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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu informačního systému 

společnosti Hutchhouse. Díky analýze současného stavu tohoto systému a návrhům 

opatření informačního systému by měla společnost dosáhnout lepších výsledků. 

Předmětem práce je nejprve analýza samotné společnosti a dále analýza informačního 

systému a identifikace rizik. Výstupem práce jsou opatření, díky kterým jsou tato rizika 

eliminována. 

 

Klíčová slova 

Informační systém, SWOT analýza, HOS analýza, Skórovací metoda 

 

ABSTRACT 

The diploma thesis deals with the analysis of current situation of information systém 

Hutchhouse’s company. Due to the analysis of the current situation of the system and 

due to suggestions of preventions for the information system should the compan 

achieves better results. The subject of the thesis is mainly a analysis of the company, 

then the analysis of the information system and identification of risks. Output of this 

diploma thesis are preventions which eliminate these risks accordingly. 

 

Keywords 

Information system, SWOT analysis, HOS analysis, Scoring method  
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Úvod 

 

Společnost Hutchhouse jsem si vybral, protoţe v ní aktuálně pracuji a je třeba se v ní 

zaměřit především na její rozvoj. Tato společnost původně vznikla původně jako pila na 

zpracování dřeva v roce 1992. Následně se vyvíjela a začala vyrábět parkety jako svůj 

hlavní produkt. Po několika letech přidala do svého sortimentu tvorbu hrubých 

konstrukcí střech a dřevostaveb na objednávku ostatních výrobních podniků. 

V posledních 5 letech se společnost zabývá hlavně výrobou modulárních domů a snaţí 

se rozvíjet svoji výrobu a budovat lepší zázemí jak pro výrobu, tak pro své zaměstnance 

a stále se rozrůstá. 

Za dobu mého působení ve společnosti byly patrny nedostatky, které jsou především 

v informačních systémech, které společnost příliš nevyuţívá. V rámci mé diplomové 

práce jsou provedeny analýzy současného stavu společnosti a působící hrozby a rizika 

na ni. Pomocí těchto analýz jsou navrţeny nápravná opatření, která pomohou sníţit 

dopad těchto rizik a minimalizují pravděpodobnost jejich vzniku. 

 

 

Obrázek 1: Hutchhouse [1] 
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Cíle diplomové práce  

 

Cílem diplomové práce je analyzovat současný stav informačního systému společnosti 

Hutchhouse a jeho efektivnost za pomocí analýz SWOT, HOS8 a zhodnotit působící 

rizika. Dle výsledných hodnot dále navrhnout vhodné změny v informačních systémech, 

které zlepší současný stav a zmírní pravděpodobnost a následky rizik. 

Dílčí cíle práce: 

- Popis společnosti 

- Analýza současného stavu společnosti 

- Vyhodnocení analýzy současného stavu 

- Návrh nového informačního systému společnosti 

- Vyhodnocení výsledků opatření 

 

Aby byly všechny cíle práce splněny, je nejprve třeba zpracovat teoreticky metody uţité 

v práci. Následuje popis a představení společnosti. Jako první se provede analýza 

společnosti jako celku, k tomu je vyuţit analýza SWOT a PEST. Následně se analyzuje 

informační systém pomocí analýzy SWOT a HOS8. Tyto analýzy jsou dále vyuţity při 

zjišťování potenciálních rizik, týkajících se s informačním systémem společnosti. Pro 

vyhodnocení rizik je pouţita skórovací metoda, která k příslušným rizikům přidá jejich 

hodnotu. Následně se navrhne opatření na sníţení kritických a závaţných rizik a je 

vypracována opět skórovací metoda, aby se ověřilo, zda je navrhované opatření 

efektivní.  
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1. Teoretická část 

 

1.1 Informační systém 

 

Informační systém lze chápat jako mnoţinu prvků, jejich vlastností a vztahy mezi nimi. 

Lze definovat takto: „Informační systém je soubor lidí, technických prostředků a metod 

(programů), zabezpečujících sběr, přenos, zpracování uchovávání dat za účelem 

prezentace informací pro potřebu uživatelů činných v systémech řízení.“ [2] 

 

Mezi nezbytnou část informačního systému patří samozřejmě také hardwarová a 

softwarová infrastruktura, která napomáhá efektivnímu a automatizovanému zpracování 

dat pomocí daných softwarů do srozumitelné podoby pro uţivatele. [3] 

 

 

Obrázek 2: Technologické pojetí informačního systému [3] 

 

Podnikové informační systémy se klasifikují především dle jejich vyuţití, přičemţ do 

nich zasahuje jak nabídka dodavatelů, tak poţadavky poptávajícího na řízení procesů. 

[3] 

 

Podnikové informační systémy tvoří dle holisticko-procesní kvalifikace: 

- ERP jádro – řízení interních procesů 
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- CRM systém – procesy směřované k zákazníkovi 

- SCM systém – řízení dodavatelského řetězce 

- MIS – manaţerský informační systém [3] 

 

1.2 SWOT analýza 

 

Analýza SWOT je jednou z nejpouţívanějších a nejjednodušších analýz, které se 

provádějí pro zjištění silných stránek podniku, které se mají rozvíjet popřípadě slabých 

stránek, kterým by e mělo vyvarovat. Tyto dvě stránky působí ve vnitřním prostředí 

podniku. Naopak na vnější prostředí podniku působí jiné dvě síly a to jsou příleţitosti a 

hrozby. Opět zde platí, ţe hrozeb by se měl podnik vyvarovat a zaměřit se na jejich 

eliminaci a především se zaměřit na příleţitosti, které z této analýzy vyplívají. [4]   

Rozdělení sil: 

 Silné stránky (strenghts S) – jako silná stránka jsou brány všechny vnitřní 

faktory, které pomáhají udrţet firmě silnou pozici na trhu. Jsou to zejména ty oblasti, ve 

kterých firma vyniká a lze říci, ţe v nich má od ostatních konkurenční výhodu. Jde o 

vlastnosti, dovednosti nebo celkový potenciál firmy tvořit zisk. [5] 

 Slabé stránky (weaknesses W) – jedná se o opak silných stránek. Firma nemá 

dobrý potenciál. Mohou jí chybět silné stránky. Pokud převaţují slabé stránky, firma 

ztrácí svou efektivnost, není konkurenceschopná a ztrácí schopnost tvořit zisk. [5] 

 Příležitosti (opportunities O) – zde se jedná jiţ o vnější faktory působící na 

firmu. Jsou to především moţnosti, které mohou umoţnit firmě růst nebo lépe vyuţívat 

své zdroje, k dosaţení cílů. Při efektivním vyuţití příleţitostí můţe nastat zvýhodnění 

oproti konkurenci. [5] 

 Hrozby (threats T) – jedná se o nepříznivou situaci pro firmu a představují 

překáţky ve výkonu činnosti. Je velmi důleţité, aby firma flexibilně reagovala na 

všechny vnější hrozby a snaţila se je co nejrychleji eliminovat nebo alespoň zmírnit 

jejich dopad. [5] 
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SWOT analýza pomáhá k vytvoření strategie vedení společnosti, která pomůţe 

k efektivnějšímu vyuţívání zdrojů nebo k lepšímu postavení společnosti na trhu a to 

díky vzájemnému posuzování silných a slabých stránek s příleţitosti a hrozbami. 

Existují čtyři základní rozdělení: 

 Maxi – Max (silné stránky – příleţitosti) – tato strategie se snaţí efektivně 

zuţitkovat silné stránky, aby jejich pomocí došlo k vyuţívání moţných příleţitostí. Tato 

strategie je zaměřena především na inovace společnosti. 

 Maxi – Min (silné stránky – hrozby) – zde se také snaţí efektivně vyuţít silných 

stránek, ale k eliminaci hrozeb. 

 Mini – Max (slabé stránky – příleţitosti) – jde zde o překonání slabých stránek 

společnosti pro moţnost vyuţití příleţitostí. 

 Mini – Min (slabé stránky – hrozby) – strategie ukazuje, které slabé stránky 

mohou být příčinou vzniku hrozeb. U této strategie je snaha co nejvíce eliminovat nebo 

omezit vnikající hrozby. [6] 

 

1.3 PEST analýza 

 

Tato analýza, známá také jako SLEPT, je zaměřena na vnější prostředí společnosti a 

obsahuje čtyři základní skupiny, které jsou tvořeny těmito faktory: 

- Politické faktory 

- Ekonomické faktory 

- Sociální faktory 

- Technologické faktory [7] 

 

Kaţdý z těchto uvedených faktorů působí na rozdílné společnosti jinou mírou, jde 

hlavně především i o to, v jakém odvětví společnost působí. 
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Politické faktory – tyto faktory jsou tvořeny především působením společenského 

systému, ve kterém jednotlivé společnosti podnikají. Systém je především ovlivněn 

vývojem politické situace v zemi a jejím okolí. 

