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Abstrakt  

 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou současného informačního systému firmy 

AUDIT BUSINESS SERVICE s r.o. a návrhy na jeho zlepšení. V teoretické části jsou 

představeny současné pouţívané způsoby a trendy. Praktická část obsahuje analýzu a 

návrhy vylepšení včetně vyhodnocení nákladů a přínosů. 

 

 

Klíčová slova 

 

Informační systém, IS, software, HOS8, HOS2009, ERP, CRM 

 

Abstract 

 

This diploma thesis analyzes the current information system company AUDIT 

BUSINESS SERVICE Ltd. and suggestions for its improvement. The theoretical part 

introduces the currently used methods and trends. The practical part contains analysis 

and proposals for improvements, including an evaluation of costs and benefits. 
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Úvod  

Bez informačních systémů a elektronického účetního systému se v dnešní době 

ţádná firma neobejde.  Kdo dnes chce uspět u (právem) stále náročnějších zákazníků, 

musí sniţovat náklady, zlepšovat organizaci chodu firmy, zajistit maximální efektivitu, 

a to vše při stoupajících nárocích na kvalitu výrobků či sluţeb. Pokud rozvíjející se 

podnik nezačne vyuţívat vše, co mu nabízejí moderní technologie, téměř jistě ve svém 

vývoji ustrne.  

Rozšíření činnosti společnosti, ale třeba i zlepšení péče o zákazníka vyţadují při 

zachování vysokého standardu poskytovaných sluţeb zavedení systému, který bude 

všem zaměstnancům slouţit za zdroj informací. Současně tento systém musí být stále 

ţivý.  

 

V současné době, kdy je na trhu ustálená nabídka informačních systémů pro 

řízení podniku, můţe být dosti obtíţné vybrat ten správný, resp. zvolit ta správná 

kritéria jeho výběru. Výběr se tak stává stále náročnějším procesem, přičemţ rozhodují 

odlišnosti a speciality jednotlivých produktů, protoţe základní funkce těchto systémů 

jsou dnes jiţ velmi podobné. 

 

Klasický příklad je účetnictví, které je realizováno pomocí speciálních programů 

a aplikací. Obojí můţeme pořídit buď jako hotový produkt, nebo je postupně vyvíjet 

podle poţadavků firmy. Druhá varianta vyţaduje vyšší finanční náklady a vzhledem k 

tomu, ţe ji nelze nasadit ihned, se v praxi příliš neuplatňuje. Kaţdá firma pak stojí před 

rozhodnutím, zda si pořídit čistě účetní software, nebo jeho rozšíření v podobě 

ekonomického informačního systému.  
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1 Vymezení problému a cíle práce  

 

1.1 Vymezení problému 

Práce je zaměřena na hodnocení informačního systému jedné účetní a auditorské 

firmy. Je rozdělena do čtyř hlavních částí: 

 

1. V první části jsou uvedeny teoretická východiska rozebírané oblasti a pouţitých 

metod.  

2. V druhé části se bude rozebírat současný stav technických a technologických 

řešení. Dále popřemýšlím o moţných řešeních analyzovaného systému 

s vyuţitím znalostí získaných studiem této problematiky.  

3. Ve třetí části rozvedu navrţené řešení spolu s vyhodnocením přínosů. 

4. Ve čtvrté části zhodnotím řešení ekonomicky.  

5. V závěru práce navrhované řešení pro konkrétní firmu prakticky aplikuji. 

 

1.2 Cíl práce 

Cílem této diplomové práce je zhodnotit informační systém firmy AUDIT 

BUSINESS SERVICE s.r.o.  Budu hodnotit jeho vlastnosti, dostatečnost pro podnik, 

navrhovat zlepšení. Kaţdý návrh na zlepšení budu hodnotit, zda investice bude vhodná, 

abychom do IS neinvestovali zbytečně.  

 

Hodnocení budu provádět ze dvou pohledů. Nejprve z pohledu manaţera firmy, 

který potřebuje vědět, zda mu informační systém poskytuje všechny potřebné 

informace. Pak z pohledu uţivatele. Uţivatel často hodnotí informační systém jako 

celek právě jen podle rozhraní, které má k dispozici. Proto je nezbytné věnovat tvaru, 

provedení a funkčnosti tohoto rozhraní odpovídající pozornost. 
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1.3 Zdroje informací 

Vzhledem k tomu, ţe téma informačních systémů je poměrně obsáhlé, je třeba 

vyuţívat co nejširší okruh moţných zdrojů informací. Vedle klasických kniţních zdrojů 

je třeba pravidelně sledovat zdroje elektronické, neboť pouze ty jsou schopny pruţně 

reagovat na dynamické změny v této oblasti. Jejich největším zdrojem je síť internet, 

kde se kaţdým dnem objevují nové informace týkající se oblasti informačních systémů.  

Dalšími zdroji informačními jsou akademické práce, legislativní dokumenty, 

časopisy, sborníky z konferencí atd. 
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2 Teoretická východiska práce  

 

2.1 Informační systém 

Informační systém (IS) je systém pro sběr, udrţování, zpracování a poskytování 

informací a dat. Příkladem informačního systému můţe být kartotéka, telefonní seznam, 

kniha došlé pošty nebo účetnictví. Systém nemusí být nutně automatizovaný pomocí 

počítačů a můţe být i v papírové podobě. 

 

Informacemi míníme sdělení, které odstraňuje nejistotu nebo nevědomost, daty 

míníme jakékoli zaznamenané poznatky či fakta. Jako zvláštní pojem zde vystupuje 

také znalost představující zobecnění poznání určité části reality. Informaci je moţno 

také chápat jako data s nějakým přidaným významem (data + význam). Informace je 

údaj (mnoţné číslo data), ke kterým si člověk přiřadí význam. 

 

Jiţ dlouho je jasné, ţe hospodářství vyspělých zemí netáhnou jen hmotné 

výrobky, ale také informace, znalosti a nové technologie. To si uvědomují i podniky a 

instituce, coţ napomáhá k rozvoji IS. [5] 

 

2.2 Enterprise Resource Planning (ERP) 

Enterprise Resource Planning (ERP) je informační systém, který integruje a 

automatizuje velké mnoţství procesů souvisejících s produkčními činnostmi podniku. 

Typicky se jedná o výrobu, logistiku, distribuci, správu majetku, prodej, fakturaci, a 

účetnictví. 

 

Výběru informačního systému předchází důkladné prověření všech poţadavků 

firmy ze strany dodavatele ERP systému. To je důleţité zejména pro stanovení vhodné 

verze a následující úpravy. Dodavatelé informačních systémů také na základě 

zkušeností z různých průmyslových odvětví vytvořili upravené verze svých systémů.  
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Přestoţe dodavatelé informačních systémů slibují firmám, ţe je moţné jejich 

systém výrazně upravit, většinou se musí firma přizpůsobit pouţitému systému a upravit 

některé vnitrofiremní procesy. Informační systém také nevyřeší všechny problémy. 

Pokud firma nemá vyřešené některé postupy nebo se potýká například se špatným 

marketingem, zaměstnanci či jinými problémy, nebude mít nasazení informačního 

systému větší přínos. 

 

Informační systém většinou není moţné ve firmě pouze nainstalovat jako kaţdý 

jiný software. Je vyţadováno větší úsilí včetně vzájemné spolupráce dodavatele ERP 

systému, firmy a jejích zaměstnanců. Postup zavedení informačního systému se nazývá 

implementace. Je to nákladný a velmi důleţitý krok. Má za úkol popsat dosavadní 

ekonomické procesy a tyto nadefinovat do ERP systému tak, aby provádění těchto 

procesů bylo efektivní, rychlé, jednoduché a provázané s procesy, na kterých závisí. 

 

Za předpokladu, ţe systém je správně implementován, přináší řadu výhod. Především: 

 zefektivnění a zrychlení ekonomických procesů  

 centralizaci dat a sníţení chyb  

 dlouhodobé úspory v investicích do informačních systémů a hardware  

 zvýšení bezpečnosti  

 rychlejší výstupy pro vedení firmy (zaměstnanci nemusí připravovat podklady)  

 podpora pro vedení účetnictví podle mezinárodních standardů  

V konečném důsledku zvyšuje flexibilitu, takţe i konkurenceschopnost. [8] 

 

2.3 Customer Relationship Management (CRM) 

Customer relationship management (téţ CRM nebo řízení vztahů se zákazníky) je 

databázovou technologií podporovaný proces shromaţďování, zpracování a vyuţití 

informací o zákaznících firmy. Umoţňuje tak poznat, pochopit a předvídat potřeby, 

přání a nákupní zvyklosti zákazníků a podporuje oboustrannou komunikaci mezi firmou 



15 

 

a jejími zákazníky. Jako CRM v přeneseném smyslu se téţ označuje softwarové, 

hardwarové a personální vybavení firmy, které je výkonem těchto funkcí pověřeno. 

 

Systémy CRM se pouţívají pro specifické činnosti jiţ delší dobu, ale z důvodu 

například deregulace trhu, nových obchodních modelů, internetu, či elektronické 

komunikace, se kompletně mění pohled na tuto oblast. CRM se stává klíčovou 

záleţitostí pro organizace všech velikostí. 

 

V dnešní době marketingoví odborníci čím dál více hovoří o tom, ţe je třeba 

změnit orientaci z produktů na zákazníky. Koneckonců jsou to právě zákazníci, kdo 

přináší peníze. CRM je přístup jak identifikovat, získat a udrţet si zákazníka. Dovoluje 

organizacím spravovat a sladit interakce se zákazníkem. CRM pomáhá firmám zvýšit 

hodnotu kaţdé takové interakce a tím dosahovat lepších ekonomických výsledků. 

 

Dnešní organizace musí řídit interakce se zákazníky napříč mnoţstvím 

komunikačních kanálů - zahrnujících web, call centra, prodejce v terénu a dealery nebo 

partnerské prodejní sítě. Mnoho firem má také několik oblastí podnikání se sdílením 

stejných zákazníků. Výzvou je zajistit zákazníkům snadný způsob jak obchodovat s 

organizací, libovolným způsobem, v kterýkoliv čas, prostřednictvím vybraného 

komunikačního kanálu, kterýmkoliv jazykem a v libovolné měně. Je třeba udrţet v 

zákazníkovi pocit, ţe je partnerem jedné unifikované organizace, která jej v kaţdém 

okamţiku a místě rozpozná.  

