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Abstrakt 

Tato diplomová práce zhodnocuje aktuální stav informačního systému vybraného podniku, 

který působí v oblasti auditu a navrhuje změny, které by vedly k odstranění nalezených 

nedostatků. 

Abstract 

The diploma thesis deals with the assessment of the current status of information system in 

the selected firm, where the main focus of the business is auditing and a proposal of changes 

that would lead to the removal of the founded deficiencies.  
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ÚVOD 

 V dnešní době tvoří informační systémy nenahraditelnou a velice důležitou součást 

podniku. Díky nim lze vést přehledné účetnictví, systém objednávek, propojit se s ostatními 

systémy v podniku, sledovat podnikové aktivity, a mnoho jiných. Obstarává sběr a přenos dat, 

které následně uchovává za účelem zisku informací pro podnik. Díky rozvoji a zdokonalování 

informačního systému má podnik lepší a kompletnější přehled o interních procesech. 

V moderní době už nejsou informační systémy a výkonné PC výsadou pouze velkých podniků 

a korporací, ale i malé firmy a živnostníci je musejí mít, pokud chtějí být konkurence schopni. 

Nezáleží na druhu podnikání nebo velikosti firmy, u všech je důležité věnovat informačním 

systémům maximální pozornost a udržovat je v dobrém stavu, jelikož právě dobře fungující 

informační systém může být jednou z hlavních konkurenčních výhod a opravdovým přínosem 

pro podnik. S tím samozřejmě přímo souvisí i obsluha těchto systému, tedy lidské zdroje. I 

přesně navržený IS pro danou společnost, který bude moderní, kvalitní a splňovat veškerá 

kritéria, bude bez správného a kvalitního zaškolení zaměstnanců vysoce neefektivní a nebude 

tak moci využívat veškeré své možnosti. 

   V první části této diplomové práce se nacházejí teoretická východiska, sloužící 

čtenáři k pochopení základních oblastí IS, dále se zde nachází používané analýzy a metody a 

jejich popis. Ve druhé části, analytické, bude představen vybraný podnik, provedena podrobná 

analýza momentálního stavu IS pomocí vybraných metod a výsledkem těchto analýz bude 

závěrečná SWOT matice, ze které vyplynou oblasti nutné ke zlepšení a možná rizika. 

V závěrečné části budou prezentovány možné návrhy na odstranění hrozeb a zlepšení 

systému, což by mělo vést ke zvýšení současné úrovně IS v podniku a tím i ke zkvalitnění 

pracovních poměrů. Jednotlivé návrhy budou také finančně vyčísleny.  
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Cíle a metodika práce 

 Primární cíl této diplomové práce je analýza momentálního stavu informačního 

systému u vybrané společnosti a jeho efektivita. Následné posouzení tohoto stavu a návrh 

změn, směřujících ke zlepšení stávajícího stavu a odstranění nalezených rizik. Potřebné 

informace k posouzení informačního systému budou získány prostřednictvím osobních 

pohovorů s jednatelem a zaměstnanci daného podniku a uskutečněním dotazníkového šetření 

mezi zaměstnanci a managementem na spokojenost se stávajícím informačním systémem. Na 

základě těchto výsledků bude provedena analýza HOS 8, která posuzuje osm klíčových částí 

informačního systému a jejich vzájemné propojení. Z provedených analýz bude sestavena 

výsledná SWOT matice a navrženy možné změny pro podnik.  

V práci budou využity metody analýzy, dedukce a indukce a srovnávací metody. Bude 

zde také použito dotazníkové šetření, jako metoda výzkumu spokojenosti se systémem. 

Výstupem práce by měl být návrh změn informačního systému.   
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

1.1 Podnik 

Podnik lze definovat několika různými způsoby, nejběžnější z nich jsou: (1) 

• Souhrn hmotných a nehmotných složek podnikání  

• Subjekt, kde se mění zdroje (vstupy) na statky (výstupy)  

• Množina prostředků, práv a zdrojů či dalších majetkových hodnot  

Jasná definice malých, středních či velkých podniků není. Každý jednotlivý podnik se 

charakterizuje na základě kvantitativních ukazatelů, které mají své předepsané znaky.  

1.1.1 Dělení podle počtu zaměstnanců 

Podle počtu zaměstnanců dělíme podniky do čtyř skupin: (2) 

a) Malé – firmy do maximálního počtu 20 zaměstnanců  

b) Střední – firmy do maximálního počtu 100 zaměstnanců  

c) Velké – firmy s počtem přesahujícím 100 zaměstnanců  

Dělení podniků dle počtu zaměstnanců, ročních tržeb, hodnoty aktiv a 

nezávislosti:  

 Mikrofirma – firmy do 10 zaměstnanců s obratem do 2 mil. EUR a aktivy do  2 mil. 

EUR  

 Malá firma – firmy do 50 zaměstnanců s obratem do 10 mil. EUR a aktivy do 10 mil. 

EUR  

 Střední firma – firmy do 250 zaměstnanců s obratem do 43 mil. EUR a aktivy do 50 

mil. EUR  

1.1.2 Dělení podle právní formy 

U právní formy dělíme podnik do 4 kategorií: (3) 

a) Podniky jednotlivců – Nejrozšířenějším formou je živnost (podnikání pomocí 

živnostenského listu) nebo firmy, které podnikají na základě speciálních právních 

předpisů 

b) Obchodní společnosti – tyto formy se dělí dále na:  
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• Osobní společnosti – komanditní společnost, veřejná obchodní společnost  

• Kapitálové společnosti – akciová společnost, společnost s ručením omezeným  

c) Družstva – společenství neomezeného počtu osob, které vzniklo s účelem podnikání 

nebo zajištění jiných potřeb svých členů  

d) Státní (veřejné) podniky – tato skupina zajišťuje nezbytné služby státu, jaké jsou 

např. pošta, škola, správa silnic, rozhlas, televize, apod.  

1.2 Informační systém 

Informační systém má mnoho definicí. Jedna z nich ho definuje takto: „ Informační 

systém je soubor lidí, technických prostředků a metod (programů), zabezpečujících sběr, 

přenos, zpracování, uchování dat, za účelem prezentace informací pro potřeby uživatelů 

činných v systémech řízení.“ (4, s. 41) 

 

Než zavedeme informační systém do podniku je potřeba nutné odpovědět na několik 

základních otázek, jako např. zda je IS ve firmě opravdu potřebný. Pro odpověď zohledníme 

následující hlediska: (5)  

• Zda pomocí IS vylepšíme kulturu podniku  

• Zda potřebujeme zlepšit sbírání, zpracování nebo prezentaci informací 

• Zda potřebujeme vyšší bezpečnost informací  

• Zda potřebujeme vyšší spolehlivost a přesnost informací  

Jako důvody pro zavedení IS lze zmínit např.: (6)  

• snížení rizika z chybného nebo opožděného rozhodnutí  

• lepší chápání vývoje trhu a také potřeb zákazníka  

• nižší závislost na svých zaměstnancích  

• využití získaných informací pro optimalizaci  

• rychlost vyřízení objednávek a reklamací  
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1.3 Rozdělení informačního systému 

V každém podniku se vyskytuje řada organizačních úrovní, jenž mají požadavky na 

specifické způsoby zpracování informací nebo specifické typy informací. Nejvíce se přitom 

rozlišují „strategická, řídící, znalostní a provozní úroveň“. Žádná z nich však neslouží k tomu, 

aby poskytovala veškeré informace, které potřebuje management pro řízení, sama o sobě. 

Žádná z těchto úrovní ale nepředstavuje ucelenou samostatnou entitu odrážející v praxi 

nutnost pro nasazení samostatně fungujícího informačního systému. Úkolem této klasifikace, 

která odráží pouze teoretický pohled na provoz podniku je podle „charakterizovat hodnotu 

automatizovaného zpracování informací pro pracovníky na jednotlivých organizačních 

úrovních“. To vysvětluje, proč má tento pohled na danou věc bezpochyby smysl. Není však 

vhodné hovořit v tomto smyslu o informačních systémech, protože se tím zbytečně 

komplikuje poměrně obtížné chápání navzájem se prolínajícím pojmům v této oblasti. Proto 

zde pouze pro představu použijeme schéma. (7) 

 

Obrázek 1: Informační pyramida podle organizačních struktur v podniku (7) 
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Při bližším pohledu na informační systémy v praxi uvidíme technologický pohled. 

Klasifikace tu probíhá na základě vrstev, kterými proudí data, která jsou transformována do 

podoby informací srozumitelných pro uživatele.  

Může se zdát, že technologický pohled na informační systém dnes již nemá takový 

význam, z důvodu mnoho neopomenutelných technických vlivů, jež předurčují 

automatizovanou transformaci dat v konkrétním informačním systému. Stále však 

samozřejmě platí, že hardwarová a softwarová infrastruktura je nezbytnou součástí 

informačního systému v podniku a podmiňuje, aby tento systém automaticky a efektivně 

zpracovával data prostřednictvím aplikačního softwaru do srozumitelné a interpretovatelné 

podoby. Kvalitu celistvého IS/IT řešení potom determinuje, jaké technologické platformy k 

provozu využívá. (7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znázornění organizační úrovně podniku a daných potřeb na zpracovávání informací 

přináší pochopení požadavků jednotlivých uživatelských skupin. Technologický pohled má 

tedy také své opodstatnění. Pořád však bohužel nenacházíme odpověď na otázku, jaký je 

nejlepší způsob klasifikace daných podnikových informačních systémů.  

Je vhodné, abychom podnikové informační systémy klasifikovali dle jejich uplatnění v 

praxi, v souladu s nabídkou od dodavatelů a také v souladu s požadavky kladenými na řízení 

procesů v podniku. Rozhodujícím faktorem pro klasifikaci informačních systémů v podniku je 

tzv. holisticko-procesní pohled. (7)   

Obrázek 2: Technologické pojetí informačního systému (7) 
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Podle holisticko-procesní klasifikace tvoří podnikový IS: (7)  

  ERP (Enterprise Resource Planning) je jádro, které je zaměřené na řízení 

interních podnikových procesů,  

  CRM (Customer Relationship Management) je systém, jehož úkolem je 

obsluhovat procesy směřované k zákazníkům,  

  SCM (Supply Chain Management) je systém řídící dodavatelský řetězec, 

Obrázek 1: Technologický pohled na podnikové informační systémy 

  MIS (Management Information System) manažerský informační systém, který 

shromažďuje data z podřízených systémů (ERP, CRM, SCM) a z externích 

zdrojů a na jejich základě poskytuje informace k podpoře rozhodnutí 

managementu podniku. 

