jednotky vteřin prodlužuje na 

dvojnásobek a narušuje tak pracovníkovo work flow. Navíc díky dříve zmiňovanému 

nepřesnému UI terminálu to může být i podstatně déle pokud je zaměstnanec pod 

tlakem a má obtíže se přihlásit. 

3.5.9 Nevyužívání skladového hospodářství 

Ačkoliv to systém fusion umožňuje není tento prvek systému využíván. Kontrola 

množství zboží a jeho objednávání tak probíhá ručně což může způsobuje neefektivní 

využití kapitálu firmy, protože je nutno držet rozsáhlé skladové zásoby. V případě méně 

často prodávaných produktů také může docházet k tomu, že pracovník odpovědný za 

objednávky nemusí zaregistrovat jejich nízký stav a poté dojde k jejich úplnému 

vyprodání. U produktů spotřebovávaném ve velkém množství je naopak nutnost jejich 

pravidelného objednávání vzhledem k tomu že tato činnost je prováděna ručně zatěžuje 

zaměstnance. 
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Jedním z důvodů nevyužívání této funkce je důvod že Fusion system ani systémy 

dodavatelů nepodporují EDI. Tudíž by veškeré naskladňování muselo probíhat ručně. 

 

3.5.10 Papírová dokumentace 

Problémem těchto dokumentů je jejich nejednotnost a nepřehlednost. Zejména pro 

pracovníky laboratoře, kteří produkují ingredience do finálních produktů na základě 

procesů sepsaných pouze v papírové podobě. Hlavním nedostatkem je nemožnost 

vyhledávání v recepturách a fakt že receptura je napsaná vždy jen na určité množství 

výsledné ingredience, které navíc většinou není snadno násobitelné, takže při každé 

objednávce je nutno si přepočítat vstupní suroviny pro potřebné výsledné množství a 

recepturu dle toho upravit. Tato komplikovanost výroby je příčinou častých chyb a tím i 

dodatečných nákladů pro firmu potřebných pro jejich nápravu. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ  

V této kapitole popíši vlastní návrhy na změny IS. 

Půjde o úpravy ve fungování procesů systému Fusion. Ty ovšem budou mít pouze 

charakter doporučení, protože celý systém firmě dodává třetí strana tudíž není možné 

změny přímo provést a musí být dojednány s dodavatelem. 

Dále půjde o návrh mobilních aplikace pro procesy, které v současné době nejsou 

zdigitalizovány, pro účely bakalářské práce se zaměříme na proces rezervace. 

V poslední části mých návrhů se zaměříme na budoucí vývoj informačního systému ve 

firmě, tedy nastínění dlouhodobého trendu, kterým by se informační systém měl ubírat. 

4.1 Úprava procesů systému fusion 

4.1.1 Přihlašování do IS 

Nejčastější příčinou zdržení pro zaměstnance je samotné přihlašování do systému tento 

úkon zaměstnanci provádí v řádu stovek opakování každou směnu. Časově tato operace 

sice není příliš náročná, ale díky počtu opakování a počtu zaměstnanců se tímto 

způsobem kumuluje velké množství času který by mohl být zužitkovaný efektivněji. 

K tomuto problému mě napadají hned dvě modifikace celého procesu. 

Prvním z nich je vyřazení automatického odhlašování, které se provádí po každé 

dokončené objednávce. Jak jsem zjistil při analýze častěji zaměstnanci provádí více 

objednávek zároveň, tudíž tato funkce zdržuje zaměstnance v práci. I za předpokladu že 

by podíl jednotlivých objednávek vůči objednávkám sdruženým byl 1:1 je jednoduší se 

jedním kliknutím ze systému odhlásit než se do něj zdlouhavě přihlašovat. Tímto 

způsobem se značně sníží samotný počet přihlašování do IS a sníží tak časovou zátěž 

pro zaměstnance a tím i náklady vzniklé firmě. 