Ekonomické faktory – zde se vychází z ekonomické situace a hospodářské 

politiky daného státu.  

Mezi ekonomické faktory spadá: 

- Tempo růstu ekonomiky 

- Nezaměstnanost 

- Inflace 

- Vývoj HDP 

- Měnové kurzy 

Sociální faktory – udává je především společnost a její struktura. Hlavním 

ukazatelem je také sociální skladba obyvatelstva. 

Mezi sociální faktory spadá: 

- Velikost populace 

- Demografie 

- Věková struktura 

- Kulturní faktory 

- Míra vzdělání a další 

Technologické faktory – jedná se zejména o faktory, které představují inovační 

potenciál země a tempo růstu technologických změn. [7] 
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1.4 Metoda HOS8 

 

Metoda HOS8 je tvořena pro posouzení současného stavu informačního systému dané 

společnosti a pomáhá tvořit informační strategii k dosaţení ideálně vyváţeného 

prostředí. Metoda je zaměřena na osm hlavních oblastí informačního systému 

společnosti a pomáhá odhalit slabá místa tohoto systému. K tomu slouţí porovnání 

s ostatními společnostmi ve stejném odvětví. [8] 

Mezi hlavní oblasti, které metoda HOS8 zkoumá, patří: Hardware, Software, Orgware, 

Peopleware, Dataware, Zákazníci, Dodavatelé a Management. [8] 

 

 „Hardware 

V této oblasti je zkoumáno technické vybavení firmy, hardware. 

 Software 

Tato oblast zahrnuje zkoumání programového vybavení, jeho funkcí, snadnosti 

používání a ovládání. 

 Orgware 

Oblast orgware zahrnuje pravidla pro provoz informačních systémů, doporučené 

pracovní postupy, 

bezpečnostní pravidla. 

 Peopleware 

Oblast zahrnuje zkoumání uživatelů informačních systémů. Peopleware se především 

zaměřuje na pracovníky z pohledu jejich povinností vůči informačnímu systému. 

 Dataware 

Oblast zkoumá data ve vztahu k jejich dostupnosti, správě a bezpečnosti. 
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 Zákazníci 

Oblast zákazníků informačního systému. Pojem zákazník může být chápán jako skutečný 

zákazník, někdo kdo používá část Vašeho systému určeného pro zákazníky, jako 

elektronický obchod, celý informační systém v případě, že ho pronajímáte zákazníkům, 

systém pro podporu zákazníků a podobně. Pokud tomu tak není, tak pojem zákazník 

představuje uživatele Vašeho informačního systému, je to tedy kterýkoli pracovník Vaší 

organizace, který potřebuje systém a jeho výstupy ke své práci. 

 Dodavatelé 

Oblast dodavatelů: Dodavatelem je míněn ten, kdo pro Vás zajišťuje provoz 

informačního systému, nikoli ten, kdo Vám jej dodal či vytvořil. Pokud jde o systém, 

jehož provoz a podpora jsou zajišťovány jinou organizací, je pojem dodavatel chápán v 

obvyklém smyslu. Pokud jsou provoz či podpora informačního systému zajišťovány 

přímo pracovníky Vaší firmy, pak pojem dodavatel informačního systému představuje 

tyto pracovníky. 

 Management 

Tato oblast zkoumá řízení informačních systémů ve vztahu k informační strategii, 

důslednosti uplatňování stanovených pravidel a vnímání koncových uživatelů 

informačního systému.“ [8] 

 

1.5 Analýza rizik – Skórovací metoda 

 

Analýza rizik je v této práci řešena pomocí Skórovací metody s mapou rizik. Tato 

metoda obsahuje tři fáze, kterými jsou: 

- Identifikace rizika 

- Ohodnocení rizika 

- Návrh na opatření ke sníţení rizika. [9] 

Identifikace rizika se v této metodě provádí pomocí rizikových faktorů, u kterých se 

potom ohodnotí jak pravděpodobnost jejich výskytu, tak i dopad, jaký by měly na 
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fungování společnosti. Tyto faktory jsou ohodnoceny pomocí stupnice od 1 do 10. 

Rizikovým faktorem je zde tedy myšlen porovnatelný nebo měřitelný ukazatel pro 

určení významnosti rizika. [9] 

Metoda je zaloţena na Team Delphi, díky čemuţ stanoví expertní odhad pro jednotlivá 

skóre. Členové projektového týmu stanoví nezávisle na ostatních svůj odhad hodnot. 

Výsledné skóre se vypočítá pomocí aritmetického průměru všech odhadů jednotlivých 

členů. Hodnota rizika se potom určí jako součin skóre pravděpodobnosti a dopadu a 

jeho výše je v rozmezí 1 aţ 100. [9] 

Po výpočtu hodnoty rizika se tyto hodnoty přenesou do grafické podoby a sestaví se 

mapa rizik. Tu tvoří dvourozměrná matice pomocí bodového grafu. Pro rizika, která se 

nacházejí v kvadrantu kritická rizika, ale také v kvadrantu závaţná rizika, se navrhnou 

opatření pro sníţení hodnoty těchto rizik. [9] 
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2. Analytická část 
 

V analytické části diplomové práce se první zaměřím na představení společnosti a dále 

ji analyzuji pro zjištění jak jejího prostředí, tak i slabých stránek společnosti a hrozeb, 

které na ni působí. V neposlední řadě si vytyčím hlavní rizika, které mohou společnost 

ohrozit. 

 

2.1 Představení společnosti 

 

Název společnosti:  Hutchhouse 

Obchodní název: Petr Králík 

Právní forma: Fyzická osoba 

IČO: 64316912 

DIČ: CZ8112183805 

Datum zápisu: 29.1.2003 

Sídlo společnosti:  Vojtěšská 211/6, Praha 1 110 00 

Provozovna:  Nechvalín, Pila Nechvalín, Bukovany 696 31 

Poslání společnosti:   Výroba a prodej nízkoenergetických, kolaudovatelných 

modulových domů umoţňující celoroční bydlení. 

Předmět podnikání:  Výroba a prodej modulárních domů. 

CZ-NACE:  00: Výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 

ţivnostenského zákona 

 41.20: Výstavba bytových a nebytových budov 

Velikost podniku:  Malý podnik do 50 osob. 
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 Historie společnosti 2.1.1

 

Kořeny společnosti sahají aţ do roku 1992, kdy byl zaloţen pilařský závod, který byl 

zaměřen na zpracování dřeva. Toto se dále vyvíjelo a postupně se k tomuto úkonu 

přidala i výroba parket a trámového řeziva. V roce 2003 převzal společnost pan Petr 

Králík, který zařadil do výroby i zakázky pro společnosti, které se zabývaly výrobou 

dřevostaveb, a postupně se začala rýsovat naše vize. V roce 2015 se vyrobil náš první 

prototyp modulového domu a od té doby se firma v této sféře začala prosazovat aţ do 

konce roku 2017, kdy se ustálila na trhu mezi ostatními konkurenčními firmami a dala 

si jméno Hutchhouse – modulové domky. Toto jméno je zatím rezervováno jen 

prostřednictvím webové domény, ale jak se firma bude dále rozvíjet, stane se z ní 

společnost s ručením omezeným a vznikne tedy značka Hutchhouse s.r.o. 

 

Obrázek 3: Logo Hutchhouse [1] 

 

 Oblast podnikání 2.1.2

 

Hlavní oblastí podnikání společnosti Hutchhouse je výroba a prodej plně 

kolaudovatelných nízkoenergetických domů třídy B. Patří sem především domy určené 

k celoročnímu bydlení, ale také zahradní domy, přístavby, kancelářské prostory a další. 