 

Přínos CRM je zřejmý. Zefektivnění procesů a poskytnutí obchodníkům, 

marketingu a vedení společnosti lepší, podrobnější informace o zákaznících. CRM 

pomáhá firmám vytvořit více profitabilní vztah se zákazníkem a sníţit operativní 

náklady. [10] 
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2.4 Server  

Tak jako se lidské tělo neobejde bez srdce či fotbalový zápas bez rozhodčího, 

neobejdou se větší počítačové sítě bez serveru (nebo serverů). Server je tedy srdcem 

takové sítě. Jedná se o nejdůleţitější počítač (počítače), který můţe mít různé úkoly od 

řízení chodu celé sítě přes uchování dat, správu běhu aplikací 

 

Jedná se o počítač, který v síti, k níţ je připojen, poskytuje sluţby (od slova 

„serve" - „slouţit"). Je úplně jedno, jakým operačním systémem daný počítač disponuje, 

taktéţ nezáleţí ani na hardwarové výbavě. Dnes se můţeme velmi často setkat s 

běţnými uţivatelskými počítači, které jsou na tom z pohledu hardwarové výbavy 

(zejména typu a rychlosti procesoru a velikosti pevného disku) lépe neţ servery.  

 

Protoţe se v kaţdé síti vyskytují poţadavky na sdílení souborů, na tisk na síťové 

tiskárny a další, měl by v kaţdé síti existovat alespoň jeden server. Ten můţe 

samozřejmě dané sluţby kombinovat. Pokud to však jeho vytíţení či nekompatibilita 

nedovolí, je nutné přidat další servery, pochopitelně se serverovými operačními 

systémy. [15] 

 

2.5 Informační strategie 

Informační strategie je pojem, který jednoznačně souvisí s problematikou 

hodnocení informačních systémů z pohledu jejich, vyváţenosti, optimality, efektivity.  

 

O informační strategii a její základní problematice bylo napsáno jiţ mnoho 

článků a odborných publikací. Autoři se shodují v jednom: špatně nastavená informační 

strategie nebo dokonce její neexistence je hlavní příčinou neefektivních výdajů do 

oblasti IS/IT. Molnár i další autoři se jednoznačně shodují na tom, ţe z krátkodobého 

hlediska nerespektování informační strategie způsobuje neúčelné výdaje, ztrátu 

konkurenceschopnosti a z dlouhodobého hlediska se pak můţe jednat dokonce i o 

ohroţení existence celého podniku.  
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Informační strategii, lze chápat dle Molnára jako soustavu cílů a způsobů jejich 

dosaţení. Cílem informační strategie podniku by pak mělo být především nalezení 

odpovědí na otázky jak pomocí IS/IT:·  

 

 Zvyšovat výkonnost pracovníků 

 Podporovat dosahování strategických cílů 

 Získávat konkurenční výhodu 

 Vytvářet další strategické příleţitosti rozvoje 

 

Proces definování informační strategie lze pak podle Molnára chápat jako trvalý 

dialog mezi obecným managementem podniku a interními (popř. i externími) odborníky 

z oboru informatiky. Proces definování strategie by měl být orientován na analýzu 

procesů (interních, externích) a jejich možnou podporu ze strany IS/IT - nikoliv na 

řešení technických problémů.  

 

Pro sledování a vyhodnocování efektivnosti informační strategie je zapotřebí, aby 

jiţ v rámci přípravné fáze informační strategie u kaţdého projektu: 

 

 byly jasně definované cíle, kterých má být danou aplikací (projektem) IS/IT 

dosaţeno, 

 bylo uvaţováno při definování těchto cílů s celým portfoliem moţných přínosů 

kaţdé aplikace 

 byly určeny ukazatele (metriky) k dosaţení těchto cílů, 

 byl určen zodpovědný manaţer 

 byl stanoven systém časového a organizačního sledování a vyhodnocování 

dosahování stanovených cílů, 

 bylo veškeré toto očekávání (vč. příslušných organizačních opatření) 

komunikováno se všemi pracovníky 
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Informační infrastrukturu podniku lze podle Molnára chápat jako prostředí, zázemí 

pro trvalý rozvoj IS/IT podniku. Z tohoto důvodu je ţádoucí, aby úroveň informační 

infrastruktury trvale mírně předbíhala úroveň IS/IT podniku. V ţádném případě jej 

nesmí brzdit. 

 

Mezi základní komponenty infrastruktury patří: 

 

 dostatečně výkonné hardwarové vybavení včetně síťových a komunikačních 

prostředků (hardware) 

 vhodné a perspektivní operační a databázové systémy (základní software) 

 správné datové zdroje (dataware) 

 dostatečná informační a počítačová gramotnost lidí (peopleware) 

 adekvátní organizační uspořádání kompatibilní s informačními systémy a se 

systémem řízení podniku (orgware) 

 [1], [7] 

 

 

2.6 Strategie uvedení informačního systému do provozu 

Jednou z fází projektu je uvedení nového systému do provozu. Kaţdá ze strategií 

s sebou nese jistá rizika jako celý proces změny. 

 

 

Souběžná strategie 

Základem této strategie je provoz nového i starého systému souběţně po určitou 

dobu. V té dojde k ověření funkčnosti, převodu dat a zaškolení uţivatelů. Strategie je 

vysoce bezpečná, ale také vysoce pracná na údrţbu konzistence dat v obou systémech. 
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Nový systém 

 

Starý systém 

 

 

Obrázek 1 souběţná strategie 

 

 

Pilotní strategie 

Cílem pilotní strategie je zavést nový informační systém v jedné pobočce firmy 

a po jeho odzkoušení ho zavést v celé firmě. Strategie je citlivá na kompatibilitu dat 

mezi novým a starým systémem. 

 

 

 

Nový systém 

Starý systém 

 

 

Obrázek 2 pilotní strategie 

 

 

 

Postupná strategie 

Cílem této strategie je nahrazování částí starého sytému novým systémem. 

Pouţívá se pro inovaci rozsáhlých systémů nebo systému sloţených z několika 

oddělených podsystémů. Tento přístup je bezpečný, ale relativně pomalý. 
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Nový systém Nový systém 

Starý systém      Nový systém Nový systém 

 

 

Obrázek 3 postupná strategie 

 

 

 

Nárazová strategie 

Obsahem této strategie je ukončení provozu starého systému k určitému datu a 

spuštění nového systému od tohoto data. Tato strategie je velmi účinná a rychlá, 

bohuţel s sebou nese značná rizika. 

 

 

 

Starý systém Nový systém 

 

 

Obrázek 4 nárazová strategie 

 [2] 

 

 

2.7 McFarlanův model aplikačního portfolia 

Model portfolia aplikací navrţený McFarlanem úzce navazuje na známý princip 

Bostonské matice a rozvádí podrobněji přínosy jednotlivých aplikací pro podnik z 

pohledu jejich realizace v současnosti či v budoucnosti. Tím do jisté míry respektuje i 

generický princip postupné výstavby podnikových informačních systémů.  
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Míra přínosu je podle McFarlana dána také tím, zda se podnik můţe bez určité 

aplikace obejít (aplikace je důleţitá, ale není kritická pro současný chod či budoucí 

prosperitu podniku). McFarlanovo schéma aplikací je uvedeno na obr. 5. 

 

 

 

STRATEGICKÉ POTENCIÁLNÍ 

Aplikace, které jsou kritické pro 

dosaţení cílů společnosti, ngpř. 

marketingový IS, manažerské IS, 

finanční analýza apod. 

Aplikace, které mohou být 

důležité pro dosaţení cílů , 

společnosti, např. expertní 

systémy, elektronické prototypy, 

EDI apod. 

KLÍČOVÉ PODPŮRNÉ 

Aplikace, které jsou kritické pro 

chod společnosti, např. 

saldokonto, kalkulace, řízení 

výroby, řízení skladů apod. 

Aplikace, které j sou důležité, ale 

ne kritické pro chod společnosti, 

např. účetnictví, mzdy, elektronická 

pošta, zpracování textů apod. 

 

Obrázek 5 McFarlanův model portfolia aplikací IS/IT 

 

 

2.7.1 Podpůrné aplikace 

Aplikace podpůrné jsou orientovány na současný chod podniku a většinou 

umoţňují sniţovat náklady a zrychlovat některé stávající procesy v podniku. Z hlediska 

pohledu Bostonské matice je můţeme přirovnat k „psům", protoţe je máme rádi, nebo 

je chceme mít kolem sebe, ale není to nezbytně nutné. Přínosy jsou obyčejně měřitelné 

a realizovatelné v krátkodobém horizontu. 
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2.7.2 Klíčové aplikace 

 Hodnotu klíčových aplikací pro podnik poznáme rychle vtom okamţiku, kdy 

nám z nějakých důvodů (technických či programových) přestanou tyto aplikace 

fungovat. Obyčejně je na těchto aplikacích jiţ kaţdý podnik tak závislý, ţe po jejich 

poškození rychle dojde k totálnímu zastavění provozu podniku. Ušlá ztráta na zisku 

včetně případné ztráty v důsledku nenávratného odchodu neuspokojených zákazníků a 

ztráta dobré pověsti jsou jednoznačným kriteriem hodnoty těchto aplikací. Z tohoto 

pohledu je také můţeme v Bostonské matici přirovnat k „dojným krávám", bez jejichţ 

mléka bychom umřeli hladem. 

  

 Stejně jako aplikace podpůrné jsou i tyto aplikace orientované na současnost 

podniku a zlepšují jeho výkonnost (produktivitu) ve smyslu zvyšování rychlosti, a 

kvality a celkové ekonomiky zejména sniţováním ztrát z nekoordinovanosti procesů; 

Přínosy těchto aplikací jsou většinou realizovatelné v krátkodobém horizontu, dílem 

měřitelné, dílem neměřitelné. 

 

2.7.3 Strategické aplikace 

 Hodnota aplikací strategických je podmíněna cíli, které si pro další rozvoj 

podniku klademe. Jsou-li tyto cíle malé, je i přínos těchto aplikací malý. Naopak 

ambiciózní cíle se bez těchto aplikací obyčejně nedají realizovat. V takovém případě je 

hodnota těchto aplikací shodná s přínosy vyplývajícími z realizace těchto cílů. Tyto 

aplikace jsou orientovány na budoucnost a z této orientace vyplývá, ţe i přínosy budou 

realizovány v dlouhodobějším horizontu a často v součinnosti s řadou dalších 

organizačních a strukturálních rozhodnutí, tedy nepřímo.  

 

Z hlediska Bostonské matice se jedná o případ „hvězd", podle kterých se dříve 

orientovali námořníci, aby pluli správným směrem. Stejně tak i jako kaţdá cesta do 

budoucnosti je spojena s rizikem, tak i u těchto aplikací je jejich přínos nejistý podle 

toho, jak dobře nebo špatně si stanovíme strategii dosaţení cíle. Pokud ovšem cíle 

dosáhneme, pak obyčejně bývá nalezen zlatý poklad, resp. je dosaţeno vysokých 

přínosů. 
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2.7.4 Potenciální aplikace 

Chce-li podnik expandovat, tak to nemůţe udělat jinak, neţ zavedením nových 

produktů, sluţeb, technologií, marketingových technik a distribučních kanálů, coţ je v 

současné době většinou spojeno s aplikací moderních informačních technologií. 