Druhým návrhem na vylepšení v tomto ohledu je namísto PIN kódů používat 

bezdotykové RFID čipové karty díky kterým by se jednotlivé přihlašování zkrátilo z 

řádu sekund na milisekundy. Pozitivní dopad by tato změna měla i na oblast 

bezpečnosti IS. Pro tuto změnu mluví také fakt že každý zaměstnanec takovouto 

čipovou kartu již vlastní, v současné době jsou tyto karty používány pro zaměstnanecké 

benefity. Stačilo bz tedy každý terminál dovybavit čtečkou těchto karet. 
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4.1.2 Přesouvání zákaznických účtů 

Tento proces se řadí mezi další funkce, které zbytečně ve velké míře spotřebovávají čas 

zaměstnanců. Když pomineme automatické odhlašování, kterým jsme se zabývali 

v předchozím odstavci tento prvek se vyskytuje i zde. Po provedení přesunu 

zákaznického účtu na jiný stůl. V tomto procesu je také zaprogramovaná spoušť, která 

po přesunutí účtu vytvoří na původním místě účet nový. Původní záměr této funkce mi 

není známý. Důsledkem této funkce je ale zajisté nepřehlednost v zákaznických účtech. 

Zaměstnanci ve snaze o přehlednost takto vzniklé účty mažou, to ale zároveň narušuje 

jejich workflow a celkově znepříjemňuje práci což je v konečném důsledku opět vytváří 

náklady a ušlé tržby pro firmu. 

4.1.3 Objednávkové lístky 

Fyzické donášení lístků patřičným zaměstnancům, kteří následně objednávku 

zpracovávají je nezbytným úkonem patřící k současnému nastavení IS. Tento úkon je 

však možno eliminovat. Jedním z možných řešení je podpora systému fusion v oblasti 

síťových tiskáren, je tedy možno připojit více tiskových zařízení a objednávky 

z různých částí podniku zasílat na jednotlivé tiskárny umístěné v místě kde se bude 

objednávka zpracovávat. Toto řešení ušetří zaměstnancům čas se zanášením 

objednávkových lístků na tato místa a jejich úkolem bude pouze vyzvednou hotové 

produkty připravené pro zákazníka. 

Tento výpočet byl prováděný pouze pro zaměstnance pracující ve spodní části 

provozovny. V horním patře díky tomu že se zde nenacházejí všechny nabízené 

produkty musí část objednávek vyřizovat zaměstnanci spodního patra. Ti jsou o této 

skutečnosti informování opět papírovým lístkem. Vzniklá prodleva mezi uskutečněním 

objednávky se tak prodlužuje o cestu zaměstnance mezi patry, tato cesta trvá 18 vteřin. 

Jedná se o časový úsek, který zdržuje objednávku před začátkem jejího samotného 

zpracovávání. Takovýchto cest je během směny provedeno 200-400 v závislosti na 

obsazenosti podniku. Roční čas potřebný na tuto činnost tvoří tedy také nemalé náklady 

pro podnik. 

V poslední části inovace tohoto procesu bych se chtěl zaměřit na samotné papírové 

lístky. Jak jsem již zmínil v části věnované současnému stavu tyto lístky jsou díky svým 

vlastnostem nerecyklovatelné a jsou tudíž zátěží pro životní prostředí což je v rozporu 

s firemní politikou zpracování odpadů. Možným řešením by se tak mohly stát 

informační displaye nahrazující tiskárny. Tyto displaye by zobrazovaly stejné informace 
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jako doposud využívané lístečky a odstranily by vznikající odpad. Další výhodou tohoto 

řešení je možnost zpětné vazby díky stálému připojení k systému, možnost odhadu času 

dokončení objednávky na základě množství nevyřízených objednávek ve frontě atp. 

 

4.2 Digitalizace procesu rezervací 

Hlavním výstupem mé práce bude návrh mobilní aplikace, která nahradí doposud 

používanou rezervační knihu. 

Jak jsem popisoval v části analýzy současného stavu doposud je pro účely tohoto 

procesu využívána kniha kam zaměstnanci ručně zapisují potřebné informace. Tento 

způsob vytváření rezervací je zdlouhavý a neefektivní. 

Vytvoření aplikace by mělo především zpřehlednit informace pro jednotlivé 

zaměstnance a urychlit celý proces. Dalším přínosem této změny bude dlouhodobé 

uchovávání takto získaných informací o zákaznících a možnost jejich další analýzy. 