Jako přidruţenou činnost společnost vyrábí dřevěné podlahy, ale od této výroby 

postupně upouští a zaměřuje se převáţně na výrobu domů. 
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 Produkty společnosti 2.1.3

 

Jak jiţ bylo zmíněno, společnost vyrábí modulové domy. Jde o dřevěné domy 

konstruované z lepených KVH hranolů, které zaručí celé stavbě podstatnou oporu a 

z dalších kvalitních materiálů. Hlavní výhodou těchto domů je jejich rychlá výstavba a 

přijatelná cena. Převáţná většina domů je tvořena v naší provozovně, kde je dům 

vytvořen takzvaně „na klíč“ a zákazníkovi před převozem předán. Domy jsou tvořeny 

dle typů v jednotlivých kategoriích, jako je Design, Tube nebo kategorie Eco. Tyto 

kategorie jsou členěny do jednotlivých modulů, od délky 8 aţ 15 metrů a šířky 4,2 aţ 

4,5 metru. Těmito rozměry jsme limitování z důvodů kamionové přepravy. Tyto 

moduly jdou však jakkoliv kombinovat a tvořit tak různé tvary, či typy domů (tvar L, 

bungalov, patrový dům) 

 

Členění domů dle modulů typ Design: 

 Design 8 8 x 4,2 metru  660.000 ,- Kč bez DPH 

 Design 10 10 x 4,2 metru  820.000 ,- Kč bez DPH 

 Design 12 12 x 4,2 metru  980.000 ,- Kč bez DPH 

 Design 13 13 x 4,2 metru  1.100.000 ,- Kč bez DPH 

 Design 15 15 x 4,2 metru  1.3300.000 ,- Kč bez DPH 

 

Obrázek 4: Design 12 [1] 
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 Organizační struktura 2.1.4

 

Jednatel společnosti
 

Zástupce jednatele, 
obchodní zástupce

 

Účetní
 

Fakturace
 

Vedoucí pracovník 
probozu

 

Montážní 
pracovníci

 

Instalatér
 

Elektrikář
 

 

Obrázek 5: Zjednodušená organizační struktura [autor] 

 

 Cíle společnosti 2.1.5

 

Hlavním cílem společnosti je uspokojovat potřeby svých zákazníků tím, ţe jim dodá 

kvalitní výrobek, přesně dle jejich specifikace. Abychom se tohoto docílila, klade 

společnost důraz na kvalitu, čemuţ napomáhá i neustálá inovace výrobního procesu, ale 

také vybavenost technického zázemí. Výrobou modulových domů jako celku, se 

společnost nezabývá dlouho, proto, aby se prosadila mezi konkurencí, je třeba dbát na 

dobré jméno a získávat si zákazník i pomocí kladných referencí od jiţ realizovaných 

zakázek. Hlavní působiště je Česká republika, společnost však chce expandovat i na 

zahraniční trh a zacílit se tak na celou střední Evropu. Budoucnost společnosti je i 

v tom, ţe díky inovacím ve výrobě, se zaměří na výrobu nejen modulových domů, ale 

pro příklad i mobilních domů a nebo houseboatů.  
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2.2 Analýza prostředí pro podnikání 

 

Zde si jiţ analyzuji okolí společnosti, kde působí, jaké má v České republice uplatnění, 

jaké faktory na společnost působí a kde vznikají pro společnost příleţitosti, ale také 

naopak, jaké rizika na společnost působí. Jako základní analýzy budou zde pouţity 

analýza SWOT a analýza PEST. 

 

 SWOT analýza společnosti 2.2.1

 

SWOT analýza je nejpouţívanějším nástrojem analýzy, pro posouzení významnosti 

faktorů. Zaměřuje se především na silné a slabé stránky společnosti, na příleţitosti a 

hrozby, které mohou nastat. Tato analýza má dva hlavní vstupy dat, jde o: 

 

 Data z vnitřního prostředí – zde se zohledňují silné a slabé stránky 

společnosti. Společnost toto prostředí můţe sama ovlivnit. 

 Data z vnějšího prostředí – zde se zohledňují příleţitosti a hrozby 

působící na společnost. Společnost toto prostředí nemůţe sama ovlivnit a 

musí se mu přizpůsobit. 

 

Silné stránky společnosti: 

- Modularita domů, rychlost výstavby domů, přijatelná cena, ţivotnost domů a 

kolaudovatelnost 

 

Slabé stránky podniku: 

- Nutnost dobré příjezdové cesty k provozovně, nedostatek pracovní síly, 

velikost provozovny, informační systém společnosti 
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Příležitosti podniku: 

- Rozvoj výroby, inovace postupů a technologií, expanze na zahraniční trh, 

vývoj nové řady domů (houseboat) 

 

Hrozby podniku: 

- Rostoucí konkurence společnosti, pokles ekonomiky státu, nezájem 

zákazníků o produkt, zvyšování cen materiálu 

 

Tabulka 1: SWOT analýza společnosti [autor] 

Silné stránky Slabé stránky 

S1 Modularita domů W1 Nutnost dobré příjezdové cesty 

S2 Rychlost výstavby domů W2 Nedostatek pracovní síly 

S3 Přijatelná cena W3 Velikost provozovny 

S4 Ţivotnost domů a kolaudovatelnost  W4 Informační systém společnosti 

Příležitosti Hrozby 

O1 Rozvoj výroby T1 Rostoucí konkurence společnosti 

O2 Inovace postupů a technologií T2 Pokles ekonomik státu 

O3 Expanze na zahraniční trh T3 Nezájem zákazníků o produkt 

O4 Vývoj nové řad domů T4 Zvyšování cen materiálu 

 

Tabulka 2: Porovnání silných stránek [autor] 

  S1 S2 S3 S4 Součet Váha 

S1 x 0,5 0 1 1,5 25% 

S2 0,5 x 0 0 0,5 8% 

S3 1 1 x 0 2 33% 

S4 0 1 1 x 2 33% 

Celkem         6 100% 
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Tabulka 3: Porovnání slabých stránek [autor] 

  W1 W2 W3 W4 Součet Váha 

W1 x 0 0,5 0 0,5 8% 

W2 1 x 0,5 0,5 2 33% 

W3 0,5 0,5 x 0 1 17% 

W4 1 0,5 1 x 2,5 42% 

Celkem         6 100% 

 

Tabulka 4: Porovnání příležitostí [autor] 

  O1 O2 O3 O4 Součet Váha 

O1 x 0,5 1 0,5 2 33% 

O2 0,5 x 0,5 0,5 1,5 25% 

O3 0 0,5 x 0 0,5 8% 

O4 0,5 0,5 1 x 2 33% 

Celkem         6 100% 

 

Tabulka 5: Porovnání hrozeb [autor] 

  T1 T2 T3 T4 Součet Váha 

T1   x 0 1 0 1 17% 

T2 1 x 0,5 1 2,5 43% 

T3 0 0,5 x 1 1,5 25% 

T4 1 0 0 x 1 17% 

Celkem         6 100% 
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Tyto faktory, které nám ovlivňují společnost, se dále uspořádají do čtvercové matice a 

ohodnotí se na stupnici od 1 do 5, kdy 1 znamená, ţe mezi faktory není ţádný vztah a 5 

potom znamená, ţe mezi faktory existuje velmi úzký vztah. Pokud však nastává 

negativní vztah mezi zmíněnými faktory, pouţije se stejná stupnice, ale se zápornými 

čísli. 

Tabulka 6: Hodnocení intenzity vzájemných vztahů SWOT analýzy společnosti [autor] 

 

 

Tabulka 7: Výsledky SWOT analýzy společnosti [autor] 

 Silné stránky Slabé stránky 

Příležitosti 36 40 

Hrozby -11 -19 

 

Ze SWOT analýzy společnosti jsem zjistil, ţe největší vztah je mezi slabými stránkami 

a příleţitostmi. Z toho vyplývá, ţe by se společnost měla soustředit na strategii MIN-

MAX a měla by odstranit slabou stránku, kterou pro ni tvoří její informační systémy. 

Díky jejich náhradě za profesionálnější a kvalitnější systém můţe firma nalézt nové 

zákazník nejen u nás, ale i v zahraničí, dále se můţe zaměřit na lepší technologické 

vybavení, které bude tímto systémem řízeno a urychlí výrobu našich domů. 

 

  Interní faktory 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

  S1 S2 S3 S4 Součet O,T/S W1 W2 W3 W4 Součet O,T/S 

K
lí

čo
v
é 

ex
te

rn
í 

fa
k

to
ry

 O1 4 3 1 1 9 1 4 4 4 13 

O2 3 5 2 2 12 1 2 3 5 11 

O3 2 2 2 1 7 1 -1 2 3 5 

O4 3 2 2 1 8 1 3 3 4 11 

  12 12 7 5 36 4 8 12 16 40 

T1 2 3 -3 1 3 1 -3 -3 1 -4 

T2 1 1 -5 1 -2 1 -4 -3 -1 -7 

T3 3 -2 -4 1 -2 -1 1 -2 -4 -6 

T4 -2 -4 -5 1 -10 1 -1 -1 -1 -2 

Součet S,W 4 -2 -17 4 -11 2 -7 -9 -5 -19 
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 PEST analýza 2.2.2

 

PEST analýza slouţí především k identifikaci faktorů působící na společnost z jejího 

okolí. Zaměřuje se na pět základních skupin. Tyto skupiny v sobě zahrnují faktory, 

které jsou politické, ekonomické, sociální a technologické. 

 

Politické faktory 

Politické faktory ovlivňují nejen výrobu našich produktů, ale také zákazníka, který řeší 

stavební povolení, případně ohlášení stavby. To je velmi důleţité, jelikoţ při nesprávné 

formulaci, případně nevydání povolení, vyplývá pro zákazníka nemoţnost umístění 

stavby na pozemku a tím pádem i pro nás ztrátu zakázky, coţ vede ke ztrátě zisku. 