Hodnota těchto potenciálních aplikací je pak opět dána přínosem těchto nových 

podnikatelských aktivit pro podnik. Tyto aplikace můţeme v Bostonské matici přirovnat 

k „problémovým dětem", které se nám vydaří, a pak z nich máme velký uţitek, nebo se 

nám nevydaří a musíme se s tím nějak smířit. 

 

Kaţdý podnik by si měl ve své informační strategii sledovat jaké je jeho 

portfolio aplikací, resp. jakým procentem svých výdajů do IS/IT tyto aplikace buduje a 

provozuje. Investice do potenciálních aplikací jsou velmi rizikové, a proto různí autoři 

uvádějí jaké procento z celkových výdajů na IS/IT by mělo být věnováno té které 

kategorii (např. max. 20% do potenciálních, minimálně 25% do klíčových apod.). Tyto 

údaje je třeba chápat jen jako orientační a vţdy je třeba vycházet z oblasti podnikání, 

resp. stupně turbulence v dané oblasti podnikání a zejména pak je třeba se řídit vlastní 

podnikatelskou zkušeností a "odvahou". [1] 

 

 

2.8 SWOT analýza 

SWOT analýza hodnotí silné (Strenghts), slabé (Weaknesses) stránky společnosti, 

hrozby (Threats) a příleţitosti (Opportunities) spojené s podnikátelským záměrem, 

projektem, strategii nebo i restrukturalizací procesů. 

 

Díky ní dokáţeme komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo 

nové moţnosti růstu. SWOT je součástí strategického (dlouhodobého) plánování 

společnosti. 

 

SWOT analýza byla vyvinuta Albertem Humphreym ze Stanfordovy univerzity. 

V šedesátých letech vedl výzkumný projekt, při němţ byla vyuţita data od 500 

nejvýznam-nějších amerických společností. 
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SWOT- 

analýza 

Interní analýza 

Silné stránky Slabé stránky 
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z 

a 

Příležitosti 

S-O-Strategie: 

Vývoj nových metod, které 

jsou vhodné pro rozvoj silných 

stránek společnosti (projektu). 

W-O-Strategie: 

Odstranění slabin pro vznik 

nových příleţitostí. 

Hrozby 

S-T-Strategie: 

Pouţití silných stránek pro 

zamezení hrozeb. 

W-T-Strategie: 

Vývoj strategií, díky nimţ je 

moţné omezit hrozby, 

ohroţující naše slabé 

stránky. 

Obrázek 6 – SWOT analýza 

 

 

2.8.1 Popis SWOT analýzy 

Analýza spočívá v rozboru a hodnocení současného stavu firmy (vnitřní 

prostředí) a současné situace okolí firmy (vnější prostředí). Ve vnitřním prostředí hledá 

a klasifikuje silné a slabé stránky firmy. Ve vnějším prostředí hledá a klasifikuje 

příleţitosti a hrozby pro firmu.  

 

Pro vyspecifikování jednotlivých např. silných stránek bývá vyuţit 

brainstorming s managementem firmy a specialisty na oblast, kterých se SWOT analýza 

týká. Po brainstormingu se vše roztřídí podle relevantnosti k záměru pouţití SWOT. 

Následně nastupuje kvantifikované hodnocení jednotlivých poloţek všemi 

zúčastněnými. Po zhodnocení a spočítání váhy jednotlivých např. silných stránek celým 

týmem se seřadí dle důleţitosti. Dále musí proběhnout jasné rozhodnutí managemnetu, 

jak s výsledky analýzy naloţí a co bude realizovat. 
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V rámci SWOT analýzy je vhodné hledat vzájemné synergie mezi silnými a 

slabými stránkami, příleţitostmi a silnými stránkami apod. Tyto synergie pak v zápětí 

mohou být pouţity pro stanovení strategie a rozvoje firmy. 

 

2.8.2 Použití SWOT analýzy pro stanovení strategie 

SWOT analýzu je moţné vyuţít jako silný nástroj pro stanovení a optimalizaci 

strategie společnosti, projektu nebo zlepšování stávajícího stavu či procesů. Při této 

moţnosti je moţné se rozhodovat, pro kterou strategii se management rozhodne. Nabízí 

se tyto moţnosti: 

 

 MAX-MAX strategie – maximalizací silných stránek – maximalizovat 

příleţitosti 

 MIN-MAX strategie – minimalizací slabých stránek – maximalizovat příleţitosti 

 MAX-MIN strategie – maximalizací silných stránek – minimalizovat hrozby 

 MIN-MIN strategie – minimalizací slabých stránek – minimalizovat hrozby 

[14] 

 

2.9 Obecné přístupy k hodnocení informačních systémů 

Aby bylo moţné vytvářet modely a metody pro hodnocení informačních systémů, 

ať jiţ z jakéhokoliv úhlu pohledu, je dobré shrnout jak je chápána základní problematika 

východisek pro modely a metody. 

 

Důleţitým faktorem, se kterým je vţdy při hodnocení informačních systémů 

potřeba počítat, je čas. Pro správné posouzení optimality, vyváţenosti informačního 

systému je nutné jeho komplexní vnímání spojené s porozuměním rozdílného chápání 

informačního systému různých pohledů jeho uţivatelů (technologický pohled, pohled 

koncových uţivatelů, pohled okolí firmy, pohled managementu firmy …). [7] 
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2.10 Metody pro hodnocení efektivnosti IS 

Metodami pro hodnocení efektivnosti informačního systému můţe být chápáno 

vytvoření takového předpisu (postupu), který umoţní při dodrţení podmínek jeho 

aplikace co nejvěrněji ohodnotit reálnou situaci, ve které se informační systém nachází 

za podmínek, ve kterých je moţné jednoduše zjišťovat, nastavovat, pozměňovat jeho 

parametry a dále pak vytvářet doporučení pro udrţení, zlepšení stavu informačního 

systému ve firmě. [7] 

 

2.11 Metoda HOS 

Metoda HOS byla vytvořena na Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě 

podnikatelské. Autorem metody je Koch. Tuto metodu dále podrobněji rozpracoval 

Kříţ. Název metody je odvozen od prvních písmen prvků informačních systémů, které 

metoda zkoumá (Hardware, Orgware, Software). 

 

 V metodě HOS se vycházelo z výsledku dlouhodobého zaměření vědeckého 

zkoumání autorů na vyváţenost a jeho vztah na efektivnost informačních systémů. Tato 

metoda byla publikována v roce 1998, rozpracování původního návrhu metody bylo 

provedeno Jiřím Kříţem a publikováno v jeho disertační práci v roce 2001. 

 

 Metoda slouţí k ohodnocení efektivnosti informačních systémů. Za efektivní 

informační systém je podle metody HOS povaţován takový informační systém, jehoţ 

prvky jsou vyváţené. [7] 

 

2.12 Metoda HOS 8 

Metoda HOS8 byla vytvořena na Fakultě podnikatelské, VUT v Brně, autorem 

metody je Dovrtěl. Metoda HOS8 přejímá některé z principů metody HOS. V metodě 

HOS8 je stejně jako v metodě HOS povaţován za efektivní informační systém takový, 

jehoţ jednotlivé oblasti jsou vyváţené. Zcela přejímány jsou z metody HOS oblasti 

hardware a software. V uţším smyslu je do metody HOS8 převzata i oblast orgware. 
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Dále jsou zde zkoumány oblasti: dataware, peopleware, suppliers, customers a 

management IS. 

 

Metoda HOS8 si klade za cíl mj. zkoumat stav informačních systémů, metoda 

hodnotí stav prvků a vazeb mezi nimi dle definovaných pohledů, tj. oblastí. Hodnota 

kaţdé oblasti je získána pomocí odpovědí na sadu deseti otázek, z nichţ některé jsou i 

kontrolní. Na poloţenou otázku je moţné odpovědět pěti moţnými způsoby: ano, spíše 

ano, částečně, spíše ne, ne. Kaţdé z těchto odpovědí je pak přiřazena bodová hodnota 

dle převodové tabulky. [8] 

 

2.13 Metoda HOS 2009 

Metoda nabízí ucelený pohled na informační systém podniku jak v současném 

stavu, tak i výhledem do budoucna s ohledem na fázi ţivotního cyklu informačního 

systému firmy a náročnost na informační úroveň firmy. 

 

Její hlavní vyuţití spatřuji v podpoře manaţerského rozhodování a to ve třech 

základních rovinách: 

 

 Odhalení potencionálních problémů v rámci IS firmy 

 Návrh moţného směru rozvoje prospěšného k jejich vyřešení 

 Pouţití metody jako jednoduchého kontrolního mechanismu 

 

Hodnocení touto metodou je zaloţeno na základním principu, ţe za optimální, 

vyváţený (efektivní) informační systém můţe být povaţován pouze takový, ve kterém 

nejsou do ţádné z jeho částí vynakládány zbytečné náklady tzn. ţe informační systém je 

vyváţený a zároveň se jedná o informační systém, který je optimální a stabilní. 

 

Pro správné posouzení optimality, vyváženosti informačního systému je 

nutné jeho co nejkomplexnější vnímání spojené s porozuměním rozdílného 

chápání informačního systému z různých pohledů jeho uživatelů (technologický 
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pohled, pohled koncových uživatelů, pohled okolí firmy, pohled managementu 

firmy). 

 

Metoda je navrţená takovým způsobem, aby její aplikace byla pokud moţno 

jednoduchá a při dodrţení základních postupů, pravidel a přístupů i poskytla 

jednoznačný ať uţ textový či grafický přehled o informačním systému podniku. 

 

Metoda nám bude umět poskytnout i základní doporučení na zlepšení/udrţení 

optimality a vyváţenosti informačního systému podniku jako celku a tím i jeho 

jednotlivých oblastí. 

 

V rámci uceleného pohledu na informační systém budou metodou sledovány 

následující oblasti: 

 

 Orgware (OW) 

 Peopleware (PW) 

 Dataware (DW) 

 Security (SE) 

 Suppliers (SU) 

 Customers (CU) 

 Management IS (MIS) 

 Management (MA) 

 

 

Dále pak bude odděleně od těchto oblastí sledována interakce (vyváţenost) mezi 

oblastí hardware (HW) a software (SW). Bude tedy posuzováno, zda pouţívaný 

hardware odpovídá softwarovému vybavení, které firmou v současnosti je či v blízké 

budoucnosti bude pouţíváno. 