4.2.1 Návrh datového modelu 

Nevylučitelnou součástí všech informačních systémů je databáze. 

Navržená databáze obsahuje celkem 8 tabulek které jsou vzájemně propojeny pomocí 

cizích klíčů. Tabulka faktů nese název Rezervace a je obklopena tabulky dimenzí jde 

tedy o schéma sněhové vločky. 

• Rezervace 

Jedná se o hlavní tabulku této databáze jejíž atributy jsou ID rezervace, který je 

také primárním klíčem, ID zákazníka, kterému tato rezervace patří, Datum a čas 

kdy je stůl zarezervovaný, počet osob, pro který je rezervace provedena a 

textové pole pro případné poznámky 

 

• Zákazník 

Primárním klíčem této tabulky je ID Zákazníka, tabulka také obsahuje Jméno a 

příjmení zákazníka jeho telefonní číslo a případně také emailovou adresu a 

datum a čas vytvoření této karty zákazníka. 

 

• Zaměstnanec 

Účelem této tabulky je možnost uchovávání informací o tom, který zaměstnanec 

rezervaci vytvářel či případně prováděl úpravy. Tato tabulka obsahuje ID 
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Zaměstnance což je také primární klíč této tabulky, Jméno a Příjmení, datum 

narození a rodné číslo. 

• Operace rezervace 

Tabulka pro účely uchovávání události v rezervaci jako například její vytvoření 

změna či zrušení. Tabulka obsahuje časovou známku, kdy daná událost proběhla 

odkaz na číselník možných událostí, ID rezervace, které se tato událost týká a ID 

zaměstnance, jenž tento úkon prováděl. 

 

• Operace 

Slouží jako číselník pro tabulku operace rezervace. Primárním klíčem této 

tabulky je ID operace dále tabulka obsahuje atribut slovně popisující danou 

operaci. 

 

• Stoly 

Tato tabulka slouží pro uchovávání informací o stolech, které jsou případně 

rezervovány. 

Obsahuje ID stolu sloužící jako primární klíč, počet osob, který je možný k 

tomuto stolu usadit, také počet osob, o který je možno k tomuto stolu možno 

přisadit při splnění určitých podmínek. Tabulka také odkazuje cizím klíčem na 

tabulku Umístění, která o stole říká kde v podniku se stůl nachází (zahrádka, 

horní, dolní patro). 

 

• Umístění 

Tato tabulka slouží jako číselník pro tabulku stoly. Umožňuje stůl přiřadit k 

určitému místu v podniku. 

 

• Vedlejší stoly 

Tato tabulka slouží pro označení stolů, které spolu přímo sousedí, tudíž je 

možno je v rezervaci spojovat pro větší skupiny hostů. Obsahuje pouze cizí klíče 

z tabulky Stoly. 

 

• Stoly v rezervaci 
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Slouží jako dekompoziční tabulka z důvodů potřeb více stolů v jedené rezervaci 

a jeden stůl je účelem více rezervací vzniká nám zde tedy vazba M:N, kterou je 

nutno řešit. 

4.2.2 ER diagram 

 

Obrázek 5:ER diagram databáze(Vlastní) 
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4.2.3 EPC diagram procesu rezervace 

 

Obrázek 6: EPC diagram procesu rezervace(Vlastní) 
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4.2.4 Uživatelské rozhraní 

Terminál 

Jako přístupové zařízení pro tuto mobilní aplikaci jsem zvolil Apple iPad 9,7” a jeho v 

současnosti nejnovější model 2018. Toto zařízení nám poskytne dostatečný výkon pro 

potřeby aplikace, optimalizace operačního systému iOS a jeho zpětná kompatibilita nám 

zaručí že i v průběhu dalších let toto zařízení bude poskytovat odpovídající komfort 

důležitý pro uživatelskou přívětivost systému. Zařízení poskytuje dostatečně velkou 

zobrazovací plochu při zachování kompaktních rozměrů, které přispívají k vysoké 

mobilitě. 

Uživatelské rozhraní aplikace 

Zaměstnanec bude využívat několik náhledů do databáze. Vzhledem k prostředí, ve 

kterém bude systém provozován, jsou voleny tmavé barvy aby nedocházelo k oslňování 

zaměstnanců. 