 

Obrázek 3: Rozšířený RP model podle Basla (8) 

1.4 ERP 

Enterprise Resource Planning ERP označuje komplexní informační podnikový systém, 

který v dané společnosti zajišťuje vše od výrobní činnosti přes ekonomický útvar, až po řízení 

lidských zdrojů, zajišťuje celkovou správu firemní agendy, veškeré firemní procesy a 

plánování. Systém ERP lze chápat jako parametrizovatelný, tj. hotový software, který podniku 

umožňuje automatizovat a integrovat jeho zásadní podnikové procesy, sdílet společná 

podniková data a umožňuje jejich dostupnost v reálném čase. ERP může také představovat 

podnikovou databázi, do které se zapisují všechny důležité podnikové transakce. V této 

databázi jsou data zpracována, monitorována a na jejím základě dále reportována. V 
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neposlední řadě pak ERP může představovat jádro podnikového informačního sytému, které 

spolu s aplikacemi SCM, CRM a BI tvoří rozšířené ERP, respektive ERPII. 

Jedna z mnoha definicí zní: „ERP je účinný nástroj, který je schopen efektivního 

plánování a řízení všech podnikových zdrojů ve výrobním nebo distribučním podniku či v 

podniku zaměřeném na služby. Tyto zdroje jsou nezbytné k přijetí a realizaci objednávky 

zákazníka včetně následného dodání a fakturace.“(9)  

ERP systémy dělíme podle schopnosti pokrýt a integrovat výše zmíněné interní 

procesy. Systémy, které umí pokrýt všechny čtyři zmíněné interní procesy, označujeme jako 

All-in-One. Do kategorie ERP řadíme také ty informační systémy, které nemusí nutně pokrýt 

a integrovat všechny čtyři interní procesy. Tyto systémy, označované jako Best-of-Breed umí 

zákazníkovi poskytnout buď detailní špičkovou funkcionalitu, nebo jsou orientované 

výhradně na určité obory podnikání. Poslední skupinu tvoří tzv. Lite ERP systémy. Ty 

představují specifickou nabídku určenou pro trh malých a středně velkých podniků (SME – 

Small and Medium-sized Enterprises). Vyznačují se nižší cenou a nejrůznějšími omezeními 

(7) 

 

Tabulka 1: Klasifikace ERP systémů (7) 
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1.5 CRM – Customer Relationship Management 

CRM systémy obsahují databázi, v níž jsou uloženy veškeré podrobnosti o 

zákaznících, a tak umožňují firmám oslovovat cílové skupiny mnohem efektivněji. V podniku 

také usnadňují práci u zaměstnanců, kteří jsou v kontaktu přímo se zákazníkem. CRM 

systémy hrají důležitou roli v analytické části řízení vztahů se zákazníky. Získaná data o 

zákaznících je nutné vhodně zpracovat, pomocí analýz mezi nimi najít souvislost a 

vyprodukovat na jejich základě nové znalosti.  Díky analýzám lze získat důležité informace, 

např.: (10) 

 preference zákazníků  

 nákupní zvyklosti  

 sezónní výkyvy  

 predikce  

 vzory a trendy v chování zákazníků  

 ziskovost či ztrátovost zákazníků. 

 

S CRM systémy většinou pracuje více uživatelů, kteří mezi sebou sdílejí data. Proto je 

důležité, aby byla databáze s údaji o klientech umístěna v serverové části systému. K této části 

se připojují klientské aplikace, které jsou uloženy v osobních počítačích uživatelů. Je to 

ideální nástroj pro strategické a operativní řízení firmy, který efektivně hledá a spravuje 

vztahy se zákazníky při účelném vynakládání nákladů. Díky jeho prostřednictvím má uživatel 

možnost plánování a realizace efektivní marketingové kampaně, řídit jednotlivě obchodní 

záležitosti a pečovat o zákazníky. CRM moduly sbírají data z marketingových, servisních, 

obchodních a komunikačních procesů. Jedná se o velice účinný nástroj pro využívání 

informací o zákaznících za účelem udržení si s nimi dlouhodobé profitové vztahy, zvýšení 

jejich loajality, předvídání jejich chování a tím na ně cíleně působit. Díky průběžnému 

sledování požadavků zákazníka s ním rozvíjí firma bližší vztahy a soustavná péče o zákazníky 

umožňuje zlepšení finančních ukazatelů, jako jsou obrat, náklady a ziskovost. (11) 
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Obrázek 4: Architektura CRM (12) 

1.6 Bussiness Inteligence 

Pojem business intelligence representuje souhrn přístupů a aplikací IS/ICT, které 

výhradně podporují analytické a plánovací činnosti podniků. Je položen na principu 

multidimenzionality, tedy že na realitu můžeme lze pohlížet z několika různých úhlů. Je to 

soubor procesů, aplikací a technologií, jejichž primárním záměrem je účinně a účelně 

podporovat rozhodovací procesy v podniku. Aplikace business intelligence pokrývá 

analytické a plánovací funkce velké většiny oblastí podnikového řízení, tj. nákupu, prodeje, 

finančního řízení, výrovy, majetku apod. (13)   

BI může ve firmě napomáhat usnadnit následující procesy: (14)  

 Analýza objemů tržeb.  

 Analýza většího množství minulých dat za účelem identifikace trendů.  

 Analýza prodejů a distribučních nákladů.  

 Identifikace příležitostí na trhu a porozumění spotřebitelskému chování.  

 Identifikace neefektivních tržních segmentů a nejziskovějších produktů.  

 Identifikace potenciálních tržních segmentů.  

 Identifikace příležitostí pro úsporu nákladů.  

 Sledování tržních efektů přijaté strategie.  

Systém BI se skládá z těchto základních principů: (15)  
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a) Business intelligence jako analytický systém nevytváří nová data, ale čerpá 

je z transakčních systémů, což jsou např. ERP systémy, aplikace 

elektronického podnikání nebo aplikace, které mají na starost vztahy se 

zákazníky  

b) Business inteligence nemusí nutně pracovat s detailními daty, ale vybírá 

pouze data, která jsou relevantní pro výsledné analýzy a obsahují tedy i data 

agregovaná  

c) Business intelligence zpravidla zpracovává podnikové ukazatele dle různých 

hledisek, přičemž využívá uložená či zpracovaná data, nejen aktuální, ale i data 

starší  

Mezi nástroje a aplikace business intelligence patří: (13)  

  Dočasná úložiště dat  

  Transformační nástroje  

  Reporting  

  Produkční a zdrojové systémy  

  Integrační nástroje 

  Manažerské aplikace  

  Ostatní   

 

Obrázek 5: Architektura BI v aplikační architektuře IS/ICT (13) 
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1.7 Cloudové systémy 

 

Dodavatelé označují slovem „cloude“ vše, od hostování on-premise systému přes 

soukromé či veřejné cloudové sítě, až po poskytování softwaru jako služby v single nebo 

multitenant prostředí, kdy více navzájem oddělených zákazníků sdílí stejnou infrastrukturu. 

Mnoho dodavatelů se také snaží prosazovat vlastní „tradiční“ řešení jako cloudové.  

Konkrétní charakteristiku posuzujeme výhradně na škále 0 až 5 podle toho, jak moc ji dané 

řešení naplňuje. (16) 

 

Obrázek 6: Hlavní charakteristiky cloudového ERP (16) 
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1.8 Metody hodnocení IS 

1.8.1 SWOT analýza 

Pohled na interní a externí prostředí je podstatnou součástí procesu strategického 

plánování. SWOT je analytickou technikou analyzující vnitřní a vnější prostředí organizace 

na základě identifikace a ohodnocení jejích silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. 

(17). 

 

Obrázek 7: Matice SWOT (17) 

1.8.2 Metoda HOS 8 

Cílem metody HOS je zhodnocení osmi klíčových oblastní informačního systému a 

zjistit, jestli všechny tyto oblasti jsou na stejné, či podobné úrovni. Nevyváženost jednotlivých 

částí zpravidla vede k nízké efektivitě celého systému, jelikož náklady jsou vždy vyšší než u 

systému vyváženého. Méně efektivní části systému potom snižují úroveň celého systému. (18) 

 

Tabulka 2: Oblasti hodnocení (19) 

Název dané oblasti 

metody HOS 8 

Zkratka 

Hardware HW 

Software SW 

Orgware OW 

Peopleware PW 

Dataware DW 

Customers CU 

Suppliers SU 
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Management IS MA 

 

„HW – hardware – v této oblasti je zkoumáno fyzické vybavení vztahu k jeho 

spolehlivosti, bezpečnosti, použitelnosti se softwarem.   

SW – software – tato oblast zahrnuje zkoumání programového vybavení, jeho funkcí, 

snadnosti používání a ovládání.   

OW – orgware – oblast orgwaru zahrnuje pravidla pro provoz informačních systémů, 

doporučené pracovní postupy.   

PW – peopleware – oblast zahrnuje zkoumání uživatelů informačních systémů ve 

vztahu k rozvoji jejich schopností, k jejich podpoře při užívání informačních systémů a 

vnímání jejich důležitosti.   

DW – dataware – oblast zkoumá data uložena a používána v informačním systému ve 

vztahu k jejich dostupnosti, správě a bezpečnosti.   

CU – customers – (v překladu zákazníci), předmětem zkoumání této oblasti je, co má 

informační systém zákazníkům poskytovat a jak je tato oblast řízena. Vymezení zákazníků: 

závisí na vymezení zkoumaného informačního systému. Mohou to být zákazníci v obchodním 

pojetí nebo vnitropodnikoví zákazníci používající výstupy ze zkoumaného informačního 

systému.   

SU – suppliers – (v překladu dodavatelé), předmětem zkoumání této oblasti je, co 

informační systém vyžaduje od dodavatelů a jak je tato oblast řízena. Vymezení dodavatelů: 

závisí na vymezení zkoumaného informačního systému. Dodavateli mohou být dodavatelé v 

obchodním pojetí nebo vnitropodnikoví dodavatelé služeb, výrobků a informací, které s těmito 

výkony souvisí.   