Z tohoto důvodu je potřeba sledovat aktuální politickou situaci, protoţe kaţdá strana má 

jiný program, popřípadě je zaměřena na jinou problematiku. Konkrétně na nás působí 

především vyhlášky týkající se zaměstnanců, bezpečnost práce a další. Velký krok 

kupředu v oblasti stavebnictví, se pro naši firmu a i pro zákazníka udál v lednu tohoto 

roku, kdy vyšla novela stavebního zákona, ze které vyplývá, ţe na všechny naše stavby, 

které mají pouze jedno přízemí, postačuje pouze ohlášení stavby a tím se urychluje celý 

proces vyřizování. Důleţitým faktorem je také sazba daně a to nejenom pro zákazníka, 

který při pořízení domu k bydlení má sazbu 15% a při pořízení domu k podnikání sazbu 

21%, ale také pro nás jako plátce DPH. 

 

Ekonomické faktory 

Vývoj ekonomické situace v České republice velkou částí ovlivňuje hospodaření 

společnosti, ale také stavebního trhu. Makroekonomické ukazatele, které nejvíce 

ovlivňují chod společnosti, jsou především ekonomický růst, míra inflace, úroková 

míra, ale také nezaměstnanost. V současné době dosahuje Česká republika kladného 

ekonomického růstu, coţ má pozitivní vliv na náš trh. Lidé mají pocit, ţe je vhodný čas 

na nákup nemovitostí a investování, tím pádem je příliv peněz do stavebnictví. Tuto 

situaci na trhu provází však i nízká nezaměstnanost, která na konci roku 2017 činila 
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2,4%, coţ je nejniţší nezaměstnanost, která kdy v České republice byla. Nízká 

nezaměstnanost má však neblahý dopad, jak na stavebnictví, tak i na ostatní průmysl. 

Z důvodů nedostatku pracovní síly se buďto protahují doby výroby, nebo se musí odříci 

zakázky. To společnost stojí peníze a je to pro ni ušlý zisk. Tato situace se dá řešit 

zvyšováním mezd zaměstnanců a přetahování zaměstnanců od jiných společností. 

Zvyšování mezd by však přineslo pouze zvýšení nákladů a mělo by minimální uţitek. 

Tento krok by pro společnost nebyl příliš efektivní. [10, 11] 

 

Sociální faktory 

Sociální prostředí má zásadní vliv na fungování společnosti. Nejdůleţitější je stanovení 

trhu, na kterém společnost působí. Jedná se zde o Českou republiku, jelikoţ jsme čeští 

výrobci. Česká republika měla k 31. prosinci 10.610.055 obyvatel. Velikost populace a 

její věkové rozmezí se však velmi mění, proto je důleţité, aby se společnost zaměřila 

jen na určitou věkovou kategorii, která je tvořena nejvíce potencionálními zákazníky. 

Důleţitá je také velikost ekonomicky aktivních obyvatel, jelikoţ zde jsou naši 

zákazníci.  

 

Obrázek 6: Věkové rozhraní návštěvníků facebooku [12] 

 

Technologické faktory 

Pro naši firmu, která se pohybuje v oblasti stavebního průmyslu, je velmi důleţité drţet 

krok s nejnovějšími trendy a rozvíjet technologie výroby, popřípadě se snaţit vyvíjet 

nové výrobní postupy a spolupracovat s dodavateli, kteří naší firmě dodají materiály 

přesně potřebné pro naši výrobu, případně vyvinout nové materiály. Z dlouhodobého 
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hlediska nelze fungovat bez investicí do technologií a zároveň obstát mezi stále rostoucí 

konkurencí, případně vyhovovat stále náročnějším poţadavkům zákazníků. Nové 

technologie také pomůţou zrychlit výrobu, popřípadě zautomatizovat některé výrobní 

procesy. Díky tomuto nenastává zvyšování cen produktů a můţe naopak nastat i sleva 

pro zákazníka. 

 

2.3 Analýza informačního systému společnosti 

 

 Metoda HOS8 2.3.1

 

Aby se odpovědělo na otázku, zda jsou informační systémy společnosti vyváţené, byl 

pomocí internetového portálu www.zefis.cz, který poskytl Doc. Ing. Miloš Koch, CSc., 

vpracován dotazník, který vyplnil vedoucí společnosti Hutchhouse, popřípadě jeho 

zástupce. Všechny získané odpovědi z tohoto dotazníku byly vyhodnoceny a dle 

získaných hodnot systém vytvořil pavučinový graf, kde lze vidět silné stránky 

informačního systému společnosti, ale také kde má společnost slabá místa. 

 

Posouzení zkoumaných oblastí společnosti 

V prvním grafu byly brány v potaz odpovědi z dotazníku a dle nich se posoudily 

jednotlivé oblasti informačního systému. Výsledné hodnoty se následně dle kladných či 

záporných odpovědí rozdělili do čtyř základních částí, kdy: 

1 – pro špatnou úroveň,  

2 – pro spíše špatnou úroveň, 

3 – pro spíše dobrou úroveň, 

4 – pro dobrou úroveň. 
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Graf 1: Úroveň jednotlivých oblastí IS [8] 

 

Z grafu lze vyčíst, ţe oblasti Hardware a Management IS jsou na nejvyšší moţné 

úrovni, tedy na dobré. Ostatní části aţ na Zákazníky jsou na úrovni tři, coţ je spíše 

dobrá úroveň, ale pro náš záměr je tato úroveň postačující. Největší propad a tím pádem 

i problém je u oblasti Zákazníci, kde se společnost dostala na úroveň dva, to odpovídá 

spíše špatné úrovni. 

 

Celkový stav systému společnosti 

Graf níţe je upraven jiţ o plochu, která znázorňuje celkovou úroveň systému. Hodnota 

této úrovně je dána nejniţší hodnotou z částí systému. Pro společnost je tato hodnota 

nejslabším článkem a měla by této oblasti věnovat vyšší pozornost. Jelikoţ se v tomto 

grafu řídíme pomocí nejslabšího článku, vyšel výsledek celkové úrovně informačního 

systému na spíše špatné úrovni. 
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Graf 2: Celkový stav systému [8] 

 

Doporučená podoba informačního systému společnosti 

Tento stav vychází z důleţitosti informačního systému pro společnost, především však 

dle toho, jakou důleţitost systému dala osoba, která vyplňovala dotazník. Pokud by zde 

vedoucí společnosti určil, ţe je informační systém nezbytně nutný, pro správný chod, 

tak by vyznačená doporučená úroveň získala hodnotu čtyři, coţ je znovu dobrá. 

V případě naší společnosti bylo však vyplněno, ţe bez informačního systému je činnost 

společnosti moţná, ale s velkými obtíţemi a díky tomu získala doporučená úroveň 

hodnotu tři, coţ je spíše dobrá úroveň. Tuto úroveň je však třeba chápat jako minimální 

poţadovanou úroveň informačního systému. 

 

 



 

31 

 

 

Graf 3: Doporučená podoba IS [8] 

 

Vyhodnocení 

Dle všech získaných informací se můţe usoudit, ţe informační systém naší společnosti 

je na lepší úrovni, neţ je očekávaná úroveň, která byla stanovena důleţitostí 

informačního systému pro společnost a to v oblasti Hardwaru a oblasti Managementu 

IS. Kde se však systém propadl a je na horší úrovni, neţ je očekávaná úroveň, je 

v oblasti Zákazníci, na kterou se je potřeba zaměřit, jelikoţ díky zákazníkům společnost 

tvoří zisk. 

Oblast zákazníci není však tvořena nejen zákazníky, tedy skutečnými osobami, které u 

nás nakupují a chtějí uspokojit svou potřebu, ale také interními uţivateli informačního 

systému, tedy všemi pracovníky organizace, kterým systém umoţní vykonávat svou 

práci efektivněji.  
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Informační bezpečnost 

V této části průzkumu vyplynulo, ţe úroveň bezpečnosti informačního systému, která je 

znázorněna zelenou barvou, je na spíše dobré úrovni a celková úroveň stávajícího 

informačního systému je v tomto případě na úrovni spíše špatná a je znázorněna modře. 

To můţe být způsobeno i tím, ţe společnost nemá zaměstnance nebo správce, 

zaměřeného přímo na tyto systémy, který by byl zaměstnán jako informační technik. 

Tuto pozici vykonává u své další činnosti zástupce jednatele, coţ je v současné situaci 

dostačující, ale s rostoucí kapacitou společnosti, ale také s rostoucím technickým a 

softwarovým vybavením tato volba nebude vhodná a bude nutné řešení pomocí 

profesionálního technika. 

 

Graf 4: Informační bezpečnost [8] 
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 SWOT analýza informačního systému 2.3.2

 

Pro určení důleţitosti a významnosti faktorů, které nejvíce ovlivňují informační systém 

firmy, se pouţije také analýza SWOT, která byla jiţ pouţita jednou, ale pro společnost 

jako celek. 