 

V rámci technologického pohledu na informační systém se bude jednat o 

zkoumání vzájemného vztahu mezi oblastmi hardware a software.  
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V rámci systémového pohledu půjde o sledování oblastí orgware, peopleware, 

dataware a security.  

 

Z pohledu koncových uţivatelů a okolí firmy půjde o sledování oblastí 

customers, suppliers a částečně i oblast managementu.  

 

Pohled managementu firmy je zkoumán v rámci oblastí managementu a 

managementu IS. 

 

Celkově bude zvažována optimalita, vyváženost a stabilita informačního systému. 

 

Zvolené názvy oblastí jsou převzaty z metody HOS8 (neboť velmi dobře 

vystihují jejich charakter), u některých z nich však dochází ke změně toho, jak jsou 

chápany nebo i obsahu toho co je v nich výsledně sledováno. Nelze tedy říci, že je 

pojetí jednotlivých oblastí v rámci metody HOS2009 shodné s metodou HOS8. [7] 

 

Za hlavní výstupy metody je moţné povaţovat: 

 

 

 zjištění optimálního stavu informačního systému firmy, kterého by 

měla firma pro svůj bezproblémový a stabilní chod dosahovat, 

 grafické srovnání vzájemné vazby mezi oblastmi hardware a software, 

 

 grafické znázornění stávajícího stavu informačního systému z 

pohledu celku i stavu jednotlivých oblastí informačního systému 

firmy, 

 grafické znázornění dalšího vyváţeného, optimálního, (efektivního) 

vývoje informačního systému firmy, 

 grafické znázornění nevyváţenosti jednotlivých oblastí a jejich podíl 

na celkové nevyváţenosti informačního systému firmy, 

 návrhy a doporučení na zlepšení/udrţení stávajícího stavu 

informačního systému firmy. 
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Metodu je moţné teoreticky vyuţít nejen pro aplikaci v obchodních či výrobních 

firmách (pro které je metoda primárně určena), ale po jistých úpravách rovněţ třeba ve 

veřejném a neziskovém sektoru, školství atd. Vţdy však musí být jasně určeno, jak jsou 

pak v takovém případě chápány jednotlivé oblasti IS a to zejména oblasti: zákazníků 

(CU) a dodavatelů (SU). Je moţné, ţe u některých kontrolních otázek pak bude nutné 

provést mírné změny tak, aby byly přizpůsobeny prostředí aplikace. [7] 

 

 

2.13.1 Oblasti hodnocení IS metodou HOS2009 

 

Orgware 

Oblast zahrnuje zkoumání toho, zda existují pravidla pro provoz informačních 

systémů, doporučené pracovní postupy, uţivatelské příručky, směrnice atd. a zda jsou 

pouţívány správným a účelným postupem. 

 

Peopleware 

Oblast zahrnuje zkoumání uţivatelů informačních systémů ve vztahu k vývoji 

nebo pouţívání informačního systému. Cílem hodnocení této metody není hodnotit 

odborné kvality uţivatelů či míru jejich schopností. 

 

Dataware 

Oblast zkoumá data, která jsou vyuţívána v informačním systému z pohledu 

jejich postupnosti uţivatelům. Zkoumá také jejich organizovanost a strukturu. Cílem 

hodnocení této oblasti není posuzovat mnoţství dat uloţených v informačním systému 

nebo jejich platnost a úplnost, ale to, jakými způsoby mohou být uţivateli vyuţívány a 

jakým způsobem jsou strukturovány a organizovány. 

 

Security 

Tato oblast zkoumá, jakým způsobem jsou chráněna data, která jsou v systému 

uchovávána. Zkoumá existenci, pouţívání a dodrţování bezpečnostních pravidel a 
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norem. Zabývá se hodnocením potencionálních rizik ohroţujících bezpečnost dat 

uloţených v systému jak z vnitřního, tak i vnějšího prostředí. 

 

Suppliers 

Tato oblast zkoumá, jakým způsobem jsou propojeni naši dodavatelé 

s informačním systémem firmy. Jaké informace od tohoto systému vyţadují a jaké 

informace jsou vyţadovány ze strany informačního systému od nich. Můţe být 

posuzováno i to, zdali spolu informační systémy obou stran jsou schopni vyměňovat 

data (komunikovat).  

 

Metoda si neklade v této oblasti za cíl zkoumat spokojenost zkoumaného 

podniku s existujícími dodavateli, ale právě způsob řízení informačního systému 

vzhledem k dodavatelům. 

 

Customers 

Tato oblast zkoumá, jakým způsobem jsou propojeni naši zákazníci s 

informačním systémem firmy. Jaké informace od tohoto systému vyţadují a jaké 

informace jsou vyţadovány ze strany informačního systému od nich. Můţe být 

posuzováno i to, zdali spolu informační systémy obou stran jsou schopni vyměňovat 

data (komunikovat). Jako zákazníky můţeme v rámci této metody chápat jak zákazníky 

koncové, subdodavatele, tak i vnitropodnikové zákazníky.  

 

Metoda si neklade v této oblasti za cíl zkoumat spokojenost zkoumaného 

podniku s existujícími zákazníky či spokojenost zákazníků se svým obchodním 

partnerem, ale způsob řízení informačního systému vzhledem k zákazníkům. 

 

Management IS 

Tato oblast zkoumá řízení informačních systémů ve vztahu k informační 

strategii, důslednosti uplatňování stanovených pravidel a vnímání koncových uţivatelů 

informačního systému a způsoby provádění kontroly z pohledu splnění vytyčených cílů. 

Metoda si neklade za cíl zkoumat v této oblasti znalosti managementu IS. 
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Management 

Tato oblast zkoumá řízení informačních systémů ve vztahu ke koncovým 

uţivatelům řídící úrovně. Dále je posuzováno z pohledu managementu, zdali jim 

informační systém firmy poskytuje potřebné výstupy v poţadovaném čase i kvalitě 

nutné pro jejich kvalifikované rozhodování. Metoda si neklade za cíl zkoumat v této 

oblasti znalosti managementu firmy. 

 

 

Hardware, Software 

V oblasti hardware je zkoumáno fyzické vybavení ve vztahu k jeho kvalitě, 

funkčnosti, bezporuchovosti, stabilitě provozu, uţivatelské přívětivosti, komfortu.  

 

Oblast software v sobě zahrnuje zkoumání programového vybavení ve firmě ať 

uţ z pohledu aplikačního či systémového softwaru a je posuzována i jejich vzájemná 

kompatibilita. Dále je posuzováno, zda programové vybavení odpovídá poţadavkům 

firmy a to zejména z pohledu, funkčnosti a snadnosti pouţívání, ovládání, 

bezporuchovosti, rychlosti odezvy na poţadavky.  [7] 

 

2.13.2 Stanovení úrovně jednotlivých zkoumaných oblastí  

Souhrnnou hodnotu úrovně za kaţdou z posuzovaných oblastí metodou 

HOS2009 získáme jako součet bodových hodnot otázek za kaţdou kategorii v rámci 

posuzované oblasti, vynásobenou koeficientem 1-10, vyjadřujícím důleţitost této 

posuzované kategorie v rámci oblasti pro firmu přepočítaných na procentuální váhu 

tohoto kritéria. Obecně platí, ţe 10 znamená vysoce důleţité kritérium, naopak 1 

znamená kritérium s nejniţší moţnou důleţitostí.  Za kaţdou z hodnocených oblastí 

nalezneme oblasti kritérií i počet otázek, které se budou k tomuto kritériu vázat.  

 

Kaţdé odpovědi na otázku bude přiřazena číselná hodnota v rozmezí  1-5.  

Způsob přiřazení hodnot k odpovědím na otázky je popsán na konci kaţdé jednotlivé 
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oblasti. Vzorec pro obecný výpočet hodnoty stavu zkoumané oblasti v rámci metody 

HOS2009 je: 

 

𝑂𝑖 =   
 𝐻𝑗𝑎
𝑛
𝑎=1

𝑛

𝑚

𝑗=1

∗
𝑉𝑗
 𝑉𝑗
𝑚
𝑗=1

 

 

 

Vj … váha i-tého kritéria (1…10) dle důleţitosti zkoumaného kritéria pro oblast 

m … počet kritérií patřících k dané i-té oblasti 

Hja … a-tá hodnota otázky patřící k j-tému kritériu 

n … počet kontrolních otázek patřících ke kritériu 

Oi … souhrnná hodnota j-té oblasti 

[7] 
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3 Analýza problému a současné situace  

 

3.1 Nové trendy v oblasti informačních systémů 

Informační systémy patří mezi nejdůleţitější firemní mechanismy pro získání či 

udrţení konkurenční výhody. O tom, jak vysoký bude jejich výsledný přínos, rozhoduje 

kromě způsobu a rozsahu jejich integrace i schopnost firmy a pouţitého systému 

akceptovat perspektivní trendy. 

 

Veškeré podnikatelské subjekty vyuţívající informační systémy pro podporu 

firemních procesů a činností se kaţdodenně setkávají s poţadavky na stabilitu a 

zjednodušení informačního systému.  

 

Prvním takovým poţadavkem je kvalitní provoz tohoto celku – tzn. kaţdodenní 

vyuţitelnost pro všechny koncové uţivatele, přínos pro podnikání, zjednodušení 

rutinních transakcí a především pak podpora kritických nebo z pohledu podnikání 

nejdůleţitějších procesů. Druhým poţadavkem je stabilita, tedy zjednodušení údrţby 

systému tak, aby se kaţdý uţivatel na tento systém mohl spolehnout, ať uţ se jedná o 

koncového pracovníka například ve výrobě, který zde nachází pracovní příkazy a vše co 

s tím souvisí, nebo o manaţera, který od systému očekává okamţitou reakci na kolize 

nebo výjimečné situace. Třetím důleţitým poţadavkem je moţnost průběţného 

zavádění nových aktuálně uţitečných či perspektivních technologií. 

 

Vše směřuje ke zrychlení komunikace. Příkladem takového silného trendu je 

otevřenost systémů vůči rychlé komunikaci prostřednictvím mobilních zařízení a 

internetových technologií. Je nutné, aby byla podchycena komunikace uvnitř firmy 

(koncoví uţivatelé, manaţeři) a současně komunikace externí (dodavatelé, odběratelé, 

státní správa). Zvýšení rychlosti výměny dat a současně zpřesnění této komunikace je 

velmi důleţité jak v odběratelských a dodavatelských vztazích, tak i uvnitř firmy, kde se 

tímto způsobem dále sniţuje reţijní neproduktivní čas. 
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Některé stávající systémy jsou jiţ na tento způsob komunikace připraveny. Jak 

vlastní koncepcí, tak zároveň pouţitou technologií. Komplikovanost nebo sloţitost z 

hlediska funkcí takových systémů je právě jedním z faktorů, který do budoucna nabízí 

řadu moţností, jak existující procesy upravit a začlenit do rychlejší, byť o něco sloţitější 

komunikační infrastruktury. 