• Přihlášení 

Tuto obrazovku uživatel uvidí při zapnutí aplikace, pro další práci s aplikací se musí 

přihlásit svým ID. Tato vlastnost slouží pro identifikace zaměstnanců vytvářející 

jednotlivé rezervace. 

 

Obrázek 7: Login obrazovka(Vlastní) 
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• Zobrazení rezervací v aktuální den 

Tato obrazovka je nastavena jako výchozí zaměstnanec ji tedy uvidí jako první po 

přihlášení do aplikace Slouží pro účely usazování hostů v probíhající den. 

 

 

Obrázek 8: Zobrazení rezervací daného dne(Vlastní) 

Vidíme, že v dolní části aplikace se nacházejí ikony pro přepínání do jiných obrazovek 

aplikace. V horní části aplikace se nachází vyhledávací pole sloužící pro vyhledávání 

jednotlivých zákaznických rezervací. 
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• Zobrazení stolů pro zákazníkem poptávaný den 

Usnadňuje zaměstnanci samotný průběh rezervace pohledem na zbývající 

neobsazenou kapacitu provozovny.  

 

 

Obrázek 9: Zobrazení obsazenosti(Vlastní) 

Jak vidíme i zde je přítomen spodní ovládací prvek, tento prvek je společný pro všechny 

obrazovky a slouží k rychlému přepínání těchto pohledů. 

V horní části aplikace se nachází textové pole pro zadávání data, ve které zákazník 

poptává rezervaci. Po kliknutí do tohoto pole se zobrazí rolovací klávesnice s možnými 

datumy, jak vidíme ve spodní části obrazovky. 

Horní lišta také obsahuje šipky v pravé části sloužící pro rychlé přeskakování o den do 

předu či zpět bez nutnosti interakce se zadávacím polem. 

Tlačítko plus umístěné v levé straně slouží pro vytvoření nové rezervace. 

Rezervovanost jednotlivých stolů je barevně rozlišena pro větší přehlednost. 
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• Přidání nové rezervace 

Tento pohled slouží pro vytváření nových rezervací, zadávají se zde do 

předpřipraveného formuláře všechny nezbytné údaje. 

 

 

Obrázek 10: Přidání rezervace(Vlastní) 

Obsahuje pole pro přiřazení rezervace k zákazníkovy. Dále počet osob, pro kterou je 

rezervace plánována. Zobrazuje datum rezervace a její čas také stoly kterých se 

rezervace týká. 
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• Vyhledání zákazníka 

Tento pohled je podřazený pohledu vytváření rezervace slouží k vyhledávání 

zákazníků v seznamu již zarezervovaných v systému. Pokud zaměstnanec nenalezne 

schodu v systému může z tohoto pohledu přejít do pohledu vytvoření nového 

zákaznického účtu. 

 

 

Obrázek 11: Vyhledávání zákazníka(Vlastní) 
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• Přidání zákazníka 

Pohled pro možnosti přidání zákazníka, který není zaveden v systému. 

 

 

Obrázek 12: Přidání nového zákazníka(Vlastní) 
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• Odhlášení 

Slouží pro odhlašování zaměstnance z aplikace. Tento pohled je umístěný jako 

poslední v seznamu pohledů v dolní liště. Toto uspořádání má za cíl zamezit 

nechtěnému odhlašování zaměstnance z aplikace pouhým překliknutím. 

 

 

Obrázek 13: Odhlášení(Vlastní) 
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4.3 Doporučení pro budoucí vývoj IS 

V této kapitole bych chtěl vyjádřit svá závěrečná doporučení pro vedení podniku 

v ohledech budoucího vývoje informačního systému 

 

4.3.1 Sjednocení systémů 

Jak jsem popsal již v analýze aktuálním velkým problémem IS používaných v podniku 

je jejich roztříštěnost do několika pod-systémů které spolu vzájemně nekomunikují. 