 

Silné stránky informačního systému: 

- Uţivatelská jednoduchost, softwarová nenáročnost, hardwarová nenáročnost 

 

Slabé stránky informačního systému: 

- Funkční stránky systému, umoţnění vizuálního zobrazení, velikost 

provozovny a kontrola 

Příležitosti informačního systému: 

- Zjednodušení výroby, urychlení výroby, přísun zákazníků 

 

Hrozby informačního systému: 

- Rostoucí konkurence společnosti, odliv zákazníků z důvodu neprofesionality 

systému, nekompatibilita s CNC zařízením 
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Tabulka 8: SWOT analýza IS [autor] 

Silné stránky Slabé stránky 

S1 Uţivatelská jednoduchost W1 Funkční stránky systému 

S2 Softwarová nenáročnost W2 Umoţnění vizuálního zobrazení 

S3 Hardwarová nenáročnost W3 Velikost provozovny a kontrola 

Příležitosti Hrozby 

O1 Zjednodušení výroby T1 Rostoucí konkurence společnosti 

O2 Urychlení výroby T2 Odliv zákazníků z důvodu 

neprofesionality systému 

O3 Přísun zákazníků T3 Nekompatibilita s CNC zařízením 

 

Tabulka 9: Porovnání silných stránek [autor] 

  S1 S2 S3 Součet Váha 

S1 x 0 1 1 33% 

S2 0 x 0,5 0,5 17% 

S3 1 0,5 x 1,5 50% 

Celkem       3 100% 

 

Tabulka 10: Porovnání slabých stránek [autor] 

  W1 W2 W3 Součet Váha 

W1 x 0 1 1 33% 

W2 1 x 0,5 1,5 50% 

W3 0 0,5 x 0,5 17% 

Celkem       3 100% 
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Tabulka 11: Porovnání příležitostí [autor] 

  O1 O2 O3 Součet Váha 

O1 x 0 0,5 0,5 17% 

O2 1 x 0,5 1,5 50% 

O3 0,5 0,5 x 1 33% 

Celkem       3 100% 

 

Tabulka 12: Porovnání hrozeb [autor] 

  T1 T2 T3 Součet Váha 

T1   x 0,5 0 0,5 17% 

T2 0,5 x 0 0,5 17% 

T3 1 1 x 2 67% 

Celkem       3 100% 

 

Znovu se faktory, ale teď ovlivňující informační systémy, seřadí do čtvercové matice a 

pro hodnocení se pouţije stejná stupnice jako u SWOT analýzy společnosti, tedy od 1 

do 5. 

 

Tabulka 13: Hodnocení intenzity vzájemných vztahů SWOT analýzy informačních systémů [autor] 

 

  Interní faktory ovlivňující informační systém 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

  S1 S2 S3 Součet O,T/S W1 W2 W3 Součet O,T/S 

K
lí

čo
v
é 

ex
te

rn
í 

fa
k

to
ry

 o
v
li

v
ň

u
jí

cí
 

in
fo

rm
a
čn

í 
sy

st
ém

 O1 5 5 4 14 4 4 4 12 

O2 5 3 2 10 4 4 3 11 

O3 2 3 2 7 3 5 3 11 

  12 11 8 31 11 13 10 34 

T1 -3 3 -3 -3 4 4 5 13 

T2 -2 1 -4 -5 3 5 3 11 

T3 -1 4 4 7 5 3 -3 5 

Součet S,W -6 8 -3 -1 12 12 5 29 
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Tabulka 14: Výsledky SWOT analýzy informačního systému [autor] 

 Silné stránky Slabé stránky 

Příležitosti 31 34 

Hrozby -1 29 

 

V tomto případě vyšly výsledky SWOT analýzy s mnohem menším rozdílem, neţ u 

analýzy společnosti, jediným razantním rozdílem je vztah mezi silnými stránkami a 

hrozbami. Opět jsem však vybral vztah mezi slabými stránkami a příleţitostmi, který i 

zde vyšel s nejvyšší hodnotou. Z této analýzy informačního systému tedy také vyplývá, 

ţe se společnost má soustředit na strategii MIN-MAX a snaţit se odstranit slabé 

stránky, které uţ konkrétněji jsou špatná funkčnost systému, nemoţnost vytvořit 

zákazníkovi vizualizaci a kontrola provozu. Příleţitost je zde v přílivu nových 

zákazníků a zjednodušení výroby. 

 

 Analýza rizik Skórovací metodou 2.3.3

 

Pří kaţdé změně nebo inovaci, kterou provede kterákoliv společnost, se potýkáme 

s rizikem. Tyto rizika byla také nalezena v předchozích analýzách a je potřeba je 

zohlednit a ohodnotit. Rizika, která přijdou v průběhu realizace, je nutné identifikovat a 

odhadnout s jakou pravděpodobností nastanou a jaký dopad budou mít na naši 

společnost. Díky této identifikaci se můţe odhadnout jejich význam a určit kroky 

k tomu, aby se zabránilo vzniku rizik. 

 

Tabulka 15: Hrozby a scénáře [autor] 

Poř.číslo Hrozba Scénář 

1 
Příchod dalšího konkurenčního subjektu na 

trh 
Zánik firmy, sníţení trţeb 

2 Nenávratnost naší vloţené investice Ztráta financí, zánik firmy 

3 Malý zájem o naše sluţby Nízké trţby 

4 
Poruchovost technologií potřebných k 

fungování firmy 

Nízké trţby, vysoké náklady na 

opravu 



 

37 

 

5 Nezájem zaměstnanců učit se nové věci 
Nízké trţby, špatné vztahy na 

pracovišti 

6 Zkrachování naší firmy Zánik firmy 

7 Špatně řešené informační toky Prodlouţení realizace zakázek 

8 
Neefektivní vytíţenost pracovníků na 

pracovišti 

Prodlouţení realizace zakázek, 

ztráta financí 

9 Vysoké náklady na provoz Ztráta financí 

10 Neefektivní nákup od externího dodavatele Ztráta financí 

11 
Změna legislativy v neprospěch stavebního 

sektoru 
Ztráta zakázek, nízké trţby 

12 Nízká nezaměstnanost 
Nemoţnost rozšíření pracovní síly 

firmy 

13 Špatně zvolený informační systém Ztráta financí, ztráta zakázek 

14 
Nemoţnost poskytnout zákazníkovi 

vizualizační sluţby 
Ztráta zakázek, nízké trţby 

15 Dlouhá doba dodání podkladů zákazníkovi 
Ztráta zakázek, špatné jméno 

firmy, nízké trţby 

16 
Nedostatečná kontrola zaměstnanců na 

pracovišti 
Ztráta financí, neefektivní práce 

17 
Nedostatečné zabezpečení výrobního 

sektoru 
Moţnost vloupání, ztráta financí 

18 Zastaralý software Odliv zákazníků, nízké trţby 

19 Sloţitost ovládání nového softwaru 
Prodlouţení realizace zakázek, 

ztráta zákazníků, nízké trţby 

20 
Konkurenční tlak v oblasti poskytování 

vizualizačních sluţeb 
Ztráta zakázek, nízké trţby 

 

Kvalifikace rizik 

K rizikům, která jsou vypsána v tabulce výše, se přidělí, s jakou pravděpodobností 

nastanou a jaký je dopad těchto rizik. Aby se mohly tyto hodnoty zohlednit, musí se 

vyčíslit základní hodnoty pro rozmezí, pravděpodobnost a dopad rizik. 

Tabulka 16: Pravděpodobnost a dopad rizik [autor] 

Rozmezí 

0,1-10 

Pravděpodobnost (P) Dopad (D) 

1-10 

0,1 – 2 Velmi 

nepravděpodobné 

1 

2,1 – 4 Výjimečně moţné 3 

4,1 – 6 Běţně moţné 5 

6,1 – 8 Velmi pravděpodobné 7 

8,1 – 10 Bezmála jisté 10 
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Tyto vyjádřené hodnoty se přiřadily do tabulky hrozeb a scénářů, takţe se dokázala 

vyčíslit celková hodnota rizika. 