MA – management IS - tato oblast zkoumá řízení informačních systémů ve vztahu k 

informační strategii, důslednosti uplatňování stanovených pravidel a vnímání koncových 

uživatelů informačního systému.“ (19) 

Za účelem zjištění zmíněných oblastí, které byly zkoumány tímto způsobem, bylo 

nezbytné určení kritérií (formulovaných do kontrolních otázek), pomocí kterých se poté určí 

stav dané oblasti informačního systému. 
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1.8.3 Metoda B2EPUS 

Tuto metodu vyvinul profesorem Tojib a jeho kolektiv. Jedná se o nástroj na měření 

spokojenosti uživatelů s firemními portály, která také navrhuje konkrétní metriky, a to v pěti 

oblastech, kterými jsou jednoduchost, důvěryhodnost, užitečnost, použití a design 

podnikového portálu. Oproti ostatním metodám, je tato pro zaměstnance jednodušší na 

zodpovězení. (20) 

často se ve firemní praxi používá kombinace faktorů kvantitativních (vyčíslení 

produktivity, efektivity či snížení nákladů) a kvalitativních. Dle Nielsena a Cayi často nejde o 

exaktní čísla, ale spíše o ujištění, že se uskutečněné investice začínají vracet. Jako často 

opakované metriky u hodnocení nehmotných přínosů firemních portálů, lze uvést průměrnou 

dobu sezení uživatele, vývoj počtu uživatelů, spokojenost uživatelů, snižující se množství 

servisních požadavků nebo míru zapojení uživatelů. (21) 

1.9 Bezpečnost IS 

 Mezi ty nejlepší techniky a nástroje, jak zabránit neautorizovanému uživateli využívat 

funkce a data IS patří hlavně kontrola přístupových práv. Identity management je velice 

vhodný koncept přístupových práv, využívá tzv. „single sign on“, což zajišťuje, že každý 

uživatel podnikového IS používá ke každé aplikaci IS pouze jednu autorizaci (obvykle 

uživatelské jméno nebo heslo). Uživatelské jméno a heslo není pro všechny aplikace 

dostatečným prokázáním totožnosti uživatele. Pro zjištění totožnosti uživatele se využívají 

další techniky a nástroje, jako je například SMS na uživatelův telefon s jednorázovým 

přístupovým heslem. Čtečka otisku prstu nebo čtečka zornice oka. Mezi techniky, které mají 

zabránit odcizení, resp. zničení dat a fyzických aktiv, řadíme: ochranný prostor výpočetního 

střediska/datového centra před vstupem nepovolané osoby, ochranný prostor datového centra 

proti požáru a povodni, ochrana proti výpadku el. proudu (záložní baterie a generátory). (5) 

1.10 Riziko  

Jako riziko chápeme nebezpečí vzniku škody, ztráty, poškození nebo zničení, 

popřípadě neúspěchu při podnikání. Moderní projektové řízení bere riziko jako negativní či 

nejistou událost. S rizikem se pojí proces řízení rizik, tedy když se daný subjekt snaží zabránit 

působení veškerých rizik a navrhuje opatření, která pomáhají k odstranění nežádoucích 

účinků. Patří sem i rozhodovací proces, vycházející z podrobné analýzy rizik. Díky této 

analýze se dá snížit pravděpodobnost výskytu rizika a závažnost následků. Existují dva 
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základní typy, jak se dají vyjádřit a to pomocí kvantitativní metody a kvalitativní metody. 

Používá se vždy jeden z nich nebo kombinace obou. (22) 

 Kvalitativní metody - rizika se zanáší na bodovou stupnici, pomocí 

pravděpodobnosti nebo jsou popsány slovy. Hodnoty bývají stanoveny 

kvalifikovaným odhadem. Kvalitativní metody bývají poměrně jednoduché, 

rychlé a více subjektivní.  

 Kvantitativní metody - vycházejí z číselného výpočtu rizika, frekvence 

výskytu, hrozby a dopadu. Kvantitativní metody bývají více exaktní než 

kvalitativní metody a náročnější na zpracování. 

 Kombinované metody - vycházejí u číselných údajů. Cílem metod je snaha se 

více přiblížit realitě díky kvalitativnímu hodnocení. Údaje a informace ale 

nemusí vždy přesně popisovat pravděpodobnost událostí nebo míru jejich 

dopadu, důvodem může být zkreslení použité stupnice. (22) 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU IS 

2.1 Představení firmy Datev.cz, s.r.o. 

DATEV.cz je dceřinou společností německého družstva daňových poradců DATEV 

eG, která je nejvýznamnějším poskytovatelem podpory daňově poradenských profesí v oblasti 

IT v Německu. Zde zaměstnává více než 6000 zaměstnanců. Působí rovněž v řadě dalších 

evropských zemí. Také v České republice a na Slovensku se DATEV zaměřuje svou nabídkou 

na oblast daňového poradenství, auditu a účetnictví, kde přináší na trh řadu jedinečných 

produktů. V posledních letech se intenzívně věnuje i problematice controllingu a reportingu v 

mezinárodních společnostech. Nabízí komplexní službu pro klienty s mateřskou společností v 

Německu a Rakousku. Jedná se o přenos dat z českých, slovenských i jiných účetních 

systémů do programu „DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro“ prostřednictvím speciálního 

konvertoru. 

S rostoucími podnikatelskými aktivitami ve světě se zvětšují i potřeby podniků, které 

očekávají při řešení otázek z oblasti daňového práva a auditu podporu od svých daňových 

poradců a auditorů. Zvyšující se požadavky lze řešit s pomocí odpovídajícího software a 

servisních služeb. DATEV poskytuje své služby prostřednictvím dceřiných společností nejen 

v České republice a na Slovensku, ale i v dalších evropských zemích, viz obrázek. (23) 

 

Obrázek 8: Rozmístění poboček DATEV.cz po Evropě (23) 

 

 

Počátky na českém trhu sahají do roku 1995, kdy byl navázán kontakt mezi DATEV 

eG a KDP ČR. Během dalších pěti let byl zkoumán český trh a vydán odborný slovník 
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s názvoslovím. V roce 2001 byla založena firma DATEV.cz, s.r.o. a zahájen prodej produktů. 

Následující léta společnost navázala kontakt s komorou auditorů na českém i slovenském trhu 

a v posledních letech i s různými firmami z účetního odvětví. Jediná česká pobočka se 

nachází v centru Brna na ulici Veveří a pracuje v ní 13 zaměstnanců. (23) 

Organizační strukturu podniku lze vyčíst z následujícího schématu.

 

Schéma 1: Organizační struktura podniku (autor) 

2.2 Informační systém podniku Datev.cz, s.r.o. 

Při zjišťování informací budeme používat metodiku analýzy HOS8 a její rozdělení 

informačního systému podniku na osm klíčových oblastí. 

2.2.1 Aktuální hardware 

Pobočka má momentálně k dispozici: 

a) PC notebooky 10 ks 

b) PC desktopy 13 ks 

 Celá síť je propojena strukturovanou kabeláží a komunikačním protokolem je TCP/IP. 

Zabezpečení sítě je pomocí hw firewallu Kerio Control. Firma používá balíček serverů od 

společnosti NETIO – fyzické i virtuální. Stáří techniky max. 4 roky, mění se v případě 

potřeby, není vytvořena metodika na pravidelnou obměnu PC, ani nejsou vyhrazeny 

a definovány finance nutné k této obměn.   

Jednatel

Vedoucí 
produktových 

specialistů

Produktový 
specialista (4)

Hlavní 
programátor

Pomocný 
programátor

Hlavní 
analytik 

Pomocný 
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technik/CIO

Odborná 
asistentka

Odborný 
konzultant
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2.2.2 Aktuální software 

V této oblasti se nachází programové vybavení a funkce daných programů. Základní 

operační systém je Windows 10, který je nainstalovaný na všech PC zařízení. Jako hlavní 

software je zde používaný program Aplik, ve kterém se vede databáze klientů - kontakty, 

přehled faktur, předávací protokoly aj. Účetnictví je evidováno v programu Money S3, 

k docházce a knize jízd slouží program SPZ a MS Excel a komunikace mezi pracovníky 

probíhá pomocí MS Outlook. 

2.2.3 Orgware 

Firma má podle ISO 9001/2015 Systém managementu kvality vytvořeny tyto 

směrnice: 

1. Předmět normy 

2. Normativní odkazy 

3. Termíny a definice 

4. Kontext a návaznosti organizace 

5. Vedení 

6. Plánování 

7. Podpora 

8. Realizace 

9. Hodnocení výkonnosti 

10. Zlepšování 

V těchto směrnicích můžeme nalézt doporučení pro postupy u většiny obchodních činností. 

2.2.4 Peopleware 

Oblast zkoumá uživatele informačních systémů ve vztahu k rozvoji jejich schopností, 

k jejich podpoře při užívání informačních systémů a vnímání jejich důležitosti. Tato oblast 

bude vyhodnocena formou dotazníkového šetření mezi zaměstnanci firmy. 
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2.2.5  Dataware 

V této oblasti se zkoumají data uložena a používaná v informačním systému ve vztahu 

k jejich dostupnosti, správě a bezpečnosti. Tato oblast bude vyhodnocena formou 

dotazníkového šetření mezi zaměstnanci a managementu firmy 

2.2.6 Customers 

Oblast customers, česky zákazníků, zkoumá otázku, co má informační systém 

zákazníkům poskytovat a jak je tato oblast řízena. Vymezení zákazníků závisí na vymezení 

zkoumaného IS. V našem případě se jedná jak o koncové zákazníky tak vnitropodnikové 

zákazníky - zaměstnance používající výstupy ze zkoumaného informačního systému. 

Problematika vnitropodnikových zaměstnanců bude vyhodnocena formou dotazníkového 

šetření mezi zaměstnanci firmy a managementem kvality podniku. 

2.2.7 Suppliers 

Oblast suppliers – dodavatelé, zjišťuje, co IS vyžaduje od dodavatelů a jak je tato 

oblast řízena. V tomto případě je dodavatel myšlen vnitropodnikový dodavatel – správce sítě. 

Problematika bude vyhodnocena na základě dotazníkového šetření mezi zaměstnanci firmy a 

managementem kvality podniku. 

2.2.8 Management IS 

Tato oblast zkoumá převážně řízení informačních systémů ve vztahu k informační 

strategii, kterou podnik nedefinoval, a důslednosti uplatňování stanovených pravidel, která 

není přijata ve formě směrnice. 

2.3 Programové vybavení podniku 

2.3.1 Program APLIK 

Informační systémy APLIK jsou intranetové aplikace vyvíjené výhradně jako 

zakázkový software, což umožňuje maximální přizpůsobivost požadavkům objednatele a v 

průběhu celého období nasazení informačního systému jej operativně přizpůsobovat 

dynamickému rozvoji a novým podnikatelským aktivitám firmy nebo zákazníka. 

Informační systémy APLIK jsou zpravidla vyvíjeny v prostředí Microsoft Access 

(Visual Basic for Application) včetně využití technologií Microsoft SQL Server. Tato 

platforma je zvolena proto, že umožňuje nejen relativně rychlý vývoj a snadnou údržbu 
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intranetových aplikací, ale také jejich těsné propojení s všeobecně nejpoužívanějším 

kancelářským softwarem Microsoft Office.  