 

Ne vţdy si uvědomujeme, ţe pokud chceme, aby se komunikace zrychlila, 

potřebujeme striktnější pravidla a také nástroj, který je schopen námi definovaná 

pravidla ctít a podporovat. V minulosti bylo zvykem, ţe právě tyto záleţitosti se 

mnohdy stávaly důvodem pro rozsáhlé modifikace implementovaných systémů. V 

takovém případě se zákazník dostává do rozporu s druhým poţadavkem, a to se 

stabilitou systému a snadností jeho údrţby. 

 

Klíčem je důvěra v dodavatelskou firmu.  Zde je právě vnímána role firem 

zajištujících systémovou integraci jako nezastupitelná. Je nutné se naučit spolehnout se 

na to, ţe dodavatel - odborník na danou oblast - je schopen definovat a vytvořit pro 

zákazníka řešení, které je v souladu s trendy a moderními technologiemi. [12] 

 

3.2 Představení firmy a strategie 

Společnost AUDIT BUSINESS SERVICE je 100% českou firmou. Vznikla 

v roce 1994. Pracovníci společnosti se podíleli svou spoluprácí na auditech jiţ od roku 

1991. Z tohoto důvodu má tradiční a dlouhodobé zkušenosti v auditorských sluţbách, 

zejména u podnikatelských subjektů. AUDIT BUSINESS SERVICE se rovněţ podílí i 

na auditech nevýdělečných organizací, jako jsou nadace, občanská sdruţení a podobně. 

Firma rozšiřuje svoji působnost po celé České republice.  

 

Činnost společnosti není zaměřena pouze na audity účetních závěrek, ale 

poskytuje téţ veškeré sluţby související s účetním poradenstvím, optimalizací daňových 

povinností a dalšími souvisejícími sluţbami. Pracovníci společnosti jsou nejen zkušení 

auditoři, ale i daňoví poradci a odborníci na účetnictví. 
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Strategií činnosti firmy je poskytování komplexních ekonomických, účetních a 

auditorských sluţeb se zaměřením na malé a středně velké podnikatelské činnosti a 

fyzické osoby. Komplexní přístup spočívá v poskytnutí všech sluţeb v oblasti 

ekonomiky, účetnictví a daní. Cílem je vytvořit s obchodním partnerem takové klima 

spolupráce, kdy obchodní partner má záruku dostupnosti ekonomických, daňových a 

účetních informací v době jejich vzniku a je moţnost jednotlivé děje ovlivnit tak, aby v 

budoucnu nevznikly těţko řešitelné ekonomické problémy. Součástí komplexního 

přístupu je i řešení auditů účetnictví a vedení společností. 

 

3.3 Hardware a software ve firmě 

Informační systém firmy běţí na serveru s následujícími parametry: 

 

Operačním systém:  Microsoft Windows Server 2003 R2 

Procesor:   Intel Xeon 5130 @ 2.00 GHz 

Operační paměť:  1,99 GB RAM 

Úloţiště dat:  diskové pole RAID 0,5 TB 

 

Server má symetrické připojení na internet s garantovanou rychlostí 2048 kb/s 

v obou směrech (poskytovatel Telefonica O2). Server je chráněný dvěma firewally. 

Firma má 3 veřejné IP adresy, z toho 2 jsou pro data a třetí pro IP telefonii. 

 

Na serveru běţí software od 3 výrobců. První je Abra G3, druhý Money S3. U 

těchto systému vlastní forma licenci. Třetí systém je Pohoda 2009 Komplet, ale licenci 

k tomuto programu vlastní 2 klienti (kaţdý jednu zvlášť).  

 

Firma vlastní svoji VPN (virtuální privátní síť). Pomocí šifrovaných tunelů v 

rámci internetové sítě lze spojit vzdálené lokální sítě tak, ţe se jeví uţivatelům 

(zákazníkům) jako by pracovali v jediné síti. Ověřené a šifrované spojení na bázi VPN 

poskytuje mnohem vyšší bezpečnost a ochranu neţ tradiční systémy vzdáleného 

přístupu chráněné heslem. 
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3.3.1 Windows Server 2003 R2 

Serverový systém Windows Small Business 2003 R2 Server Premium je 

operační systém pro servery v české verzi, určený pro 1-2 procesory a s licencemi pro 5 

klientů. Nabízí výkonné a flexibilní řešení pro podnikové sítě s bohatými moţnostmi 

správy, vysokou konfigurovatelností dle přání uţivatele, podporou nejmodernějších 

hardwarových i softwarových trendů, pokročilými technologiemi uţivatelského 

managementu, přístupových práv a řízení zdrojů.  

 

Kaţdý server má určitou roli (někdy i více), kterou lze zvolit pomocí „Přidat 

nebo odebrat programy“ nebo „Přidat nebo odebrat součásti systému“. Konkrétně to 

mohou být role webového serveru (IIS) nebo řadiče domény (AD), které lze spustit 

příkazem „dcpromo“, dále souborový server, tiskový server, dynamické přidělování IP 

adres (DHCP), jmenný server (DNS) apod. Všechny tyto role mohou být nainstalovány 

na jednom serveru. Obecně však platí, ţe kaţdý server by měl mít na starosti pouze 

jednu roli, protoţe pokud tento server nebude fungovat, tak budou v provozu ostatní 

sluţby. 

 

Windows Small Business 2003 Server Premium je postaven na technologiích 

Windows Server 2003 a Exchange Server 2003, ale oproti Standard Edition navíc nabízí 

technologie Microsoft SQL Server 2000 a Internet Security and Acceleration (ISA) 

Server 2000. Microsoft SQL Server 2000 je úplný databázový a analytický systém 

určený pro řešení elektronického obchodování a zpracování dat. ISA Server 2000 

představuje pokročilou bránu firewall na aplikační vrstvě, řešení pro VPN a webovou 

mezipaměť, umoţňující zákazníkům prostřednictvím zvýšení zabezpečení a výkonu sítě 

maximalizovat stávající investice do IT. 

 

Systém Windows Small Business Server 2003 nabízí mnoţství síťových funkcí 

běţně vyuţívaných velkými podniky, ovšem bez obvyklé sloţitosti provázející 

serverové technologie. [11] 

 



38 

 

3.3.2 Abra G3 

 

Výrobce: ABRA Software a.s. 

OS: Windows 2003/2008 Server 

Databáze: Server Firebird, databázový server dodávaný zdarma 

 

 

Informační systém ABRA G3 určený pro střední společnosti. Patří do kategorie 

informačních Enterprise Resource Planning (ERP), které představují účinný nástroj pro 

řízení celé firmy. Umoţňuje propojit plánování a řízení všech klíčových podnikových 

procesů, a to jak na operativní, tak i strategické úrovni. Nabízí bohatou nabídku 

partnerských řešení, moţnost libovolných zakázkových úprav a dokonalou 

přizpůsobivost systému všem firemním procesům.) Nabízí vyuţití více neţ 30 modulů 

zejména pro oblasti nákupu, výroby, prodeje, řízení vztahu se zákazníky, logistiky, 

účetnictví a financí, zpracování mezd a personalistiky. Počet současně pracujících 

uţivatelů v systému se můţe pohybovat od jednotek aţ po stovky dle potřeby. ABRA 

vyuţívá nejvyspělejší třívrstvou technologii Client/Server se všemi výhodami, které 

přináší. Mezi ně patří především stabilita, bezpečnost a otevřenost. 

 

Lze nastavit pracovní plochu pro kaţdého uţivatele, automatické spouštění často 

pouţívaných agend, panely definovatelných údajů, zobrazující libovolná data. Vše lze 

exportovat ve formátech XLS, XML, HTML, TXT, PDF, RTF apod.. Definovatelné 

poloţky, číselníky a formuláře umoţňují rozšiřovat evidence o další sledované údaje. 

Program má jednotné ovládání agend a lze jej snadno ovládat jak myší, tak z klávesnice. 

Umoţňuje současnou práci ve více agendách s plnou provázaností a přechody mezi 

agendami. Doklady lze kopírovat, opravovat a mazat. K dispozici je podrobná 

kontextová nápověda. Kaţdá změna dokladů a údajů je zaznamenána s časem, kdy k ní 

došlo, s identifikací autora a stanice, s moţností vše pohodlně zobrazit včetně historie. 

 

Systémy vznikají v českém a slovenském prostředí, proto jsou na rozdíl od 

zahraničních konkurentů vţdy plně přizpůsobené jak platné legislativě, tak i národním 

zvyklostem. [13] 
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3.3.3 Money S3 

 

Výrobce: Cígler Software 

OS: Microsoft Windows XP/2003 Server/Vista/7 

 

Ekonomický systém Money S3 představuje kompletně vybavený software pro 

malé a střední firmy. Kromě veškeré ekonomické agendy v podvojném účetnictví zde 

naleznete také daňovou evidenci, adresář, předpřipravenou, ruční nebo hromadnou 

fakturaci, objednávky, skladové hospodářství A i B, mzdovou evidenci pro neomezený 

počet zaměstnanců, evidenci majetku s moţností přiřazení konkrétnímu pracovníkovi a 

zpětné evidence, knihu jízd včetně evidence vozidel a další. 

 

Významným pomocníkem je funkce homebanking, která vám pomůţe 

připravené příkazy k úhradě odeslat do banky, nebo naopak získat aktuální výpis z 

vašeho účtu, případně načíst kurzový lístek. Stiskem jediného tlačítka lze vykonávat 

rutinní přenosy jako například odeslání aktualizované nabídky zboţí na web nebo 

staţení nových objednávek. 

 

Kaţdý uţivatel má k dispozici hned několik set výstupních sestav. Data určená 

pro tisk lze navíc podle vlastních poţadavků upravit v Editoru tiskových sestav nebo 

exportovat do formátů CSV a XML. Tyto uznávané formáty pro výměnu dat vám nad 

rámec programu otevírají moţnost jejich dalšího zpracování v jiných aplikacích (např. v 

Excelu). Pracuje-li se systémem více uţivatelů, lze jejich přístupy k jednotlivým částem 

systému omezit a sledovat akce, které s určitou agendou prováděli. 

 

Součástí je funkce zamykání dokladů a automatické vytváření záloţních kopií 

dat. Money S3 spolupracuje s některými částmi kancelářského balíku MS Office. 