 

Tabulka 17: Hodnota rizik [autor] 

Poř.číslo Hrozba Scénář 
Pravděpodobnost 

(P) 

Dopad 

(D) 

Hodnota 

rizika 

1 

Příchod dalšího 

konkurenčního 

subjektu na trh 

Zánik firmy, 

sníţení trţeb 
Výjimečně moţné 3 12 

2 
Nenávratnost naší 

vloţené investice 

Ztráta financí, 

zánik firmy 
Výjimečně moţné 3 9 

3 
Malý zájem o 

naše sluţby 
Nízké trţby Výjimečně moţné 3 10,5 

4 

Poruchovost 

technologií 

potřebných k 

fungování firmy 

Nízké trţby, 

vysoké náklady 

na opravu 

Běţně moţné 5 25 

5 

Nezájem 

zaměstnanců učit 

se nové věci 

Nízké trţby, 

špatné vztahy na 

pracovišti 

Výjimečně moţné 3 7,5 

6 
Zkrachování naší 

firmy 
Zánik firmy 

Velmi 

nepravděpodobné 
1 1 

7 
Špatně řešené 

informační toky 

Prodlouţení 

realizace zakázek 
Běţně moţné 5 22,5 

8 

Neefektivní 

vytíţenost 

pracovníků na 

pracovišti 

Prodlouţení 

realizace zakázek, 

ztráta financí 

Výjimečně moţné 3 6,3 

9 
Vysoké náklady 

na provoz 
Ztráta financí Výjimečně moţné 3 6,3 

10 

Neefektivní 

nákup od 

externího 

dodavatele 

Ztráta financí 
Velmi 

nepravděpodobné 
1 1,5 

11 

Změna legislativy 

v neprospěch 

stavebního 

sektoru 

Ztráta zakázek, 

nízké trţby 
Výjimečně moţné 3 9 

12 
Nízká 

nezaměstnanost 

Nemoţnost 

rozšíření pracovní 

síly firmy 

Běţně moţné 5 22,5 

13 Špatně zvolený IS 
Ztráta financí, 

ztráta zakázek 
Běţně moţné 5 27,5 

14 

Nemoţnost 

poskytnout 

zákazníkovi 

vizualizace 

Ztráta zakázek, 

nízké trţby 

Velmi 

pravděpodobné 
7 52,5 
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15 

Dlouhá doba 

dodání podkladů 

zákazníkovi 

Ztráta zakázek, 

špatné jméno 

firmy, nízké trţby 

Běţně moţné 5 30 

16 

Nedostatečná 

kontrola 

zaměstnanců  

Ztráta financí, 

neefektivní práce 

Velmi 

pravděpodobné 
7 51,1 

17 

Nedostatečné 

zabezpečení 

výrobního sektoru 

Moţnost 

vloupání, ztráta 

financí 

Běţně moţné 5 30 

18 
Zastaralý 

software 

Odliv zákazníků, 

nízké trţby 
Výjimečně moţné 3 6,3 

19 
Sloţitost ovládání 

nového softwaru 

Prodlouţení 

realizace zakázek, 

ztráta zákazníků, 

nízké trţby 

Běţně moţné 5 27,5 

20 

Konkurenční tlak 

v oblasti 

poskytování 

vizualizačních 

sluţeb 

Ztráta zakázek, 

nízké trţby 
Běţně moţné 5 30 

 

Tabulka 18: Kategorie rizika [autor] 

Kategorie rizika Hodnota rizika 

Běžná rizika 1 - 25 

Závažná rizika 26 - 50 

Kritická rizika 51 - 100 
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Graf 5: Mapa rizik [autor] 

Pomocí grafu se kategorizovaná rizika znázornily v mapě rizik, kde je ukázáno, která 

rizika je zapotřebí řešit. Ukázalo se, ţe společnost má dvě kritická rizika a celkem pět 

závaţných rizik, které je potřeba eliminovat. Ostatní rizika jsou zde brána jako běţná a 

nepředstavují pro firmu hrozbu, která je potřeba okamţitě řešit. 
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3. Vlastní návrh řešení pro zlepšení stavu IS 
 

3.1 Návrh opatření pro zlepšení stavu IS 

 

Na základě analýz současného stavu společnosti, které byly vypracovány v předchozí 

části diplomové práce, byly zjištěny nedostatky informačního systému, které je třeba 

v této části práce vyřešit, aby se co nejvíce zmenšil jejich dopad. Díky analýze a mapě 

rizik se zjistili přesné oblasti, které tvoří největší hrozbu pro společnost. Mezi největší 

nedostatky tedy patří absence vizualizačního a projektového softwaru společnosti, 

nedostatečná kontrola zaměstnanců a zabezpečení objektu. 

Rizika spojená s vizualizačním a projektovým problémem: 

1. Špatně zvolený informační systém – Riziko je spojeno především se špatným 

výběrem informačního systému, který nebude splňovat poţadavky společnosti, 

bude náročný na ovládání a tím pádem se ztratí efektivnost urychlení tvorby 

podkladů pro zákazníka a výrobu.  

 

2. Nemoţnost poskytovat zákazníkovi vizualizační sluţby – Důleţité je poskytovat 

zákazníkovi co největší doprovodné sluţby spojené s vyřizováním objednávky. Pro 

společnost je důleţité si drţet dobré jméno a díky spokojeným zákazníkům si tvořit 

pozitivní ohlasy. Společnosti, které neposkytují tyto sluţby, jsou zákazníkem 

vnímány jako nedůvěryhodné, jelikoţ nemá představu o tom, co kupuje. Dále kdyţ 

si zákazník musí řešit projekt či vizualizaci s externím projektantem, celá doba 

realizace se prodluţuje, proces je zdlouhavý a zákazník ztrácí svůj komfort. Proto si 

radši zvolí konkurenci, která tento systém vlastní a tím pádem společnost přijde o 

moţné trţby. 

 

3. Dlouhá doba dodání podkladů zákazníkovi – Toto bylo prakticky řečeno v bodě 

číslo dva, kdy zákazník musí řešit projektovou dokumentaci s projektantem a celý 

proces se prodluţuje. Díky novému informačnímu systému můţe být vytvořena jak 

vizualizace, tak i následný projekt. Program by měl mít moţnost vytvořit i 
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předávací dokumentaci pro zákazníka. Tím se ušetří celkový čas realizace a 

společnost se vyhne případným problémům spojenými s časovou prodlevou. 

 

4. Konkurenční tlak v oblasti poskytování vizualizačních sluţeb – Tento bod byl také 

zmíněn v bodě číslo dva. S rostoucí konkurencí musí být společnost před ostatními 

na před anebo alespoň drţet s konkurencí krok, aby byla schopná se prosadit a 

vnímána jako důvěryhodná.  

 

5. Sloţitost ovládání nového softwaru – Důleţitá je také efektivnost a jednoduchost 

ovládání zvoleného systému. Pokud bude systém příliš sloţitý na ovládání a doba, 

za kterou se subjekt jej naučí ovládat dlouhá, nenastane poţadovaná časová úspora. 

Je také potřeba, aby systém byl kompatibilní s CNC stroji na obrábění dřevěných 

KVH hranolů a nemusel se tedy řešit další přídavný systém. 

 

Rizika spojená s kontrolou zaměstnanců a se zabezpečením objektu: 

1. Nedostatečná kontrola zaměstnanců na pracovišti – Především je zde myšlen 

zastaralý docházkový systém, který je stále řešen pomocí zapisování do 

docházkové karty samotným zaměstnancem. Zaměstnavatel tedy nemá přesnou 

kontrolu o časech příchodu a odchodu, popřípadě o délce pauzy. Jelikoţ se jedná o 

výrobní závod je také potřeba mít výrobní halu pod kamerovou kontrolou, nejenom 

z důvodů kontroly bezpečného chodu, ale také z důvodu kontroly materiálu a 

zamezení případným ztrátám. 

 

2. Nedostatečné zabezpečení výrobního sektoru – V halách, kde probíhá výroba, je 

třeba mít zabezpečení tvořené poplachem, kamerovou kontrolou a mít moţnost 

objekt uzamčít a mít jej pod kontrolou i na dálku. Otevírání dveří je třeba řešit 

pomocí přidělených čipů kaţdému zaměstnanci a členu společnosti. To umoţní 

kontrolovat, kdo kde byl, případně omezit přístupy na určitá místa jednotlivým 

zaměstnancům. Jelikoţ je v závodě spousta drahého výrobního vybavení a jsou zde 

i hotové domy, je třeba mít celý sektor zabezpečen i pomocí sluţby, která 

zabezpečuje výjezdy v případě poplachu. 
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3.2 Návrh IS 

  

Z předchozí kapitoly vyplývá, ţe je nutné ve společnosti zavést informační systémy, coţ 

by pomohlo v mnoha ohledech. Především se však zaměříme na dva systémy.  

První systém musí splňovat poţadavky vizualizace a projektování modulových domů, 

musí být srozumitelný, jednoduše ovladatelný a mít dobré grafické rozhraní. Dále by 

systém měl mít moţnost vytvořit kusovník pro další kroky ve výrobě a být kompatibilní 

s CNC obráběcím strojem Techno One, který společnost vlastní, a který spolu 

s ostatními, pomůţe zautomatizovat celý provoz.  