Hlavní myšlenkou mého doporučení je tedy sjednocení těchto informačních toků 

v jeden komplexní MIS. V současné době jsou nemalé prostředky společnosti 

vynakládány na mzdy zaměstnanců zprostředkovávající převod dat mezi systémy. Také 

zde existuje velké množství procesů, které by bylo možné zautomatizovat jako jsou 

například vnitropodnikové zadávání výroby vlastních ingrediencí nebo objednávky u 

dodavatelů. 

4.3.2 Vývoj vlastního IS 

Vzhledem k tomu že společnost je velkým inovátorem ve svém oboru neposkytuje 

žádné z oborových řešení IS potřebnou funkcionalitu. Zavedení velkých IS typu SAP by 

bylo velmi nákladné a vyžadovalo by velké množství na míru navržených funkcionalit. 

Nejlepším řešením tedy bude vývoj systému vlastní cestou. Při zvážení že společnost 

zaměstnává velké množství kreativních a talentovaných zaměstnanců neměla by 

vzniknout potřeba zaměstnávat další zaměstnance pro tento projekt. Díky tomu že si 

zaměstnanci vyvinou systém přímo pro sebe bude dosaženo velké uživatelské 

přívětivosti systému. 

4.3.3 Mobilní aplikace 

Velkým trendem v oblasti informatiky je využívání mobilních zařízení pro podporu 

pracovní činnosti. Jedním z mých doporučení pro budoucí vývoj IS je tedy také podpora 

těchto zařízení. Výhodou takového řešení je vysoká uživatelská dostupnost IS při 

nízkých pořizovacích nákladech na samotný HW. 
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4.4 Ekonomické zhodnocení 

V této kapitole jsou vyčísleny potencionální náklady pro firmu a předpokládané přínosy 

těchto změn. 

 

4.4.1 Vylepšení současného systému 

• Čipové karty 

Náklady na pořízení čtečky takových karet je 500 Kč v hlavní provozovně se v současné 

době nachází celkem 3 terminály pro přístup k IS. Vzhledem k současnému rozšíření 

těchto karet mezi zaměstnanci a systémová podpora tohoto řešení je se jedná o jedinou 

nutnou investici. Celkové náklady tedy činí 1500 Kč. Při předpokladu, že takové 

přihlášení trvá v průměru 2 vteřiny, každý zaměstnanec se přihlašuje do systému cca 

100 za směnu a počet zaměstnanců je 10 na směně. Jednoduchým vynásobením se 

dopočteme k číslu 30 minut každý den. Když započteme průměrnou mzdu každého 

zaměstnance 130 Kč za hodinu zjistíme že každý den firmu tato činnost stojí průměrně 

65 Kč.  

Pokud budeme uvažovat úsporu času zaměstnanců na tuto činnost je návratnost této 

investice v řádu dní. 

• Tisk objednávkových listů 

Cena jedné tiskárny je 5190 Kč, pro potřeby této provozní změny by stačilo zakoupit 

jednu toto tiskárnu. Uvážíme-li pouze úsporu času pro zaměstnance, a ne další výhody 

plynoucí z této inovace uspořený čas za jednu takovou cestu je zhruba 5 vteřin. Za 

předpokladu, že ne každou objednávku zaměstnanec zanáší samostatně a část z nich 

spojuje do jedné cesty je takovýchto cest průměrně 200 za večer. Pokud tato čísla 

dosadíme do rovnice podobně jako v minulém případě vyjde nám, že tento v současné 

chvíli nezbytný krok stojí firmu ročně na mzdách zaměstnanců 15 000 Kč. Tento čas by 

bezpochyby mohl být zužitkovaný lépe například péčí o zákazníky.  
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4.4.2 Náklady na implementaci rezervačního systému 

Tato část se zabývá vyčíslením nákladů spojených se zavedením nového rezervačního 

systému. 

Po celkovém vyčíslení je částka potřebná pro zavedení tohoto systému 25 000 Kč. 

Tabulka 4: Náklady na zavedení rezervačního systému(Vlastní) 

Položka Hodinová 

sazba 

Délka práce (hod.) Náklady (Kč) 

Návrh aplikace 300 5 1500 

Návrh databáze 300 5 1500 

Grafický návrh 200 5 1000 

Vytvoření databáze 300 10 3000 

Vytvoření aplikace 300 40 12000 

Implementace aplikace 300 10 3000 

Testování 200 10 2000 

Školení 200 5 1000 

SUMA  90 25000 

 

• Zhodnocení přínosů rezervačního systému. 