 

S programem Money S3 lze vést účetnictví aţ pro 999 firem. Kaţdý uţivatel má 

on-line přístup na Zákaznický portál, kde si můţe stáhnout aktuální verzi Money S3, 

objednat zásah servisního technika nebo zaslat dotaz na technickou podporu. K 

dispozici je také bezplatná telefonní linka a pravidelně pořádaná školení. 
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Výhody: 

 

 softwarová registrační pokladna 

 elektronická komunikace s úřady 

 mobilní klient 

 editor tiskových sestav a export dat do CSV a XML 

 

Nevýhody 

 

 podpora pouze jedné platformy 

 [9] 

 

3.3.4 Pohoda 2009 Komplet 

 

Výrobce: Stormware s.r.o. 

OS: Microsoft Windows 2003 Server/XP/Vista/7 

SQL databáze: Microsoft SQL Server 

 

Ekonomický software Pohoda je ve verzi Komplet určen malým a středním 

firmám. Nabízí kompletní vedení daňové evidence i účetnictví. Umoţňuje vést 

účetnictví na zakázku pro neomezený počet firem a dále obsahuje fakturaci, evidenci 

objednávek, adresář, majetek, knihu jízd, sklady, mzdy, výkazy pro Intrastat, 

internetové obchody, podporu pokladního hardware, čárových kódů a mobilní 

fakturace. Obsahuje textová a databázová, pole, vzorce, obrázky, grafy, štítky, ale také 

moţnost vloţit čárový kód odpovídající normě.  

 

K této variantě si navíc můţete dokoupit modul pro pobočkové zpracování dat, 

maloobchodní prodejnu, on-line maloobchodní prodej, podporu pro majetkově 

propojené firmy, uţivatelské rozhraní v anglickém a německém jazyce. Samozřejmostí 
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je funkce Homebanking, který vám zprostředkuje komunikaci s většinou bankovních 

ústavů. 

 

Ovládání tohoto programu je přehledné a praktické - analogie s ovládáním 

programů kancelářského balíku MS Office. Jednotlivé agendy se otevírají do 

samostatných oken, coţ přispívá k uspokojivé ergonomii práce, a nechybí zde ani 

kontextové nabídky vyvolané pravým tlačítkem myši. Na Panelu Pohoda se zobrazují 

ikony otevřených agend, mezi nimiţ se můţete rychle přepínat a zobrazovat stav 

vkládání dat z jedné agendy do druhé. Uţitečnou pomůckou je informační panel, který 

zobrazuje například nejbliţší termíny daňového kalendáře. POHODA komunikuje se 

svým okolím prostřednictvím rozhraní XML, díky kterému mohou uţivatelé přijímat i 

odesílat data z a do různých aplikací.  

 

Součástí tohoto produktu jsou také aktualizace, telefonická nebo e-mailová 

podpora nebo e-mailový zpravodaj. Systém je navíc vybaven certifikátem a bez 

problému bude fungovat v operačním systému Windows Vista, 7, 2003 Server i 2008 

Server. 

 

Výhody: 

 

 prostředí a ovládání programu 

 editor tiskových sestav 

 XML komunikace a seznam XSD šablon 

 podpora pokladního hardware a čárových kódů 

 

Nevýhody: 

 

 podpora pouze jedné platformy 

 CRM a projektové řízení 

 [9] 
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3.4 Orgware 

Postupy a směrnice pro zotavení IS z nestandardních situací jsou dostatečně 

známé všem uţivatelům. Doporučené pracovní postupy a procedury běţného provozu 

pro koncové uţivatele jsou udrţovány v aktuálním stavu. Pravidla pro bezpečnost IS 

obsahují i ustanovení pro nakládání s dokumenty či přílohami e-mailů získaných 

z Internetu. Existuje pravidelná kontrola dodrţování vnitřních pracovních postupů a 

směrnic pro chod IS.  Kaţdý pracovník má jasně určeno, s jakými úlohami smí pracovat 

a kdy. Provádějí-li se jakékoliv rozsáhlejší instalace, změny nastavení, připojení nové 

techniky a podobně, provádí to pověřená osoba, externí IT specialista, nikoliv uţivatelé.  

 

Odchod zaměstnance je spojený s ukončením platnosti veškerých jeho 

přístupových práv.  Dojde-li k porušení vnitřních směrnic (pracovních postupů), 

většinou nejsou z jejich porušení vyvozeny důsledky (sankce). Pravidla pro provoz IS 

jsou pro uţivatele jasná a logická. Všechny změny v systému a programech jsou ihned 

zdokumentovány včetně důvodu, který vedl ke změně. 

 

3.5 Peopleware 

Kaţdý je pracovník zaškolen na úlohy, které má s informačním systémem 

provádět. Školení o pouţívaných informačních systémech, pravidlech provozu a 

bezpečnosti IS jsou dostupná i pro nové pracovníky. Ale i stávající zaměstnance je třeba 

školit na nové funkce IS. Existuje zastupitelnost koncových uţivatelů, kteří jsou klíčoví 

pro chod systému a jeho klíčové výstupy. Dokumentace běţných postupů práce je s IS 

jednoduše dosaţitelná pro koncové uţivatele. Částečně také existuje proces kariérního 

postupu, který je nastaven takovým způsobem, aby se zaměstnanci mohli v rámci 

procesu dobře ztotoţnit i s informačním systémem.  

 

Místa uvnitř firmy nebo u externího dodavatele, kam se mohou uţivatelé obracet 

se ţádostí o pomoc či konzultaci ohledně IS (informační centra), nejsou dostupná. 

Vedení firmy podporuje průběţná školení koncových uţivatelů za účelem zvýšení 

efektivnosti fungování IS. 
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3.6 Dataware 

Pracovníci mají jasně vymezenou odpovědnost za data, která spravují, to 

znamená, ţe platí zásada, ţe určitá data smí měnit jen určitý pracovník. Pracovníci mají 

jasně určeno, kdy musí určitá data pořídit do informačního systému a kdy je musí 

aktualizovat. Uţivatelům nechybí z informačního systému data pro jejich rozhodování. 

Koncoví uţivatelé téměř nikdy nezískávají nadbytečná nebo nepřesná data. Uţivatelé 

data z IS získávají právě v době, kdy je potřebují. Data získaná z IS se významnou 

měrou podílí na kvalitě rozhodování uţivatelů při jejich výkonu práce. 

 

Existují podrobné plány pro obnovu klíčových dat v informačním systému. Média 

se zálohami dat jsou uchovávána výhradně v podmínkách doporučovaných výrobci 

zařízení s ohledem na vlhkost, teplotu a světlo. Přístup ke správě datových úloţišť mají 

pouze pověření zaměstnanci a jejich přístupy a úkony jsou monitorovány. Pracovníci 

mají určeno, s jakými daty smí pracovat a s jakým oprávněním, to znamená, ţe platí 

zásada, ţe nikdo nesmí získat přístup k datům, která nepotřebuje pro svou práci. 

 

 

3.7 Security 

Management firmy dozoruje na dodrţování pravidel bezpečnosti a provozu IS. 

Existují pravidla nebo politika bezpečnosti IS, která jsou pravidelně aktualizována. 

Pracovníci správy IS musí pravidelně provádět zálohování dat podle pravidel 

zálohování. 

 

Média se zálohami jsou dostatečně katalogizována a chráněna před zneuţitím, 

krádeţí či ţivelnou pohromou. Bezpečnost dat je zvaţována a řízena i pro hrozby z 

Internetu nebo jiných počítačových sítí, např. wi-fi. Jsou stanoveny procesy a metody, 

jejichţ účelem je rozpoznat bezpečnostní rizika ve firmě a eliminovat je. Pravidelně je 

prováděno monitorování činností, ke kterým dochází v rámci pouţívání IS, hlavně 

ověření uţivatele, přístup k datům a spouštění programů.  
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Problematika bezpečnostní politiky (informační bezpečnosti) je ve firmě řešena 

centrálně. Existuje osoba, externí IT specialista, který je přímo odpovědný za 

dodrţování informační bezpečnosti ve firmě. Dodrţování zásad (pravidel) bezpečnostní 

politiky je u uţivatelů průběţně kontrolováno.  

 

3.8 Customers 

Základní cíle zkoumaného informačního systému jsou jasně stanoveny směrem k 

jeho zákazníkům. Existují pravidelně vyhodnocované metriky těchto cílů.  Pravidelně je 

zkoumáno, jaké přínosy od informačního systému jeho zákazníci očekávají. Názory 

zákazníků IS na zlepšení, změnu či úpravu informačního systému jsou pro podnik velmi 

důleţité. 

 

Data o zákaznících IS, jejich poţadavcích, operacích, atd. jsou ukládána v 

informačním systému centrálně, to znamená, ţe nejsou ukládána vícekrát nebo jinak 

nekonzistentně. Většina zákazníků je spokojena s mnoţstvím a kvalitou dat, která je jim 

poskytována IS firmy. Forma výstupů z informačních systémů je volena tak, aby 

umoţňovala jejich snadné vyuţití zákazníkem IS. Pravidla provozu ošetřují nakládání s 

citlivými či obchodně cennými daty o zákaznících IS. 

 

Integrace zkoumaného informačního systému firmy je řízena spolu s dalším 

moţným softwarem, pomocí kterého jsou poskytovány výstupy z IS pro zákazníky. 

Zákazníci ale nemohou získávat ze zkoumaných IS výstupy pomocí různých 

komunikačních kanálů, které si zvolí. 

 

3.9 Suppliers 

Ve firmě jsou jasně stanoveny základní poţadavky kladené na dodavatele, které 

jsou nezbytné pro plnění definovaných cílů zkoumaného informačního systému. Také 

existují pravidelně vyhodnocované metriky těchto poţadavků. Forma vstupů do 

zkoumaného IS od dodavatelů je volena tak, aby umoţňovala jejich snadné převzetí a 

vyuţití zkoumaným IS. V pravidlech provozu jsou definovány kontroly informací od 

dodavatelů.  
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Poţadavky na dodavatele ve vztahu ke vstupům do zkoumaných IS jsou 

formulovány tak, aby byla jasně určena poţadovaná podrobnost předávaných informací. 

Poţadavky na dodavatele jsou ve vztahu ke vstupům do zkoumaných IS formulovány 

také s jasným určením poţadované včasnosti jejich dodávání. Firma zvaţuje moţnost 

účelného přizpůsobení či nastavení zkoumaného IS dle návrhů dodavatelů za účelem 

efektivnější výměny informací. 

 

Forma výstupů ze zkoumaného IS je pro dodavatele řízena s ohledem na 

efektivní komunikaci s dodavateli. Výstupy z IS pro dodavatele jsou řízeny s ohledem 

na včasnost jejich předání. Zkoumaný informační systém přispívá ke snadnosti a 

efektivnosti komunikace s dodavateli. 