Podnik využívá programu k vedení databáze klientů - kontakty, přehled faktur, 

předávací protokoly aj. Cena pro menší a střední firmy se pohybuje v rozmezí 50 000 – 

100 000 Kč. Konkrétní balíček pro firmu DATEV vyžadoval počáteční investici 80 000 Kč, 

dále pak jednou ročně poplatek za aktualizaci systému ve výši 8 900 Kč a obsahuje: (24) 

 kontakty a přehled faktur klientů 

 předávací protokoly 

 používání informačního systému v rámci firmy zákazníka na jakémkoliv 

množství  počítačů 

 nepřetržitou podporu (součástí podpory je rovněž podpora v oblastech nepřímo 

souvisejících s informačním systémem APLIK (Microsoft Windows, Microsoft 

Office). 

 čas strávený na cestě a dopravní náklady (v případě zásahů v sídle zákazníka) 

 

Obrázek 9: Ukázka fakturace firmy DATEV.cz v programu APLIK (25) 

 Podle jednatele firmy pokrývá program asi 70% interních informačních procesů firmy. 
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2.3.2 Program Money S3 

Účetní program Money S3 patří mezi nejrozšířenější ekonomické systémy pro malé i 

střední firmy v České i Slovenské republice. Ekonomický software Money S3 nabízí všechny 

potřebné moduly: podvojné účetnictví i daňovou evidenci, adresář, fakturaci, sklady, 

objednávky či mzdy. Navíc má i řadu dalších funkcí včetně homebankingu, propojení s 

pokladními systémy, internetovými obchody a dalšími aplikacemi. Účetní program Money S3 

- popis vlastností a funkcí Účetní program Money S3 je distribuovaný v cenově 

zvýhodněných kompletech, které se liší skladbou modulů podle svého určení k vedení daňové 

evidence, podvojného účetnictví či skladového hospodářství apod. Všechny komplety ale 

obsahují některé standardní funkce: Knihu jízd, Exporty a importy dat a Homebanking. K nim 

navíc dostanete zdarma i Editor tiskových sestav a modul Intrastat (platí pro komplety se 

sklady). (26) 

 

Obrázek 10: Nabídka balíčku programu Money S3 (27) 

 Podnik používá bezplatný balíček Start, jelikož si vystačí se službami daňové 

evidence, účetnictví a mezd. Tento balíček je ovšem každý rok aktualizovat, což stojí 3000 

Kč. Podle jednatele firmy pokrývá program asi 14% interních informačních procesů firmy. 

2.3.3 Program Outlook 

Microsoft Outlook je e-mailový a groupwarový klient od společnosti Microsoft, který 

je standardně součástí Microsoft Office. Obsahuje klienta elektronické pošty, vedení kontaktů, 

organizaci času, úkolů, poznámek a deník. Produkt je k dispozici i jako samostatná aplikace a 

často je nasazován ve spolupráci s Microsoft Exchange Server pro firmy vyžadující sdílení 

pošty a organizaci schůzek. 
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Microsoft nabízí bezplatný produkt Outlook.com (pošta, kalendáře, kontakty, textová, 

hlasová, video komunikace s využitím aplikace Skype). Základní velikost poštovní schránky 

je 7 GB, každý uživatel má má pak dalších 7 GB prostoru pro ukládání souborů (SkyDrive). 

Účet Outlook.com je také možné propojit s účty na Facebooku, Twitteru, LinkedIn, Google. 

Tento účet zamezuje zobrazování cílené reklamy na základě obsahu e-mailů a je schopen 

umožnit zobrazení, úpravy, sdílení dokumentů Microsoft Office (aplikace Office Web Apps). 

Také tento účet je schopen zprostředkovat přístup z nejčastěji používaných smartphonu. 

Do osobních informací řadíme: (28) 

 kalendář 

 kontakty 

 poštu 

 úkoly 

 Outlook je ve firmě používán k elektronické poště a synchronizaci úkolů v kalendáři. 

Je instalovaný na každém PC a aktivně ho využívají všichni zaměstnanci. Podle jednatele 

firmy pokrývá program asi 9% interních informačních procesů firmy. 

2.3.4 Program SPZ 

V roce 1992 vznikl program SPZ s první verzí "Elektronické knihy jízd". Postupem 

času a na základě ohlasu zákazníků byl program upraven a rozšířen. Cílem je, aby obsahoval 

vše důležité pro správu vozového parku a byl zákazníkům vždy po ruce. V současné době 

jsou nabízeny dvě verze aplikace, a to SPZ L3+ pro malé a střední firmy a SPZ L40+ pro 

velké firmy a korporace. K dispozici je kromě české i slovenská a anglická verze. (29) 
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Obrázek 11: Ukázka zadávání dat do jízdní knihy v programu SPZ (30) 

 Program SPZ je v podniku hlavně používán jako kniha jízd. Stačí vědět, kdy a kde 

zaměstnanec byl a kolik utratil. SPZ zpracuje vše ostatní. Pro zpracování vyúčtování 

pracovních cest lze jednoduše využít knihu jízd (např. zaznamenanou pomocí GPS). Cena za 

užívání programu činí 3 900 Kč. Podle jednatele firmy pokrývá program asi 4% interních 

informačních procesů firmy. 

2.4 Výsledky dotazníkového řešení – zaměstnanci 

K dotazníkovému šetření došlo v termínu 9. 4. 2018 až 15. 4. 2018 tištěnou formou, 

jednotlivé kopie byly zaměstnancům předány prostřednictvím jednatele firmy. Celé znění 

dotazníku je uvedené v Příloze A. 

Z celkového počtu 13 - ti zaměstnanců, odpovědělo 12, tedy 92,3% návratnost. Řádky 

s čísly obsahují absolutní četnosti (fyzický počet zaměstnanců), řádky s % relativní četnosti, 

tedy podíl v % z celkového počtu zaměstnanců (zaokrouhlený na jednotky) odpovídajících na 

danou otázku. Dotazník obsahuje 14 tezí, se kterými lze vyjádřit míru souhlasu ve škále 1 

(silně nesouhlasím) až 7 (silně souhlasím). Dotazník ke zjištění spokojenosti používá 

metodiku B2EPUS. Zdroj veškerých tabulek a grafů v kapitole je autor této práce, na základě 

poznatků z dotazníkového řešení. 
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Tabulka 3: Výsldky dotazníkového šetření - zaměstnanci (autor) 

 

 

 



34 

Výsledky budou blíže analyzované na základě následujících kruhových diagramů: 

 

1) Program APLIK umožňuje sdílení nebo vyměňování informací. 

Graf 1: Kruhový diagram odpovědi na otázku 1 (autor) 

 

Odpovědi na tuto otázku vykazují aritmetický průměr 5,75 a jistou formu souhlasu 

vyslovilo 83% respondentů. 

2) Program APLIK umožňuje současnou práci s více kolegy. 

Graf 2: Kruhový diagram odpovědi na otázku 2 (autor) 

 

Odpovědi na tuto otázku vykazují aritmetický průměr 5,08 a jistou formu souhlasu 

vyslovilo 75% respondentů. 
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3) Při provádění svěřených pracovních úkolů se lze spolehnout na informace uvedené 

v programu APLIK. 

Graf 3: Kruhový diagram odpovědi na otázku 3 (autor) 

 

Odpovědi na tuto otázku vykazují aritmetický průměr 5,5 a jistou formu souhlasu 

vyslovilo 93% respondentů. 

4) Věřím, že citlivá data posílaná programem APLIK mohou využívat jenom 

autorizované osoby. 

Graf 4: Kruhový diagram odpovědi na otázku 4 (autor) 

 

Odpovědi na tuto otázku vykazují aritmetický průměr 5,42 a jistou formu souhlasu 

vyslovilo 83% respondentů. 

  

17%

25%
50%

8%

1

2

3

4

5

6

7

8%
8%

33%33%

17%

1

2

3

4

5

6

7



36 

5) Jsem přesvědčen o bezpečnosti programu APLIK. 

Graf 5: Kruhový diagram odpovědi na otázku 5 (autor) 

 

Odpovědi na tuto otázku vykazují aritmetický průměr 5,83 a jistou formu souhlasu 

vyslovilo 92% respondentů. 

6) Program APLIK je jednoduchý na orientaci ve všech svých krocích. 

Graf 6: Kruhový diagram odpovědi na otázku 6 (autor) 

 

Odpovědi na tuto otázku vykazují aritmetický průměr 4,25 a jistou formu souhlasu 

vyslovilo 49% respondentů. 

7) V každém kroku přesně vím, jak dále postupovat. 

Graf 7: Kruhový diagram odpovědi na otázku 7 (autor) 
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Odpovědi na tuto otázku vykazují aritmetický průměr 4,5 a jistou formu souhlasu 

vyslovilo 58% respondentů. 

8) Používání programu APLIK je samo o sobě vysoce intuitivní. 

Graf 8: Kruhový diagram odpovědi na otázku 8 (autor) 

 

Odpovědi na tuto otázku vykazují aritmetický průměr 4 a jistou formu souhlasu 

vyslovilo 67% respondentů. 

9) Program APLIK je pro uživatele příjemný – má odpovídající množství nápověd, 

funkcí a odkazů 

Graf 9: Kruhový diagram odpovědi na otázku 9 (autor) 

 

Odpovědi na tuto otázku vykazují aritmetický průměr 3,42 a jistou formu souhlasu 

vyslovilo pouze 16% respondentů. 
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10) Díky intuitivnosti programu APLIK nevidím nutnost školení na jeho používání. 

Graf 10: Kruhový diagram odpovědi na otázku 10 (autor) 

 

Odpovědi na tuto otázku vykazují aritmetický průměr 4 a jistou formu souhlasu 

vyslovilo pouze 24% respondentů. 

11) Zvládl bych zaškolit nového pracovníka v používání programu APLIK. 

Graf 11: Kruhový diagram odpovědi na otázku 11 (autor) 

 

Odpovědi na tuto otázku vykazují aritmetický průměr 4,33 a jistou formu souhlasu 

vyslovilo 41% respondentů. 

12) Je snadné získání přístupu k programu APLIK. 

Graf 12: Kruhový diagram odpovědi na otázku 12 (autor) 
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Odpovědi na tuto otázku vykazují aritmetický průměr 4,92 a jistou formu souhlasu 

vyslovilo 49% respondentů. 

13) Program APLIK má atraktivní a esteticky příjemný design. 

Graf 13: Kruhový diagram odpovědi na otázku 13 (autor) 

 

Odpovědi na tuto otázku vykazují aritmetický průměr 3,33 a jistou formu souhlasu 

vyslovilo pouze 25% respondentů. 

14) Jsem plně spokojen s programem APLIK. 