Druhý systém by měl být převáţně zaměřen na zabezpečení objektu pomocí 

kamerového systému, alarmu, čipového přihlašování uţivatelů. Měl by být schopen 

ovládání přes mobilní telefon i na vzdálenou plochu a zaznamenávat údaje o 

zaměstnancích. Pomocí systému chce společnost kontrolovat i docházku zaměstnanců a 

vytěsnit tak zastaralý způsob ručního zápisu hodin zaměstnancem. 
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 EPC diagram před a po zavedení vizualizačního systému  3.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7: EPC diagram před zavedením IS [autor] 
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Na první pohled není v grafech ţádný rozdíl. Hlavní rozdíl však nastal při vytváření 

vizualizace a půdorysu, kde projektanta vystřídal obchodní zástupce. Jelikoţ má 

společnost externího projektanta, který nedělá jen zakázky dané společnosti, je doba 

vytvoření vizualizace a následného půdorysu značná, coţ prodluţuje dobu realizace a 

Obrázek 8: EPC diagram po zavedení IS [autor] 
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tím můţe klesat spokojenost zákazníka. Konkurenční společnosti mají buďto vlastního 

projektanta anebo informační systémy, které umoţňují vizuální ukázku projektu 

zákazníkovi, přesně dle jeho přání. Díky vlastnímu informačnímu systému, který 

umoţňuje jak vytvořit kvalitní vizualizaci pro zákazníka, tak i půdorys anebo vytvořit 

kusovník pro celý projekt pro účely výroby, se celý proces zpracování zakázky a výroby 

urychlí. Obchodní zástupce a jednatel se v tomto systému proškolí odbornými školiteli a 

budou schopni ovládat tento systém bez problémů sami. K tomu také napomáhá jeho 

snadné ovládání a jeho přehledné rozhraní. Největší rozdíl mezi diagramy nenastal tedy 

v jeho rozloţení, ale v časové ose, kdy tvoření vizualizace projektantem zabere od 

jednoho aţ do tří týdnů, přičemţ vytvoření vlastními prostředky zabere dva aţ tři dny. 

 

3.3 Dodavatelé vizualizačního systému 

 

V rámci společnosti bylo kontaktováno několik subjektů, které se zabývají tvorbou 

vizualizačních systémů, ale po externí konzultaci se spolupracujícími společnostmi, po 

navštívení stavebních a dřevařských veletrhů a po zohlednění všech poţadavků, které 

musí systém splňovat, byla vybrána společnost SEMA Software. „SEMA je světově 

vedoucí dodavatel softwaru v oboru dřevěných konstrukcí. Díky modulové struktuře 

programu je možné nakonfigurovat potřebnou velikost licence a uzpůsobit ji tak 

přesným potřebám konkrétní firmy – ať už pro drobné řemeslníky jako tesaře a truhláře, 

tak třeba pro firmy s CNC tesařskými centry, nebo i velké provozy na výrobu 

montovaných domů.“.  [13] 

 

 

Obrázek 9: Logo SEMA Software [13] 
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Společností SEMA Software, která sídlí v Německu a má zastoupení v České 

Republice, byla vypracována a zaslána cenová nabídka na licenci a na moduly přesně 

zkonstruované pro potřeby naší firmy. Jelikoţ byla cenová nabídka sjednána na 

stavebním veletrhu, byla zde zdělána speciální sleva. Při tvorbě cenové nabídky byly 

kladeny vysoké poţadavky na vyhovění všech podmínek, které by systém měl splňovat.  

 

 

Obrázek 10: Vizualizace SEMA Software [autor] 

 

Obrázek 11: Vizualizace SEMA Software [autor] 
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Obrázek 12: Cenová nabídka SEMA Software [14] 
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Vybraný systém přesně vyhovuje poţadavkům, které nastavila společnost. Po 

proškolení odborným školitelem má tento systém přehledné ovládání. Vizualizace pro 

zákazníka je dostačující a lze hned dle přání upravovat velikosti objektu, příčky, 

popřípadě posouvat okna i dveře, aniţ by zákazník musel čekat na práci projektanta. 

Systém dokáţe vytvořit kusovník pro výrobu, kdy rozpočítá přesný počet kusů KVH 

hranolů pro výrobu domu, a dalšího materiálu, takţe se ulehčí i skladové hospodářství, 

coţ je pro společnost důleţité, při obdrţení větší zakázky. Neméně důleţité je také, ţe 

systém splňuje poţadavek kompatibility s CNC obráběcím strojem Essetre Techno One, 

tím pádem jsou pro nás splněny všechny poţadavky, které jsme od systému očekávali.  

 

 

Obrázek 13: CNC obráběcí stroj Essetre [14] 
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3.4 Dodavatelé docházkového a zabezpečovacího systému 

 

Při výběru tohoto dodavatele byla jako první priorita zabezpečení objektu z důvodů 

drahého vybavení a hotových výrobků. Jako sekundární část se potom zohledňovala 

moţnost vyuţití systému ke kontrole docházky zaměstnanců. Tyto dvě části nakonec 

utvořili hlavní poţadavky na systém. Při výběru dodavatele se zde společnost zaměří 

především na kvalitu a na dobrou značku, proto jako jednoho z horkých favoritů 

kontaktovala i společnost Jablotron, která vytváří jedny z nejznámějších 

zabezpečovacích systémů v České Republice.  

 

Obrázek 14: Logo Jablotron [16] 

 

Pro zabezpečení objektu byl doporučen systém JABLOTRON 100, který splňuje 

podmínky společnosti, jak v zabezpečení objektu, tak i v řízení docházkového systému 

pomocí čipových čteček, ale také splňuje podmínku jednoduchého ovládání a 

přehledného rozhraní. Systém jde jednoduše rozšiřovat o další moduly a kamerové, či 

protipoţární systémy. Důleţitá je u tohoto systému také moţnost propojení z chytrým 

mobilním telefonem, kdy lze objekt odemknout či zamknout na dálku, kontrolovat, kdo 

všechno šel do skladových prostor, případně zapnout či vypnout alarm. Toto je také 

spojeno s další aplikací, která opět prostřednictvím chytrého mobilního telefonu 

umoţňuje sledovat ţivý přenos ze všech kamerových zařízení, popřípadě zkontrolovat 

záznam z kamer. 



 

51 

 

 

Celkový zabezpečovací systém Jablotron 100 je instalován certifikovanou montáţní 

firmou DM ELEKTRONIKA s.r.o. a jimi také plně servisován. Toto však je jen cenová 

nabídka pouze na ústřednu, která uchovává data ze systému a její komponenty. 

   

 

 

Obrázek 15: Cenová nabídka Jablotron 100 [17] 

Obrázek 16: Komponenty systému Jablotron 100 [17] 
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Zbylá část systémových modulů a zařízení je řešena ve zbylých dvou cenových 

nabídkách, které jsou uvedené níţe.  

V první cenové nabídce jsou řešeny komponenty CCTV, coţ jsou kamerové systémy na 

snímání ţivého obrazu z výrobní haly. Tyto kamery mají moţnost i nočního vidění a 

vzdálenost jejich snímání pokryje celou halu.  

 

Obrázek 17: Cenová nabídka CCTV systému [17] 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 18: Komponenty CCTV systému [17] 
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Poslední cenová nabídka je zaměřena na EPS systém, coţ je elektronická poţární 

signalizace. Jelikoţ se ve výrobě pracuje převáţně se dřevem (konstrukce modulových 

domů), je zapotřebí mít i toto ošetřeno, kvůli moţnému vzniku poţáru.  

 

 

Obrázek 19: Cenová nabídka EPS systému [17] 

 

Všechny tyto tři cenové nabídky splňují naše poţadavky na zabezpečení objektu. 

Systém Jablotron 100 navíc všechny poplachy předává zásahové sluţbě Kruh, která při 

neočekávaném poplachu, který nebyl zrušen majitelem společnosti anebo o kterém ani 

majitel neví, ihned vyjíţdí na místo hlášení a zkontroluje celý objekt, jestli nedošlo 

k neoprávněnému vniknutí. 
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3.5 Analýza rizik Skórovací metodou po zavedení opatření  

 

Pro tuto část se pouţila tabulka, která byla vytvořena v analytické části. Tabulka je však 

upravena o hodnotu pravděpodobnosti vzniku rizika. Pravděpodobnost vzniku byla 

sníţena díky zavedení nového informačního systému. 