 

 

3.10 Management IS  

Management IS (externí IT specialista) dozoruje na dodrţování pravidel 

zálohování prováděné pracovníky správy IS. Řízení rozvoje a provozu informačních 

systémů provádí osoba, která této oblasti rozumí. Rozvoj IS je formulován také ve 

střednědobé či dlouhodobé perspektivě formou informační strategie vzhledem k cílům 

firmy. V plánech rozvoje informačních systémů je zahrnut případný růst firmy a rozvoj 

jejích informačních potřeb. Plány rozvoje IS existují a jsou v nich také stanoveny 

moţnosti kontroly jejich plnění. 

 

Pravidelně se provádí školící programy pro pracovníka správy IS zaměřené na 

udrţování a zvyšování jeho kvalifikace. Management informačních systémů povaţuje 

koncové uţivatele za faktor s vysokou důleţitostí pro úspěšný chod informačních 

systémů. Management IS soustavně usiluje o zlepšení efektivnosti chodu zkoumaného 

informačního systému. Obecný management určitě nevnímá správu informačního 

systému spíše jako nutné zlo. Pracovníci správy IS jsou motivováni k včasnému, 

úplnému a pokud moţno i hladkému řešení poţadavků na ně směrovaných. 
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3.11 Management 

Management uznává důleţitý význam koncových uţivatelů pro integritu a 

správnost zpracování dat. Manaţeři trvají na dodrţování pravidel stanovených pro 

informační systém. Při plánech rozvoje informačního systému nebo při pořizování IS je 

vţdy provedeno i obhájení dané investice z ekonomického hlediska. Obecný 

management vnímá informační systém firmy nejen jako výdaje, ale také jako potenciál 

případného růstu firmy. Obecný management firmy podporuje rozvoj informačních 

systémů, který je odůvodněný přispěním IS k dosaţení podnikových cílů. 

 

Management je částečně spokojený s údaji, informacemi, daty, které získává z IS 

a jsou potřebné pro jeho kvalifikované rozhodování. Ve firmě existuje relevantní zpětná 

vazba mezi managementem firmy a externími uţivateli informačního systému. Zejména 

díky přístupu managementu existuje větší motivace zaměstnanců starajících se o chod 

informačního systému k jejich fluktuaci neţ k setrvání ve firmě. Ze strany 

managementu dochází k pravidelné kontrole plnění informační strategie firmy a 

případného vyvozovaní důsledků. Většinou nenastávají situace, kdy management nemá 

k dispozici údaje, informace, data, které potřebuje ke svému rozhodování v patřičné 

kvalitě a čase.  

 

 

3.12 Swot analýza firmy 

SWOT analýza je metoda, pomoci které je moţno identifikovat silné (ang: 

Strengths) a slabé (ang: Weaknesses) stránky, příleţitosti (ang: Opportunities) a hrozby 

(ang: Threats), spojené s určitým projektem, typem podnikání, podnikátelským 

záměrem, politikou (ve smyslu opatření) apod. Jedná se o metodu analýzy uţívanou 

především v marketingu, ale také např. při analýze a tvorbě politik (policy analysis). S 

jeji pomocí je moţné komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo 

nové moţnosti růstu. Je součástí strategického (dlouhodobého) plánování společnosti. 
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Silné stránky 

 

 Individuální přístup k zákazníkům 

 Zkušenosti v oboru 

 Znalost IT technologií 

 Lokalita sídla (dostupnost tramvají, dobré parkování) 

 Schopnost přizpůsobit se rychle a pruţně poţadavkům zákazníků. 

 Ochota zaměstnanců ke změně 

 

Slabé stránky 

 

 Málo kvalitní webové stránky 

 Nedostatek odborných znalostí marketingu 

 Prodlevy při komunikaci se zákazníky 

 Kulturní odlišnosti s uţivateli 

 

Příležitosti 

 

 Nahrazení stávajícího systému pro řízení projektů ve firmě 

 Vytvoření kvalitních hodnot pro zákazníky a zajištění dlouhodobé věrnosti 

 Přestěhování do nových segmentů trhu, které nabízejí lepší zisky 

 Školení pracovníků s cílem zlepšení kvality sluţeb 

 

Hrozby 

 

 Nový konkurent na trhu 

 Konkurent bude mít nový inovativní produkt nebo sluţbu 

 Silná konkurence s kvalitními produkty 

 Krach firem (zákazníků) z důvodu ekonomické krize 
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3.13 Analýza konkurence 

Společnost AUDIT BUSINESS SERVICE s.r.o. má dvě základní činnosti, a to 

vedení účetnictví a auditorské sluţby. Proto jako konkurenci lze chápat velké firmy 

působící v těchto dvou oblastech.  

 

Účetnictví 

 

Některé výzmané firmy, které vedou účetnictví v Brně a okolí 

 

 SLUTO s.r.o. - vedení účetnictví 

 ADMIO, s.r.o. - Vedení účetnictví (podvojné účetnictví i daňová evidence) 

 Genao, s.r.o. - vedení účetnictví, poskytování ekonomického poradenství 

 

Auditoři 

 

Některé významé firmy, které dělají audit v Brně a okolí 

 

 K auditing, s.r.o. - Poskytování sluţeb v oblasti auditu, daňového poradenství, 

vedení účetnictví, finančních analýz a souvisejících poradenských sluţeb 

 AUDIT Brno, s r.o. - auditorská činnost, ověřování účetních závěrek 

(podnikatelský i neziskový sektor, granty EU) dle IAS/IFRS, daňové a účetní 

poradenství, vedení účetnictví 

 A-AUDIT, s.r.o. - auditorské sluţby, komplexní daňové, účetní a ekonomické 

poradenství. 
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3.14 McFarlanův model aplikačního portfolia 

 

STRATEGICKÉ POTENCIÁLNÍ 

 

Marketingový IS 

Manaţerské IS 

Řízení auditů 

 

Expertní systémy 

Groupware 

Elektronické prototypy 

 

KLÍČOVÉ PODPŮRNÉ 

 

Informační technologie 

Účetní software 

Elektronická pošta 

 

Zpracování textů 

Pokročilé datové schránky 

Finanční analýza 

  

 

 

3.15 Shrnutí analýzy 

Z výše uvedených poznatků vyplývá, ţe informační systém ve firmě AUDIT 

BUSINESS SERVICE s.r.o. je vyváţený. Celková úroveň informačního systému je tedy 

shodná s úrovní, která je pro firmu povaţována za optimální a zároveň existuje 

absolutní soulad mezi oblastmi hardware a software.  

 

Jenţe musíme také řešit funkčnost. Hardware počítače je moţno charakterizovat 

jako zařízení, které z technologického hlediska velmi rychle stárne. Je tedy nutné po 

určité době provést kontrolu a rozhodnout, na které operace jiţ jeho výpočetní výkon 

nedostačuje a jaký hardware je nutné nahradit. Dále s rostoucím počtem objemu dat je 

potřeba harddisk s větší kapacitou a server s větším výpočetním výkonem. 

 

Další důleţitá věc, která se týká firmy, je nedostatečná organizace a plánování. 

Kalendář přeplněný schůzkami, všude kolem popsané ţluté lístečky, hromada 

dokumentace, návodů a cédéček s programy atd. Telefonní seznam počmáraný jak led 

na stadionu. I toto je potřeba vylepšit.  
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4 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení  

 

4.1 Předpoklady pro návrh změn 

Firma AUDIT BUSINESS SERVICE s.r.o. chce být moderní, flexibilní a 

konkurenceschopná firma. K udrţení, případně ke zvýšení konkurenceschopnosti, musí 

operativně reagovat na měnící se poţadavky zákazníků. Firma si tím zajišťuje zisk, 

kterým financuje svůj provoz a rozvoj. Dále firma uvaţuje o zlepšení interních procesů, 

zlepšení komunikace se zákazníky, zákazníkům chce nabízet co nejlepší sluţby. Firma 

se také chce zdokonalovat ve shodě se svoji strategií zlepšováním kvality sluţeb. Kromě 

neustálých inovací je také velmi důleţité myslet na sniţování nákladů a efektivní 

vyuţívání dostupných financí.  

 

4.2 Webové stránky 

V dnešní době se firma, která chce úspěšně konkurovat ve svém okolí, se musí 

kromě běţných reklamních postupů zaměřit také na svou propagaci na internetu. Firma 

AUDIT BUSINESS SERVICE s.r.o. má svoji prezentaci na adrese 

http://www.auditbs.cz. V současné době je na webových stránkách velmi málo 

informací, pouze stručný popis firmy, seznam některých jejich klientů a kontakt. Adresa 

kanceláře v záloţce Kontakt je ale zastaralá, v současné době má firma kancelář 

(provozovnu) na jiné adrese.  

 

 

4.2.1 Návrh zlepšení 

Navrhuji udělat kompletně novou webovou prezentaci. Není nutné dělat něco 

příliš drahého, dostačuje prezentace v HTML kódu, není třeba ţádné PHP, Javaskript 

atd. Musí ale být splněna následující kritéria: 
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 Kvalitně a poutavě zpracovaná firemní prezentace zaměřená na zákazníka 

 Pouţitelné a přístupné stránky, které neomezují zákazníky se slabším zrakem 

nebo jinak handicapované 

 Sebekrásnější webové stránky však potřebují návštěvníky, kteří se v lepším 

případě změní v zákazníky. Je tedy nutné web optimalizovat nejen pro 

uţivatele, ale také pro katalogy a vyhledávače, které se na dotaz uţivatele 

snaţí předloţit relevantní výsledky 

 

Odhad ceny: 10 000 Kč 

 

4.2.2 Přínosy 

 

 Celosvětová dostupnost - na webové stránky je moţné podívat se kdykoliv a 

odkudkoliv. 

 Snadno nalezitelné přes katalogy a vyhledávače. Stačí pouze zvolit vhodnou 

kategorii a okres, či rovnou zadat hledaný výraz. 

 Snadné a rychlé aktualizace umoţňují udrţovat webové stránky stále aktuální. 

 Snadné ovládání potěší i méně zkušené uţivatele. 

 Snadná navigace pomocí  

 Nízká cena vytvoření stránek a jejich provozu 

 Potenciál příchodu nových zákazníků 

 

 

4.3 Inovace serverového řešení 

Vzhledem k tomu, ţe vlastní server firmě vyhovuje, tak není důvod přecházet na 

pronájem informačního systému jako sluţby (outsourcing). Současný server uţ 

dosluhuje a navrhuji pořídit nový.  