Graf 14: Kruhový diagram odpovědi na otázku 14 (autor) 

 

Odpovědi na tuto otázku vykazují aritmetický průměr 4,42 a jistou formu souhlasu 

vyslovilo pouze 33% respondentů. 

Pro možnost srovnání s mírou souhlasu u daných odpovědí v dotazníku byly 

vypočteny aritmetické průměry a vytvořeno následující pořadí od výsledku s největší mírou 

souhlasu po nejmenší: 
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1. Jsem přesvědčen o bezpečnosti programu APLIK. 

2. Program APLIK umožňuje sdílení nebo vyměňování informací. 

3. Při provádění svěřených pracovních úkolů se lze spolehnout na informace  

  uvedené v programu APLIK. 

4. Věřím, že citlivá data posílaná programem APLIK mohou využívat jenom  

  autorizované osoby. 

5. Program APLIK umožňuje současnou práci s více kolegy. 

6. Je snadné získání přístupu k programu APLIK. 

7. V každém kroku přesně vím, jak dále postupovat. 

8. Jsem plně spokojen s programem APLIK. 

9. Zvládl bych zaškolit nového pracovníka v používání programu APLIK. 

10. Program APLIK je jednoduchý na orientaci ve všech svých krocích. 

11. Používání programu APLIK je samo o sobě vysoce intuitivní. 

11. Díky intuitivnosti programu APLIK nevidím nutnost školení na jeho  

  používání. 

12. Program APLIK je pro uživatele příjemný – má odpovídající množství  

  nápověd, funkcí a odkazů. 

13. Program APLIK má atraktivní a esteticky příjemný design. 

Shrnutí dotazníkového šetření – zaměstnanci 

 Vysokou míru souhlasu, a tím i spokojenosti, vyslovili pracovníci firmy vzhledem k 

programu APLIK v oblasti sdílení a vyměňování informací, spolehlivosti a bezpečnosti 

systému. 

Menší míru souhlasu, a tím i spokojenosti, vyslovili pracovníci firmy vzhledem k 

programu APLIK u práce s více kolegy současně, lehkosti orientace v programu a snadnosti 

jeho přístupu. 

Nejmenší míru souhlasu, a tím i mírnou nespokojenosti, vyslovili pracovníci firmy 

vzhledem k programu APLIK v oblasti spokojenosti a uživatelské příjemnosti programu, 

atraktivity designu a schopnosti zaškolení nováčky. 
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2.5 Výsledky dotazníkového řešení – management 

K dotazníkovému šetření došlo v termínu 9. 4. 2018 až 15. 4. 2018 tištěnou formou, 

jednotlivé kopie byly předány všem členům managementu prostřednictvím jednatele firmy. 

Celé znění dotazníku je uvedené v Příloze B. Dotazník používá k měření spokojenosti 

metodiku B2EPUS. 

Z celkového počtu 5, odpovědělo všech 5 dotázaných, návratnost tedy činila 100 %. 

Výsledky dotazníku byly zpracovány do následující tabulky. Řádky s čísly obsahují absolutní 

četnosti AČ (fyzický počet zaměstnanců), řádky s % relativní četnosti RČ, tedy podíl v % z 

celkového počtu managementu odpovídajících na danou otázku.  

Dotazník obsahuje 3 otázky. První otázka vyjadřovala spokojenost v jednotlivých 

oblastech PIS, vyjádřenou ve škále 1 (velmi spokojen) až 5 (velmi nespokojen). Pokud danou 

oblast tázající nevyužívá, pak v dotazníku zaškrtne, že ji nevyužívá. Zdrojem všech tabulek a 

grafů v následující kapitole je autor práce na základě výsledků dotazníkového šetření. 

Následující tabulka uvádí odpovědi managementu na otázku 1, vyjadřující míru spokojenosti. 

Tabulka 4: Spokojenost managementu (autor) 

Spokojenost v následujících 

oblastech 

1 2 3 4 5 Průměr Nepoužívá Používá 

APLIK – přehled faktur 2 3 0 0 0 1,60 0 5 100% 

APLIK – předávací protokoly 1 2 2 0 0 2,20 0 5 100% 

Money S3 – účetnictví 1 2 0 0 0 1,66 2 3 60% 

Outlook - pošta 4 1 0 0 0 1,20 0 5 100% 

SPZ – kniha jízd 2 2 0 0 0 1,50 1 4 80% 

Z této tabulky můžeme vyvodit následující pořadí nejpoužívanějších oblastí: 

1. APLIK – přehled faktur, předávací protokoly a Outlook – pošta 

2. SPZ – kniha jízd 

3. Money S3 – účetnictví 

Dále lze sestavit žebříček podle spokojenosti od největší po nejmenší: 

1. Outlook – pošta 

2. SPZ – kniha jízd 

3. APLIK – přehled faktur 

4. Money S3 – účetnictví 

5. APLIK – předávací protokoly 
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Ve druhé otázce management uváděl důležité faktory pro správně nastavený PIS. 

Tabulka 5: Důležitost faktorů pro nastavení systému (autor) 

 

Z odpovědí můžeme sestavit žebříček nejdůležitějších faktorů pro PIS dle názorů 

managementu: 

1. vícenásobné využití vložených dat, rychlost IS, uživatelská spokojenost 

2. snadné ovládání, přehlednost 

3. snadné zaškolení, automatizace administrativní práce 

4. automatické generování reportingu 

 

Třetí otázka byla otevřená a oslovení členové managementu se mohli vyjádřit 

k otázce: Která oblast PIS má podle Vás největší potenciál na vylepšení a 

proč? Tuto možnost využili 2 z dotazovaných, tedy 40 % a jejich odpovědi 

byly následující: 

 „I když se mi v programu APLIK pracuje dobře, uvítal bych 

přehlednější nabídku a přívětivější design.“ 

 „Myslím, že by jednou za čas nezaškodilo dát nějaké školení o nových 

aktualizacích v programech.“ 

 

2.6 Posouzení efektivnosti informačního systému podniku jednatelem 

Následné hodnocení bylo provedeno díky strukturovanému rozhovoru s jednatelem 

podniku využívající otázky z dotazníkového průzkumu programu ZEFIS 1.5.0. Jednatel si 

myslí, že velikost IS je dostačující vzhledem k velikosti analyzovaného podniku (13 

zaměstnanců), informační systém je poměrně starý (hardware 5let a více, software 10 let a 

více s každoroční aktualizací). Za největší problém považuje nedostatečnou uživatelskou 
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přívětivost, snadnost ovládání a podporu, naopak za přednosti systému považuje přesnost a 

úplnost dat, rychlost zpracování a programové vybavení. K PC má vztah velice dobrý, umí 

s nimi pracovat na vyšší úrovni, jelikož je k práci používá denně. Přístup neznámého 

programu na PC by odmítl. 

V oblasti dalšího vzdělávání pracovníků je názoru, že podpora není na dostačující 

úrovni.  S podporou informačních systémů je spíše spokojen, technickou podporu zajišťuje 

interní pracovník z útvaru informačních systémů, stejně tak i uživatelskou podporu. Průměrná 

doba, za kterou je opravena závada na počítači, označil jako menší než 1 hodinu. Průměrnou 

dobu, za kterou je po zadání požadavku nainstalován nebo aktualizován program na PC, 

označil za menší než 4 hodiny. Spokojenost u uživatelské podpory označil na průměrnou. Ve 

firmě působí CIO manažer, jeho pozice je však kumulována s další pozicí. 

 

Strategie firmy z pohledu chápání cílů firmy a jak by měl pracovník přispívat 

k dosažení daných cílů, není ve firmě jasně určena. Stejné to je u informační strategie, z toho 

důvodu podřízení pracovníci nejsou informováni, nebo jen okrajově, o dílčích cílech firmy 

v oblasti informačních systémů a strategie firmy. Pracovníci by bez informačního systému 

rozhodně nemohli vykonávat svoji práci, ani krátkodobě, jelikož je vše vázáno s IS. Z toho 

důvodu by nemohl fungovat bez IS ani celý podnik. Informační systém by určitě mohl více 

pomáhat zaměstnancům, zlepšili by se tak vnitřní procesy a tím by se zvedla i produktivita 

práce. Ve firmě proběhlo školení pro práci s IS, školení bylo částečně přínosné, ovšem do 

jaké míry, si není jistý. 

Firma má stanovena bezpečnostní pravidla, jelikož ale nejsou vedením kontrolována a 

není vyžadováno jejich dodržování, zaměstnanci o nich nic bližšího většinou neví. 

Zaměstnanci i veřejnost si mohou připojovat svá soukromá přenosná zařízení do vyhrazené 

bezdrátové sítě, která je bez přístupu do firemní sítě.  Data jsou zálohována pracovníkem 

útvaru informačních systémů. Možná ztráta dat je na střední úrovni, pokud budou firemní data 

prozrazena, mohou způsobit problémy. Hesla na připojení má každý zaměstnanec svá a 

pamatuje si je. Přístup na internet je pro všechny neomezený, jelikož ho potřebují ke 

každodenní práci. Zaměstnanci si mohou do PC připojit i externí paměťová média a instalovat 

různé programy. 
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2.7 Analýza současného IS firmy pomocí HOS 8 

Tato analýza je provedena metodou HOS8, která je v současnosti poskytována on-line 

systémem ZEFIS na internetové adrese http://web.zefis.cz/. Zde jsou uvedeny výstupy z 

tohoto systému, s kterými se bude dále pracovat při návrhu změn.  

Cílem metody HOS je posouzení všech osmi klíčových oblastí informačního systému 

firmy a zjistit, zda jsou tyto oblasti na stejné, či blízké úrovni. Nevyváženost jednotlivých 

částí většinou vede k neefektivnosti celého systému, jelikož náklady jsou vždy vyšší než u 

systému vyváženého. Málo efektivní části systému pak snižují úroveň celého systému. 

Úroveň každé z oblastí je ohodnocena pomocí čtyřbodové škály jako 1 - špatná úroveň 2 - 

spíše špatná úroveň 3 - spíše dobrá úroveň 4 - dobrá úroveň. (31) 

Posouzení jednotlivých oblastí je vidět na následujícím obr.  

 

Obrázek 12: Posouzení jednotlivých oblastí podniku (31) 

Oblast Hardware vykazuje stupeň 4, tedy dobrou úroveň. Oblasti Software, 

Peopleware, Dataware, Zákazníci, Dodavatelé a Management IS vykazují stupeň 3, spíše 

dobrou úroveň. Oblast Orgware jako jediná vykazuje stupeň 2, což je spíše špatná úroveň. 

Celková úroveň IS je na úrovni 2, tedy spíše špatná úroveň. 