 

Tabulka 19: Hodnota rizik po zavedení opatření [autor] 

Poř.číslo Hrozba Scénář 
Pravděpodobnost 

(P) 

Dopad 

(D) 

Hodnota 

rizika 

1 

Příchod dalšího 

konkurenčního 

subjektu na trh 

Zánik firmy, 

sníţení trţeb 
Výjimečně moţné 3 12 

2 
Nenávratnost naší 

vloţené investice 

Ztráta financí, 

zánik firmy 
Výjimečně moţné 3 9 

3 
Malý zájem o 

naše sluţby 
Nízké trţby Výjimečně moţné 3 10,5 

4 

Poruchovost 

technologií 

potřebných k 

fungování firmy 

Nízké trţby, 

vysoké náklady 

na opravu 

Běţně moţné 5 25 

5 

Nezájem 

zaměstnanců učit 

se nové věci 

Nízké trţby, 

špatné vztahy na 

pracovišti 

Výjimečně moţné 3 7,5 

6 
Zkrachování naší 

firmy 
Zánik firmy 

Velmi 

nepravděpodobné 
1 1 

7 
Špatně řešené 

informační toky 

Prodlouţení 

realizace zakázek 
Běţně moţné 5 22,5 

8 

Neefektivní 

vytíţenost 

pracovníků na 

pracovišti 

Prodlouţení 

realizace zakázek, 

ztráta financí 

Výjimečně moţné 3 6,3 

9 
Vysoké náklady 

na provoz 
Ztráta financí Výjimečně moţné 3 6,3 

10 

Neefektivní 

nákup od 

externího 

dodavatele 

Ztráta financí 
Velmi 

nepravděpodobné 
1 1,5 

11 

Změna legislativy 

v neprospěch 

stavebnictví 

Ztráta zakázek, 

nízké trţby 
Výjimečně moţné 3 9 

12 
Nízká 

nezaměstnanost 

Nemoţnost 

rozšíření pracovní 

síly firmy 

Běţně moţné 5 22,5 

13 Špatně zvolený IS 
Ztráta financí, 

ztráta zakázek 

Velmi 

nepravděpodobné 
5 2,5 
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14 

Nemoţnost 

poskytnout 

zákazníkovi 

vizualizační 

sluţby 

Ztráta zakázek, 

nízké trţby 

Velmi 

nepravděpodobné 
7 0,7 

15 

Dlouhá doba 

dodání podkladů 

zákazníkovi 

Ztráta zakázek, 

špatné jméno 

firmy, nízké trţby 

Velmi 

nepravděpodobné 
5 2 

16 

Nedostatečná 

kontrola 

zaměstnanců na 

pracovišti 

Ztráta financí, 

neefektivní práce 

Velmi 

nepravděpodobné 
7 0,7 

17 

Nedostatečné 

zabezpečení 

výrobního sektoru 

Moţnost 

vloupání, ztráta 

financí 

Velmi 

nepravděpodobné 
5 0,5 

18 
Zastaralý 

software 

Odliv zákazníků, 

nízké trţby 
Výjimečně moţné 3 6,3 

19 
Sloţitost ovládání 

nového softwaru 

Prodlouţení 

realizace zakázek, 

ztráta zákazníků, 

nízké trţby 

Velmi 

nepravděpodobné 
5 2,5 

20 

Konkurenční tlak 

v oblasti 

poskytování 

vizualizačních 

sluţeb 

Ztráta zakázek, 

nízké trţby 

Velmi 

nepravděpodobné 
5 3 

 

U všech rizik, která byla označena, jako závaţná anebo jako kritická se díky zavedení 

nových informačních systému dosáhlo značného propadu hrozby rizika. 

Pravděpodobnost vzniku rizika se propadla na nejniţší moţnou hranici, tedy na velmi 

nepravděpodobné. To je způsobeno přesným zacílením nových informačních systémů 

na rizikové oblasti společnosti a tím se dokázalo rizika zcela eliminovat. Tato eliminace 

lze také vidět v následujícím grafu mapy rizik. 
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Graf 6: Mapa rizik po opatření [autor] 

 

Pavučinový graf 

Pomocí pavučinového grafu se graficky zobrazila velikost pravděpodobností 

jednotlivých hrozeb před provedením opatření a po realizaci jednotlivých opatření. Lze 

z něj tedy vyvodit závěr, ţe při aplikaci opatření na závaţné a kritické hrozby, došlo ke 

sníţení pravděpodobnosti jejich vzniků. Modře zvýrazněný graf zobrazuje hodnot po 

zavedení nového informačního systému a sníţení pravděpodobnosti vzniku hrozeb. 

Červeně zvýrazněný graf je před zavedením nového informačního systému. 
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Graf 7: Pavučinový graf [autor] 
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4. Shrnutí vlastního návrhu řešení 
 

V návrhové části této diplomové práce bylo ukázáno, jakým směrem by společnost 

Hutchhouse měla směřovat, aby byla eliminována nebo zmírněna všechna rizika 

spojená s informačními systémy. V návrzích na odstranění těchto rizik je zavedení 

vizualizačního systému SEMA Software, který umoţní i jednoduché tvoření půdorysů a 

kusovníků pro výrob modulárních domů, tak i zavedení zabezpečovacího systému 

společnosti Jablotron, který díky dalším komponentům zabezpečí objekt nejen proti 

vloupání, ale také z pohledu protipoţární signalizace a zároveň pomůţe i vést a 

kontrolovat docházkový systém všech zaměstnanců společnosti. Jak je vidět i 

v pavučinovém grafu, tyto dva zásahy do informačního systému výrazně pomohou 

k ošetření rizik spojenými se současnou úrovní informačního systému společnosti. 

Díky předchozí analýze rizik, která byla vytvořena, vypluly na povrch všechny 

poţadavky, které by měl daný informační systém splnit.  

Jako hlavní poţadavky na systém byly tedy určeny: 

 Tvorba vizualizací a půdorysů pro modulární domy 

  Krátká doba zpracování podkladů 

 Jednoduchá ovladatelnost 

 Zabezpečení objektu 

 Kontrola zaměstnanců na pracovišti 

 Kontrola docházky zaměstnanců 

 

Poţadavky byly konzultovány s jiţ zmíněnými společnostmi, které byly jiţ předem 

vybrány jako hlavní adepti pro dodání systémů. Se společností SEMA Software byly 

poţadavky konzultovány jak telefonickou formou, která byla doplněna o emailovou 

komunikaci, tak i osobními schůzkami na firmě, kde byl zástupce společnosti proveden 

výrobou a přesně mu předneseno, co od systému očekáváme. Díky tomu, ţe jsme se se 

zástupcem firmy často setkávali i na různých stavebních či dřevařských veletrzích, kde 

byl tento systém také prezentován, jsme jako společnost na celkový produkt získali 
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veletrţní slevu, která při tak vysoké ceně systému byla příznivá a jako bonus bylo 

nadále přidáno zaškolení ve vizualizačním systému. 

Ohledně zabezpečovacího systému se s firmou Jablotron jednalo jen v počátku a další 

konzultace byla řešena s certifikovanou montáţní firmou DM ELEKTRONIKA s.r.o.. 

Ta také po návštěvě zázemí naší společnosti, doporučila nejvhodnější řešení 

zabezpečovacího systému a navrhla nejvhodnější komponenty tak, aby byly splněny 

všechny naše poţadavky.  
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Závěr 
 

Cílem mé diplomové práce bylo analyzovat informační systémy společnosti 

Hutchhouse, posoudit jejich současný stav a navrhnout změny, které povedou ke 

zlepšení tohoto stavu.  

V rámci analytické části byla jako první popsána společnost jako celek. Pomocí SWOT 

analýzy se potvrdilo, ţe slabým článkem společnosti je informační systém, ten byl dále 

podroben posouzen metodou HOS8. Ta odhalila tu část systému, která má největší 

nedostatky a je třeba ji ošetřit. Následně díky druhé analýze SWOT, která byla tentokrát 

zaměřeně především na informační systém, se zjistily nedostatky systému, které 

zároveň vstupovali jako největší rizika pro společnost. Největšími riziky zde byla 

neschopnost společnosti poskytnout vlastní vizualizační provedení zakázek, která byla 

do této doby řešena pomocí externího projektanta a celkové zabezpečení celého 

výrobního objektu s kontrolou zaměstnanců. 

Návrh na eliminaci těchto rizik nebo alespoň sníţení pravděpodobnosti jejich výskytu 

byl řešen v návrhu opatření. Pro vizualizační a projektovou část byl navrhnut 

konstrukční systém SEMA Software, který zrychlí práci nejen díky moţnosti tvorby 

vlastních projektů, ale také díky moţnosti spárování tohoto systému s CNC vybavením 

výrobní haly. Pro zabezpečení objektu a kontrolu zaměstnanců na pracovišti se navrhl 

ve spolupráci s firmou Jablotron kompletní zabezpečovací systém, který byl doplněn o 

zásahovou sluţbu KRUH. Po zavedení těchto řešení se prakticky všechny rizika spojená 

s informačními systémy společnosti eliminovala. 

V současné době se jiţ pracuje na zavedení těchto opatření ve společnosti, kdy je 

koupena licence pro vizualizační software SEMA a probíhají školení v tomto programu, 

zabezpečovací systém je zatím jen z části na výrobní hale, ale postupem času se rozšíří 

na celý areál společnosti. 
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