Informační systém, který bude uchovávat veškerá data o zákaznických rezervacích 

výrazně sníží potřebný čas potřebný při jejich vytváření. Zásadním přínosem bude 

systém zejména při rezervacích zákazníků, kteří podnik navštěvují pravidelně. 

Informace o nich budou zavedené v systému a nebude je tedy nutné vyplňovat při každé 

rezervaci. 

Přesné vyjádření finanční přínosů není vzhledem k povaze vylepšení možné, protože 

především zlepšuje zákaznický servis a tím i dobré jméno podniku. Pokud budeme 

uvažovat úsporu času zaměstnanců. Tak tento systém zkrátí průběh vytvoření nové 

rezervace přibližně o jednu minutu. Rezervací se utváří v průměru 50 týdně. Roční 

úspora tedy bude 5500 Kč ve mzdě zaměstnanců. 
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4.4.3 Náklady na vývoj informačního systému 

V této kalkulaci se budeme zabývat zhodnocením nákladů spojených s případným 

vývojem a implementací komplexního IS Jednotlivé fáze vývoje a implementace jsou 

ohodnoceny hodinovými sazbami, které se odvíjejí stupně kvalifikace nutné k realizaci 

jednotlivých fází. 

Tabulka 5: Náklady vývoje IS(Vlastní) 

Položka Hodinová 

sazba 

Délka práce (hod.) Náklady (Kč) 

Návrh aplikace 300 120 36 000 

Návrh databáze 300 100 30 000 

Grafický návrh 200 80 16 000 

Vytvoření databáze 300 80 24 000 

Vytvoření aplikace 300 360 168 000 

Implementace aplikace 300 60 18 000 

Testování 200 120 24 000 

Školení 200 40 8 000 

Tvorba dokumentace 200 60 12 000 

SUMA 166 1180 168 000 
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• Přínosy informačního systému 

Zásadním přínosem bude zpřehlednění všech procesů ve firmě probíhajících, 

eliminace času potřebných na sdílení informací a také zautomatizování 

dodavatelského řetězce. 

 

V důsledku zavedení informačního systému dojde k úspoře času zaměstnanců 

zejména v účetním oddělení a zaměstnanců provádějící objednávky u dodavatelů. 

Tabulka 6: Náklady vlastního IS(Vlastní) 

Položka Úspora Částka (Kč) 

Účetní oddělení 2 Účetní x 3 hodiny denně x 150Kč 210 000 

Objednávky 2 Zaměstnanci x 5 hodin denně x 170 Kč 408 000 

SUMA  618 000 
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ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo na základě výstupů analýzy aktuálního stavu navrhnout 

úpravy ve fungování informačního systému firmy. 

Výsledky práce jsou návrhy úprav fungování současného systému a návrh nové mobilní 

aplikace pro proces do systému dosud nezačleněný. 

Navrhované změny mají napomoci k zrychlení pracovního procesu jednotlivých 

zaměstnanců a zefektivnit tak jejich činnost. 

Navržená aplikace je založená na datovém modelu s počtem 9 entit. Databáze uchovává 

všechny nezbytné informace při zachování jejich přehlednosti. 

Další fáze se zabývala samotným procesem rezervace, jehož rozložení na jednotlivé 

dílčí podprocesy mi napomohlo k vytvoření jednotlivých stránek aplikace. 

Grafický návrh je zpracováván přímo v softwaru dodávaným výrobcem plánovaného 

zařízení výsledný návrh a rozložení je tedy přizpůsobeno přímo pro potřeby této 

platformy. 

V poslední části jsem se zabýval finančním zhodnocením všech návrhů. Jsou tím 

myšleny náklady na provedení a následné přínosy jednotlivých změn.  

V případě že by se firma rozhodla pro realizaci vlastního IS jsou odhadované náklady 

336 000 Kč. Po úspěšném zavedení takovéhoto systému by však mělo vedení firmy 

ušetřit ročně 618 000 Kč. 
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