Celková úroveň systému je dána jeho nejslabším článkem. Jak již bylo zmíněno v 

úvodu metody, vycházíme z předpokladu, že optimální poměr nákladů k přínosu 
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informačního systému je u systémů vyvážených, tedy takových, kde všechny části jsou na 

podobné úrovni, a nejvýše tři zkoumané oblasti se neodlišují od ostatních nejvýše však o 

jeden stupeň hodnocení. Celková úroveň systému je v grafu znázorněna červenou barvou. Na 

obrázku je vidět stávající stav a červeně je vidět doporučený stav, který vychází z důležitosti 

systému, kterou jí přikládá vedení firmy - informační systém je pro činnost nezbytný- 

doporučená úroveň systému je teda 4 – dobrá úroveň. (31) 

 

Obrázek 13: Doporučená podoba IS podniku (31) 

Doporučený stav: 4 (dobrá úroveň) – znázorněna červených osmiúhelníkem v grafu 

Stávající stav: 2 (spíše špatná úroveň) 
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2.7.1 Informační bezpečnost 

V této části metody HOS je odhadovaná bezpečnostní úroveň podniku. 

 

Obrázek 14: Úroveň informační bezpečnosti (31) 

Úroveň informačního zabezpečení je znázorněna světle zelenou oblastí v grafu. Tmavě 

zelená čára označuje úroveň zabezpečení u ostatních firem a tmavě modrá čára vyznačuje 

minimální level zabezpečení pro ochranu informací, kterou podnik splňuje – úroveň 2 (spíše 

špatná). 
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2.8 SWOT matice informačního systému podniku  

Při vytváření SWOT analýzy sloužily jako podklady zjištěný aktuální stav systému, 

vyhodnocení dotazníkového průzkumu mezi zaměstnanci firmy a managementem podniku, 

výsledky analýzy metodou HOS8 a informace získané z interních materiálů podniku a z 

provedených rozhovorů s některými zaměstnanci. Výsledná SWOT matice je zobrazena na 

následujícím obrázku. Při aplikaci SWOT analýzy v oblasti lidských zdrojů jsou silné a slabé 

stránky brány jako analýza současnosti, možnosti a hrozby jako analýza dalšího možného 

vývoje. 

Tabulka 6: SWOT matice podniku (autor) 

(S) Silné stránky (W) Slabé stránky 

Hardwarové vybavení Absence předpisů pro práci s IS 

Dostupnost systému Absence pravidelného školení 

Bezpečnost systému Není jasně stanovena povinnost a pravomoc správce sítě 

 Systém není uživatelsky příjemný  

 Atraktivita a design systému 

(O) Příležitosti (T) Hrozby 

Vytvoření service desk Nedostatečná informovanost o nutnosti zavedení informační strategie 

Vytvoření nové směrnice Bezpečnostní rizika 

Vzdělávání Neochota zaměstnanců používat automatické sestavy 

Definice informační strategie  

  

2.9 Analýza rizik 

Následující analýza rizik je vyhotovena v souladu s metodou ČSN ISO/IEC 

27005(369790), která je platná od 1. 8. 2013. Významnost rizika se vyjadřuje jako součet 

pravděpodobnosti P (stupnice 1-5 dle tabulky 6) a jeho dopadu D (stupnice 1-5 dle tabulky 7) a 

může nabývat hodnot významnosti V od 2 do 10 (viz tabulka 8). Stupnice významnosti rizika se 

rozděluje na tři části: zelenou (znázorňující obecně přijatelnou míru), žlutou (znázorňující riziko, 

které je za určitých podmínek přijatelné) a červenou (znázorňující nepřijatelné riziko, které je 

nutné řešit). (22), (32) 
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Tabulka 7: Hodnotící tabulka - pravděpodobnost výskytu (22) 

 

Tabulka 8: Hodnotící tabulka – dopad (22) 

 

Tabulka 9: Hodnotící tabulka – významnost (22) 
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2.9.1 Rizika před provedením navržených změn 

   Tabulka 10: Hodnocení rizik před provedením změn (autor) 

 

 

Tabulka 11: Součtová matice rizik před změnami (autor) 

 

  

1 2 3 4 5

5

4 1 1 3

3 2 2

2 4 1

1 1

D

o

p

a

d

PravděpodobnostVýznamnost 

rizika

Číslo Oblast Riziko P D V

1 HW Ztráta nebo poškození dat vlivem nedostatečné a nepravidelné obměny počítačů 2 4 6

2 SW Chyba zaměstnance díky nedostatečné intenzitě školení 4 4 8

3 SW Chyba zaměstnance díky nedostatečné nápovědě programu APLIK 3 3 6

4 SW Chyba zaměstnance díky chybějící funkci v programu APLIK 3 3 6

5 SW Absence zpětné vazby se spokojenosti s IS 3 1 4

6 OW Absence bezpečnostních pravidel 4 4 8

7 OW Absence pravidel pro autorizovaný přístup 4 4 8

8 PW Chyba zaměstnance díky nestanoveným pravidlům 3 2 5

9 PW Chyba  zaměstnance díky nedostatečné znalosti IS 3 2 5

10 PW Nezastupitelnost mezi zaměstnanci 2 3 5

11 DW Není zabezpečen nepřetržitý přístup 3 4 7

12 DW Nepravidelná kontrola zabezpečení sítě firewallem 4 3 7

13 CU Nejsou definovány metriky IS vůči jeho uživatelům 3 2 5

14 SU Není stanovena pravomoc a povinnost správce sítě 4 3 7

15 MA Nelze zkoumat efektivnost systému 4 2 6
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3 NÁVRHY ZMĚN V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH 

  INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 

Návrhy změn a závěry vycházejí ze SWOT matice založené na aktuálním stavu 

systému, výsledky dotazníkového šetření u zaměstnanců a managementu podniku, výsledků 

analýzy metodou HOS8, informací z interních materiálů firmy a z rozhovorů se zaměstnanci. 

 

3.1 Změny v oblasti hardware  

Oblast hardware je v analýze HOS 8 hodnocena známkou 4 – dobrá úroveň. Vybavení 

je poměrně nové, v dostatečném počtu, ale obměňuje se pouze v případě potřeby. Vykazuje 

slušnou použitelnost při kombinaci se softwarem, PC mají příhodné technické parametry. 

K této oblasti sice není vážnějších výhrad, ale i tak navrhuji zavést  pravidelnou obměnu 

nejstarších PC za nové a v rámci plánované informační strategie bych navrhnul vedení firmy 

výši finančních nákladů na tuto změnu na horizontu dalších 5 - ti let. Zodpovědný za tuto 

změnu bude CIO manažer, v termínu vyhrazeném na schůzi managementu kvality. V rámci 

příprav navrhuji také zkontrolovat rychlost a kvalitu počítačových sítí, dále zkontrolovat 

úroveň ochrany hlavních technických prvků před krádeží, živelnou katastrofou aj. Osoba 

zodpovědná za plnění daných úkolů bude správce sítě, v termínu vyhrazeném na schůzi 

managementu kvality. 

3.2 Změny v oblasti software 

Oblast software je v analýze HOS 8 hodnocena známkou 3 - spíše dobrá úroveň. Tato 

známka nenaznačuje, aby byl systém vyměněn jako celek, ale poukazuje na nedostatky 

stávající systému, které by bylo dobré odstranit. Problém, který je třeba vyřešit, je menší 

spokojenost zaměstnanců s nízkým počtem nápověd, užitečných odkazů a funkcí, dále pak se 

složitější obsluhou a nízkou intenzitou školení. Navrhuji vytvoření harmonogramu školení u 

jednotlivých okruhů zaměstnanců a po ukončení školení vytvořit dotazník, který zodpoví 

otázky, jaké funkce a nápovědy v systému doopravdy chybí a které jen zaměstnanci 

nedokázali použít a najít. Zodpovědný za tuto operaci bude CIO manažer, který připraví 

cenovou kalkulaci za školení provedené u externích zdrojů. Na základě rozhodnutí 

managementu kvality, jestli bude lektor externí nebo interní, vytvoří harmonogram školení a 

dotazník. Dále navrhne trvalou možnost na zpětnou vazbu tzv. service desk, kde bude možné 

zadávat informace o tom, jaké funkce a nápovědy stále schází, jaká je spokojenost s jeho 
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prací, co nového je potřeba apod. Za vlastní vytvoření service desk a tvorbu nutných funkcí a 

nápověd bude zodpovědný CIO manažer. Jednotlivé termíny splnění budou určeny na schůzi 

managementu kvality. 

3.3 Změny v oblasti orgware 

Oblast orgware je v analýze HOS 8 hodnocena známkou 2 - spíše špatná úroveň. 

Firma má dle ISO 9001/2015 Systém managementu kvality dány směrnice, které doporučují 

postupy při práci pro většinu potřebných interních procesů zejména v obchodní oblasti, oblast 

informačních technologií není pokrytá. Tyto směrnice však nejsou v praxi dodržovány a až na 

výjimky není prováděna ani jejich kontrola. Navrhuji pečlivou analýzu v rámci každého 

úseku. Vedoucí zodpovědný za daný úsek vypracuje a předloží report na schůzi managementu 

kvality v určeném termínu. Na základě reportů bude vytvořena nová směrnice Pravidla 

provozu informačních systémů, obsahující předpisy pro užívání informačních systémů 

koncovými uživateli - zaměstnanci, bezpečnostní pravidla užívání informačního systému a 

jasné znění, s jakými úlohami (funkcemi informačního systému) může nebo musí konkrétní 

zaměstnanec pracovat a kdy. Zodpovědný za dané směrnice bude CIO manažer. Termín 

splnění bude určen na schůzi managementu kvality. 

3.4 Změny v oblasti peopleware 

Oblast peopleware je v analýze HOS 8 hodnocena známkou 3 - spíše dobrá úroveň. Ve 

firmě je zavedená funkce IT technika, který je zároveň správce sítě a plní i funkci CIO 

manažera, takže by měl mít na starosti definici informační strategie a celkovou zodpovídat za 

běh IS. V současné době však žádná informační strategie ve firmě stanovena není. Pro 

zlepšení této do budoucna neudržitelné situace navrhuji vedení podniku důrazně vysvětlit 

pracovníkovi IT, že to patří do součástí jeho práce a po zjištění nutných informací ho dovést 

v určeném termínu k vytvoření informační strategie a směrnice pro Pravidla provozu 

informačních systémů, tak aby strategie a směrnice mohly být vedením podniku schváleny a 

uvedeny v platnost. Dále navrhne vedení pravidelné školení a bude kladen důraz na 

dodržování daných pravidel a postih za jejich porušování. Dále bude provedena analýza 

zastupitelnosti klíčových pracovníků u práce s informačním systémem a v případě potřeby 

navrhne termíny doškolení. V případě, že by vedení firmy rozhodlo, že na návrh informační 

strategie a vytvoření směrnice nemá CIO manažer potřebnou kvalifikaci nebo dostatečnou 

časovou kapacitu, lze uvažovat o externích zdrojích. 
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3.5 Změny v oblasti dataware 

Oblast dataware je v analýze HOS 8 hodnocena známkou 3 - spíše dobrá úroveň. 

Určitá část respondentů nepovažuje podnikový informační systém za přístupný nepřetržitě. 

Jelikož byl dotazník anonymní, tak nelze zjistit pozice a nutnost trvalého přístupu. Pokud by 

ale šlo o zaměstnance z vyšší pozice, mohlo by jít o vážný problém, potřebující detailnější 

analýzu a co nejrychlejší řešení. Navrhoval bych proto rozeslání emailu s žádostí o přihlášení 

se konkrétních osob, které neshledávají PIS trvale přístupným. Vedení by pak zvážilo 

jednotlivě nutnost zásahu a správce počítačové sítě by případně provedl nápravu. Bezpečnost 

sítě je potřeba prověřovat v pravidelných intervalech, navrhuji tedy ověřit, zda momentální 

zabezpečení sítě firewallem Kerio Control je na dostatečné úrovni popř. zda není vhodné 

zakoupit jiný firewall. Zodpovědný za splnění úkolů bude správce sítě v co možná nejzazším 

termínu. 

3.6 Změny v oblasti  customers 

Oblast customers je v analýze HOS 8 hodnocena známkou 3 - spíše dobrá úroveň. 

V oblasti zaměstnanců navrhuji při vytváření informační strategie a směrnice Pravidla 

provozu informačních systémů jasně nastavit cíle informačního systému vzhledem k 

uživatelům. Dále navrhuji zřetelně definovat metriky informačního systému vůči jeho 

zaměstnancům, kterými měříme, jak informační systém plní svoji roli, a které by se měly 

pravidelně vyhodnocovat. Také by se mělo pravidelně zkoumat, jaké přínosy zaměstnanci 

očekávají od informačního systému, náměty a přání uživatelů by měly být brány v potaz. 

Zodpovědnou osobou bude CIO manažer. Termín splnění bude určen na schůzi managementu 

kvality. 

3.7 Změny v oblasti  suppliers 

Oblast suppliers je v analýze HOS 8 hodnocena známkou 3 - spíše dobrá úroveň. 

V rámci informační strategie a směrnice Pravidla provozu informačních systémů bude jasně 

stanovena pravomoc a povinnost správce sítě – dodavatele. Zodpovědnou osobou bude CIO 

manažer. Termín splnění bude určen na schůzi managementu kvality. 
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3.8 Změny v oblasti managementu IS 

V podniku není vytvořena informační strategie (IST)  - tedy plán vzhledu 

informačního systému a podpory podnikové strategie. Protože nejsou definovány cíle, které 

má plnit, nemůže být ani objektivně zkoumaná efektivnost daného systému. Pro zlepšení 

takovéto do budoucna neudržitelné situace navrhuji vedení podniku současného CIO 

manažera vhodně motivovat k vytvoření informační strategie ve zvoleném termínu nebo 

najmout externí firmu k jejímu vytvoření. 

Mezi hlavní povinnosti CIO manažera musí patřit:  

 připravit informační strategii  

 strategické řízení  

 vybírat dodavatele a nákup IS/IT  

 řídit finance IS/IT  

 orgware (návody, metodiky, organizační struktura v rámci IT…)  

 dodržovat legislativu  

 ochraňovat dat  

 zajistit provoz  

 zajistit školení a podporu zaměstnancům. 

Mluvíme-li o informační strategii jako o dokumentu, pak musí mít stejně přehlednou a 

jasnou strukturu jako ostatní strategické dokumenty. Navrhovaná strategie by měla zachytit 

řadu vzájemně propojených dimenzí a měla by dodržet strukturu zobrazenou na následujícím 

schéma.  
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Schéma 2: Struktura informačni strategie (33) 

 

 První část shrnutí podává obecný pohled na IS/IT. Shrnuje pro účely vrcholového 

managementu doporučené strategie a základní závěry. Text hlavní části strategie se dělí do 

čtyř oddílů. První popisuje zdroje, východiska a cíle zpracování IST. Druhý oddíl analyzuje a 

hodnotí současný stav IS/IT v podniku a ve světě, třetí navrhuje cílový stav IS/IT a čtvrtý 

popisuje transformaci ze současného do konečného stavu. V hlavní části jsou pouze klíčové 

informace nutné pro pochopení IST jako celku. V poslední části IST najdeme přílohy. Tato 

část obsahuje podrobné informace týkající se jednotlivých návrhů a analýz.  
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3.9 Navržené metody vzdělávání   

Ze SWOT matice vyplynul jako velký problém absence systému školení zaměstnanců 

v oblasti užívání programového vybavení podniku. Možností, jak napravit tuto oblast, patřící 

do rozvoje lidských zdrojů, je hned několik, jak lze vidět v matici metod v následující tabulce. 

Tabulka 12: Matice metod rozvoje lidských zdrojů (34) 

 

Mezi použitelné metody ke vzdělávání ve firmě při výkonu práce patří:  

 Instruktáž při výkonu práce – jedná se o nejpoužívanější metodu, patřící zároveň 

k těm nejjednodušším způsobům, kdy zkušený pracovník ukáže novému nebo 

nezkušenému pracovníkovi pracovní postup. 

 Coaching – jedná se o formu instruktáže, která je dlouhodobějšího charakteru 

s přímou kontrolou nadřízeného. 

Mezi použitelné metody ve firmě ke vzdělávání mimo pracoviště patří:  

 Přednáška – jde většinou o jednostranný tok informací od školitele ke školenému a je 

založen na sdělení teoretických či faktických informací. 

 Přednáška spojená s diskusí – školení posluchači jsou oproti běžné přednášce přímo 

zapojeni do aktivit, diskuze, kde se snaží zodpovědět nebo vyřešit vzniklé otázky a 

situace. 

 Demonstrování – jedná se o názorné zobrazení - praktické vyučování používající 

dalších pomůcek, v tomto případě počítače, na kterém si školení pracovníci přímo 

zkouší předváděnou činnost. 

 Vzdělávání pomocí počítačů - E-learning – v posledních letech nejrozšířenější forma 

školení, která nese minimální náklady. Počítače simulují dané pracovní situace, 

usnadňují učení díky schématům, obrázkům a grafům, nabízejí různé testy a cvičení. 

Metoda lze použít ke kolektivnímu i individuálnímu vzdělávání. Výhoda spočívá v 

bezprostřední zpětné vazbě, jak lze vidět na následujícím schéma. 
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Schéma 3: Základní složky E-learningu (35) 

3.10 Rizika po zavedení navrhovaných změn 

Na základě bezpečnostních pravidel a stanovené vizi informační strategie nastal pokles 

pravděpodobnosti výskytu u veškerých nepříznivých rizik na minimum. Do budoucna by bylo 

dobré dohlížet na důsledné dodržování daných pravidel.   

 Tabulka 13: Hodnocení rizik po provedení změn (autor) 

 

 

Po zavedení daných opatření přispěla součtová matice k odstranění nalezených rizik. 

Jak je v tabulce vidět, veškeré hrozby mající negativní vliv na informační systém byly 

zredukovány na akceptovatelnou míru rizika – pod podmínkou zájmu ze strany vedení.  

Číslo Oblast Riziko P D V

1 HW Ztráta nebo poškození dat vlivem nedostatečné a nepravidelné obměny počítačů 1 3 4

2 SW Chyba zaměstnance díky nedostatečné intenzitě školení 1 4 5

3 SW Chyba zaměstnance díky nedostatečné nápovědě programu APLIK 1 3 4

4 SW Chyba zaměstnance díky chybějící funkci v programu APLIK 1 3 4

5 SW Absence zpětné vazby se spokojenosti s IS 1 1 2

6 OW Absence bezpečnostních pravidel 1 4 5

7 OW Absence pravidel pro autorizovaný přístup 1 4 5

8 PW Chyba zaměstnance díky nestanoveným pravidlům 1 2 3

9 PW Chyba  zaměstnance díky nedostatečné znalosti IS 1 2 3

10 PW Nezastupitelnost mezi zaměstnanci 1 3 4

11 DW Není zabezpečen nepřetržitý přístup 1 4 5

12 DW Nepravidelná kontrola zabezpečení sítě firewallem 1 3 4

13 CU Nejsou definovány metriky IS vůči jeho uživatelům 1 2 3

14 SU Není stanovena pravomoc a povinnost správce sítě 1 3 4

15 MA Nelze zkoumat efektivnost systému 1 2 3
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 Tabulka 14: Součtová matice rizik po změnách (autor) 

 

 

Díky navrženým opatřením se podařilo zredukovat všechna rizika, která ohrožovala 

plynulost a bezpečnost chodu informačního systému firmy. Následující graf ukazuje původní 

hodnotu v porovnání s novou hodnotou významnosti rizik na základě vlivu navržených 

opatření. 

Graf 15: Znázornění původní a současné významnosti rizik (autor) 
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3.11 Ekonomické zhodnocení navrhovaných změn 

Při ekonomickém zhodnocení navrhovaných změn je třeba vyjít z aktuálních výdajů 

na provoz podnikového informačního systému jako celku, které se skládají z 2 základních 

položek: 

1) Pravidelné roční náklady na provoz IT ve výši 99,1 tis. Kč (viz tab. 14) 

2) Mzdové náklady ve výši 613,5 tis. Kč ((viz tab. 15) 

Celkové výdaje na provoz PIS v roce 2016 tedy činily 712 600 Kč. 

Tabulka 15: Pravidelné roční náklady na provoz IT (Autor) 

 

Tabulka 16: Vybrané ukazatele firmy 2016 (Autor) 

Rok 2016 

Počet zaměstnanců  13 

Mzdové náklady 7 975 

na 1 zaměstnance 613,5 

Tržby za prodej výrobků a služeb 17 448 

na 1 zaměstnance 1342,2 

Zisk před zdaněním 721 

na 1 zaměstnance 55,5 

 

Podle informací poskytnutých IT správcem podnik nemá stanovený finanční plán, 

nákup PC a dalšího vybavení schvaluje jednatel individuálně po návrhu již zmiňovaného 

správce. Vlastní dokument IST může být vytvořen zaměstnanci podniku nebo externí firmou. 

Pokud by to bylo řešeno externí firmou, součástí objednávky by bylo i vytvoření příslušné 

směrnice. Lze uvažovat o nákladech ve výši cca 25 000 Kč. 

Další oblastí, kde mohou náklady dosáhnout odlišných hodnot je oblast vzdělávání. I 

v této oblasti je mnoho variant, které jsem pro větší přehlednost umístil do rozhodovacího 

stromu. 

Co na čem popis cena bez DPH na měsíc

aktualizace APLIK náhr díly a práce na místě příští prac den 8 900 Kč 741,67 Kč

aktualizace MONEY S 3 START 3 000 Kč 250,00 Kč

aktualizace SPZ možnost získávat aktualizace sw, integrovaný antivirus - jeho aktualizace 3 900 Kč 325,00 Kč

licence Kerio Control antivirus - aktualizace 29 860 Kč 2 488,33 Kč

servery NETIO 22 560 Kč 1 880,00 Kč

domény poplatky za webový prostor 4 domén (250,- Kč / rok) 1 000 Kč 83,33 Kč

UPC paušál za internetovou konektivitu 29 880 Kč 2 490,00 Kč

Celkem 99 100 Kč 8 258,33 Kč

Seznam pravidelných ročních nákladů na provoz IT
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Tabulka 17: Rozhodovací strom – vzdělávání (Autor) 

 

U oblasti vzdělávání by bylo nejprve třeba určit, kteří zaměstnanci tuto pomoc 

potřebují, jaké formě výuky by dávali přednost a jaká bude třeba intenzita a úroveň. Odpovědi 

by mohl poskytnout např. dotazník. Kombinace různých metod by byla asi nejvhodnější, 

jelikož každá z metod by vyhovovala jiné skupině zaměstnanců. Například kombinace 

instruktáž – přednáška s diskuzí - e-learning se jeví velice dobře. 

Další navrhnuté změny nevyžadují žádné speciální náklady a je možné je pokrýt 

pracovníky podniku (členové managementu kvality, IT správce), jedná se o následující změny 

a úkoly:  

 navrhnout vedení firmy výši finančních nákladů na změnu hardwaru v horizontu 

dalších 5 - ti let. 

 definovat metriky informačního systému vůči jeho zaměstnancům a pravidelně 

vyhodnocovat.  

 vytvoření prostoru na zpětnou vazbu tzv. service desk. 

 vytvoření nové směrnice Pravidla provozu informačních systémů. 

 kontrola kvality PC sítí a jejich rychlosti. 

 rozeslání emailu s žádostí o přihlášení se konkrétních osob, které neshledávají PIS 

trvale přístupným a napravení tohoto stavu.  

 kontrola úrovně ochrany klíčových technických prvků před krádeží, živelnou 

katastrofou atp. 

 jasně definovat pravomoci a povinnosti správce sítě. 

  prověřit, zda momentální zabezpečení sítě firewallem Kerio Control je na dostatečné 

úrovni popř. zda není vhodné zakoupit jiný firewall. 

 

externí lektor IT správce

Náklady 0 Náklady 0 Náklady 60 tis.Kč Náklady 0 Náklady  20 tis. Kč Náklady 0 Náklady 0

záporné 

externí tvůrce
tvůrce-IT 

správce

při výkonu práce

e - learningpřednáška

přednáška s diskusí 

demonstrování
instruktáž coaching

kladné

mimo pracoviště

Rozhodnutí o nutnosti vzdělávání
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Z výše popsaných skutečností vyplývá několik variant, jak může vedení podniku 

dosáhnout navržených změn v závislosti na variantě od skoro nulových nákladů (žádné změny 

nebo změny bez poplatků), až po náklady v roční výši 105 tis. Kč (kombinace externí tvorby 

IST a směrnice vzdělávání z externích zdrojů). Zhodnocení ekonomické návratnosti v 

budoucích letech je vzhledem k tomu, že informační systém v tomto podniku není výrobní 

nástroj, v podstatě nereálné. Navrhovaná opatření by měla být hodnocena spíše 

z neekonomických ukazatelů, jako je vyšší bezpečnosti dat, stanovení pravidel a povinností 

uživatelů, rozvoj znalosti IS, k navýšení celkové spokojenosti zaměstnanců se systémem, a 

tím také k navýšení produktivity práce, která může následně také vést k navýšení tržeb a 

zisku. 
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ZÁVĚR 

 

Cílem práce byla analýza stavu současného informačního systému podniku 

DATEV.cz, posouzení tohoto stavu a navržení změny, směřující ke zlepšení daného stavu a 

eliminaci objevených rizik. V teoretické části práce byl představen zkoumaný podnik a jeho 

vnitřní procesy, principy a možnosti současných informačních systémů. Dále bylo popsáno 

hodnocení IS v jednotlivých krocích, možná rizika při jeho zabezpečení a principy tvorby 

informační strategie.  Po představení podniku, dotazníkovém šetřeni mezi managementem a 

zaměstnanci, byla provedena analýza HOS 8 a SWOT, které nastínily, v jakém stavu se 

informační systém nachází. Na základě zmiňovaných analýz byly navrženy možné změny pro 

podnik. 

 Největším problémem firmy je skutečnost, že podnik nemá vytvořenou informační 

strategii, a to i přes to, že je ve firmě zavedená funkce IT technika, který je zároveň správce 

sítě a plní i funkci CIO manažera, takže by měl mít na starosti definování informační strategie 

a celkovou odpovědnost za běh IS. Pro zlepšení této dlouhodobě neudržitelné situace navrhuji 

vedení podniku důrazně vysvětlit pracovníkovi IT, že to patří do součástí jeho práce a po 

zjištění nutných informací ho dovést v určeném termínu k vytvoření informační strategie a 

směrnice Pravidla provozu informačních systémů, tak aby strategie a směrnice mohly být 

vedením podniku schváleny a uvedeny v platnost. Dále navrhne vedení pravidelné školení a 

bude kladen důraz na dodržování daných pravidel a postih za jejich porušování. Dále bude 

provedena analýza zastupitelnosti klíčových pracovníků u práce s informačním systémem a 

v případě potřeby navrhne termíny doškolení. V případě, že by vedení firmy rozhodlo, že na 

návrh informační strategie a vytvoření směrnice nemá CIO manažer potřebnou kvalifikaci 

nebo dostatečnou časovou kapacitu, lze uvažovat o externích zdrojích. 

 V oblasti hardwaru navrhuji zavést  pravidelnou obměnu nejstarších PC za nové a v 

rámci plánované informační strategie bych navrhnul vedení firmy výši finančních nákladů na 

tuto změnu na horizontu dalších 5 - ti let. V rámci příprav navrhuji také zkontrolovat rychlost 

a kvalitu počítačových sítí, dále zkontrolovat úroveň ochrany hlavních technických prvků 

před krádeží, živelnou katastrofou aj. 

 V oblasti softwaru firmy je třeba odstranit menší spokojenost zaměstnanců s nízkým 

počtem nápověd, užitečných odkazů a funkcí, dále pak se složitější obsluhou a nízkou 

intenzitou školení. Navrhuji vytvoření harmonogramu školení u jednotlivých okruhů 
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zaměstnanců a po ukončení školení vytvořit dotazník, který zodpoví otázky, jaké funkce a 

nápovědy v systému doopravdy chybí a které jen zaměstnanci nedokázali použít a najít. 

Zodpovědný za tuto operaci bude CIO manažer, který připraví cenovou kalkulaci za školení 

provedené u externích zdrojů. Na základě rozhodnutí managementu kvality, jestli bude lektor 

externí nebo interní, vytvoří harmonogram školení a dotazník. Dále navrhne trvalou možnost 

na zpětnou vazbu tzv. service desk, kde bude možné zadávat informace o tom, jaké funkce a 

nápovědy stále schází, jaká je spokojenost s jeho prací, co nového je potřeba apod. Za vlastní 

vytvoření service desk a tvorbu nutných funkcí a nápověd bude zodpovědný CIO manažer. 

Jednotlivé termíny splnění budou určeny na schůzi managementu kvality. 

 Ve firmě je zavedená funkce IT technika, který je zároveň správce sítě a plní i funkci 

CIO manažera, takže by měl mít na starosti definici informační strategie a celkovou 

zodpovídat za běh IS. V současné době však žádná informační strategie ve firmě stanovena 

není. Pro zlepšení této do budoucna neudržitelné situace navrhuji vedení podniku důrazně 

vysvětlit pracovníkovi IT, že to patří do součástí jeho práce a po zjištění nutných informací ho 

dovést v určeném termínu k vytvoření informační strategie a směrnice pro Pravidla provozu 

informačních systémů, tak aby strategie a směrnice mohly být vedením podniku schváleny a 

uvedeny v platnost. Dále navrhne vedení pravidelné školení a bude kladen důraz na 

dodržování daných pravidel a postih za jejich porušování. Dále bude provedena analýza 

zastupitelnosti klíčových pracovníků u práce s informačním systémem a v případě potřeby 

navrhne termíny doškolení. V rámci informační strategie a směrnice Pravidla provozu 

informačních systémů bude jasně stanovena pravomoc a povinnost správce sítě. Dále navrhuji 

při vytváření informační strategie a směrnice Pravidla provozu informačních systémů jasně 

nastavit cíle informačního systému vzhledem k uživatelům. Dále navrhuji zřetelně definovat 

metriky informačního systému vůči jeho zaměstnancům, kterými měříme, jak informační 

systém plní svoji roli, a které by se měly pravidelně vyhodnocovat. Také by se mělo 

pravidelně zkoumat, jaké přínosy zaměstnanci očekávají od informačního systému, náměty a 

přání uživatelů by měly být brány v potaz. 

 Určitá část respondentů nepovažuje podnikový informační systém za přístupný 

nepřetržitě. Jelikož byl dotazník anonymní, tak nelze zjistit pozice a nutnost trvalého přístupu. 

Pokud by ale šlo o zaměstnance z vyšší pozice, mohlo by jít o vážný problém, potřebující 

detailnější analýzu a co nejrychlejší řešení. Navrhoval bych proto rozeslání emailu s žádostí o 

přihlášení se konkrétních osob, které neshledávají PIS trvale přístupným. Vedení by pak 

zvážilo jednotlivě nutnost zásahu a správce počítačové sítě by případně provedl nápravu. 
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Bezpečnost sítě je potřeba prověřovat v pravidelných intervalech, navrhuji tedy ověřit, zda 

momentální zabezpečení sítě firewallem Kerio Control je na dostatečné úrovni popř. zda není 

vhodné zakoupit jiný firewall. Na základě bezpečnostních pravidel a stanovené vizi 

informační strategie bude možné zredukovat všechna rizika, která ohrožovala plynulost a 

bezpečnost chodu informačního systému firmy.  
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PŘÍLOHY 

Příloha A – Dotazník spokojenosti s podnikovým informačním systémem - zaměstnanci: 
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Příloha B - Dotazník spokojenosti s podnikovým informačním systémem – management: 

 