 

Na nový server doporučuji nainstalovat systém Windows 2008. Je to přímý 

nástupce operačního systému, který firma pouţívá dosud a se kterým má dobré 
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zkušenosti. Dále programy, které fungovaly pod Windows 2003 Server, bez větších 

problémů poběţí i na tomto novém operačním systému. 

 

4.3.1 Hlavní důvody k upgradu na Windows Server 2008  

 

 

Zjednodušená správa pro střední a malé firmy 

Při návrhu systému Windows Server 2008 se společnost Microsoft více zaměřila 

na zákazníky z řad malých a středních firem. Jednotlivé verze produktů (SKU) jsou 

vybaveny novými nástroji pro správu, které IT specialistům v malých a středních 

firmách usnadňují ţivot. 

 

 

Vylepšená správa a výkon firemních poboček 

Architektura IT v mnoha firemních pobočkách se vyznačuje relativně malou 

šířkou pásma. Pomalá propojení WAN ovlivňují produktivitu zaměstnanců poboček, 

kteří jsou nuceni čekat na přístup k obsahu v hlavní kanceláři. Náklady na připojení 

poboček mohou tvořit aţ třetinu celkových firemních výdajů na IT. Jako reakci na tento 

problém představuje Windows Server 2008 funkci s názvem BranchCache, která 

omezuje vyuţívání propojení WAN a zlepšuje dobu odezvy síťových aplikací. 

 

 

Snazší a efektivnější správa serverů 

Rozšíření funkcí serverového operačního systému sice nikdy neškodí, za jeho 

nevýhodu se však vţdy pokládal nárůst sloţitosti a také zátěţe těch, kdo zajišťují 

kaţdodenní správu serverů. Windows Server 2008 se zaměřuje přímo na tento problém 

– zřetelné to je u všech konzol zaměřených na správu. K funkcím těchto nástrojů patří 

vylepšená vzdálená správa, včetně nástroje Správce serverů, který lze nainstalovat 

vzdáleně a vylepšené funkce pro správu identit díky aktualizovaným a zjednodušeným 

sluţbám Active Directory Domain Services a Active Directory Federated Services. 
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Větší flexibilita 

Systém Windows Server 2008 je navrţen tak, aby správce mohl upravit 

infrastrukturu podle měnících se potřeb firmy a aby byl systém zároveň stále dostatečně 

flexibilní. Mobilní uţivatelé mohou vyuţít větší flexibility díky technologiím, které jim 

umoţní pracovat s programy z libovolného vzdáleného umístění, například Vzdálená 

aplikace RemoteApp a Brána Terminálové sluţby. Sluţba nasazení systému Windows 

(Windows Deployment Services – WDS) v systému Windows Server 2008 urychluje 

nasazení a údrţbu IT systémů.  

 

 

Lepší ochrana 

Systém Windows Server 2008 obsahuje řadu nových a zdokonalených 

technologií zabezpečení, které zlepšují ochranu operačního systému a poskytují pevný 

základ pro provoz a další rozvoj podniku. Mezi novinky v oblasti zabezpečení patří 

například technologie PatchGuard, která pomáhá předcházet útokům zneuţívajícím 

opravy struktur v jádru systému k manipulaci s jeho funkcemi. Tím přispívá k vyšší 

bezpečnosti i stabilitě serverového prostředí. 

 

 

Zálohování serveru  

Tato dlouho poněkud opomíjená aplikace, která je standardní součástí serveru, 

zaznamenala výrazný upgrade a nyní obsahuje přesnější podporu pro vytváření úloh 

zálohování, včetně podpory operací se stavem systému. Navíc byla optimalizována tak, 

aby běţela rychleji a vyuţívala méně místa na disku. 

 

 

Nižší spotřeba energie 

V systému Windows Server 2008 byly zavedeny zásady „vyváţeného“ napájení, 

které monitorují úroveň vyuţití procesorů v serveru a dynamicky upravují stav jejich 

výkonu tak, aby se napájení přizpůsobilo potřebám zátěţe. Verze Windows Server 2008 

vylepšuje tuto funkci řízení spotřeby doplněním funkce parkování jader (Core Parking) 

a rozšířením nastavení zásad skupiny zaměřených na napájení. [16] 
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Vzhledem k tomu, ţe firma AUDIT BUSINESS SERVICE s.r.o. je menší firma 

a server má ve své kanceláři, tak kaţdý kW ušetřené elektrické energie je přínosem. 

Dále management firmy hodně dbá na ekologii.  

 

 

4.3.2 Hardwarové požadavky 

Hardwarové poţadavky musí splňovat základní kritéria pro provoz operačního 

systému Windows 2008 R2 a dalšího softwaru, který firma denně pouţívá. Dále musí 

být hardware uzpůsobený pro 24-hodinový provoz. 

 

Na základě mých znalostí a zkušeností jsem vybral následující řešení: 

 

Kategorie Produkt 

Kódové označení  ML330G6 QC E5504 2 

Typ skříně Tower 

CPU Intel Xeon Quad-Core 2GHz 

Max. počet CPU 2 

Kapacita instalovaného pevného disku 500 GB 

Max. počet disků 8 

Počet instalovaných disků 2 

Operační paměť 2048 MB 

SATA ano 

SCI ano 

Optická mechanika DVD-RW 

Operační systém (v ceně předinstalovaný) Microsoft Windows Small Business Server 

2008 Standard Edition 

Záruka 36 měsíců 

 

Odhad ceny serveru: 35 000 Kč 

Zdroj: itlevne.cz  
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4.3.3 Přínosy inovace 

 

 Zvýšení výkonu informačních technologií 

 Moţnost vyuţití nových technologií 

 Vyšší kvalita poskytovaných sluţeb 

 Zvýšení produktivity práce 

 Moţnost častějšího zálohování 

 Lepší ochrana proti hackerům 

 Úspora elektrické energie 

 

 

4.4 Systémy pro spolupráci (groupware) 

Groupware je programové vybavení, které obsahuje nástroje pro spolupráci a 

komunikaci více uţivatelů v lokální síti, intranetu nebo internetu. Obecněji řečeno 

groupware je software umoţňující lidem realizovat potřebné interakce a slouţí jako 

základna pro následnou analýzu a archivaci. Umoţňuje skupinám lidí zachytit a sdílet 

informace tak, aby byla práce snadná, rychlá a intuitivní. Dobrý groupware systém 

popisuje činnosti (workflow) potřebné k realizaci veškerých interakcí. 

 

Ve firmě AUDIT BUSINESS SERVICE s.r.o. takové programové vybavení 

chybí. Jak vyplývá z předchozí analýzy, je potřeba, aby věci jako kalendář přeplněný 

schůzkami, popsané ţluté lístečky, hromada dokumentace atd. zmizlo z pracovních 

stolů.  

 

 

4.4.1 Návrh groupware 

Navrhuji koupit a nainstalovat Microsoft Exchange Server 2010. Existuje sice 

plno dalších programů, ale tento mi přijde nejvhodnější. Má mnoho uţitečných funkcí 

pro zvýšení produktivity práce. Microsoft Exchange Server 2010 vychází pouze v 
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64bitové edici, coţ posílí zejména jeho výkon. Dále bude bez problému fungovat na 

serveru, který jsem navrhl (viz výše).  

 

4.4.2 Funkce Microsoft Exchange Server 2010 

Úspěch firmy se odvíjí od její schopnosti zajistit vyšší produktivitu a efektivitu 

uţivatelů prostřednictvím poskytnutých technologických řešení. Microsoft Exchange 

Server 2010 přispívá k vyšší produktivitě uţivatelů, protoţe jim nabízí volnost ve formě 

zabezpečeného přístupu k veškeré komunikaci (jako je e-mail, hlasová pošta, zasílání 

rychlých zpráv a další moţnosti) z téměř jakékoli platformy, webového prohlíţeče nebo 

zařízení pomocí standardních oborových protokolů. Centrem práce uţivatelů je jejich 

sloţka doručené pošty.  

 

Stále narůstající objem příchozích i odchozích informací ve sloţkách s doručenou 

poštou jednotlivých uţivatelů můţe způsobit přetíţení a ovlivnit produktivitu i 

ziskovost. Exchange 2010 obsahuje nové funkce pro produktivitu, které uţivatelům 

usnadní uspořádání všech poloţek komunikace ve sloţkách s doručenou poštou a 

nastavení jejich priorit. [18] 

 

 

4.4.3 Přístup odkudkoliv 

Mezi největší a nejvíce diskutované funkce patří zcela nový Outlook Web Access, 

tentokrát pod názvem Outlook Web App. Webový groupware klient nyní přenáší, 

podobně jako se to chystá u Office Web Apps, kompletní vzhled a funkčnost klasického 

desktopového Outlooku v prostředí internetového prohlížeče. Microsoft v této nové 

verzi neomezuje uţivatele pouze na Internet Explorer, jako tomu bylo doposud, ale 

vyuţít mohou i ostatní známé prohlíţeče včetně Firefoxu a Safari. [17] 

 

Přímo z Outlooku Web App je moţné například telefonovat (VoIP), posílat krátké 

zprávy a podobně. Microsoft usiluje především sjednotit co nejvíce komunikačních 

prostředků do jednoho. 
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Obrázek 7 - Microsoft Exchange Server 2010 

[17] 

 

4.4.4 Zlepšení firemních procesů 

Groupware umoţňuje dvěma a více lidem navzájem komunikovat, kooperovat 

na společném díle a koordinovat své aktivity. 

 

 Komunikace - výměna zpráv, poţadavků, instrukcí (elektronická pošta, 

videokonference, …) 

 Kooperace - práce nad společnými dokumenty (úloţiště dokumentů a 

sledování přístupu k dokumentům) 
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 Koordinace - vzájemné sladění činností (plánování času, schůzek, 

přehled o úkolech). 

 

Microsoft Exchange Server usnadňuje týmovou spolupráci díky snadnému 

přístupu ke společným informacím a výkonným komunikačním prostředkům. Podporuje 

spolupráci lidí, kteří jsou geograficky rozptýleni, vedou k delegování pravomocí na 

pracovní týmy a zvyšují produktivitu práce těchto týmů. [17] 

 

 

4.4.5 Shrnutí 

Groupware sjednocuje komunikaci a funkce pro správu času a umoţňuje 

nepřetrţitý přístup z mnoha platforem a zařízení. U Microsoft Exchange Serveru 2010 

je například hodně ceněný push přístup k e-mailům, kontaktům, kalendáři, úkolům a 

poznámkám z mobilního telefonu. Veškeré změny, které uţivatel vykoná na straně 

telefonu, se okamţitě promítnou na server a dalších zařízení. Funguje to i opačně.  

 

Dnešní firmy jsou stále mobilnější. Zaměstnanci potřebují přístup ke všem svým 

datům v systému pro zasílání zpráv z libovolného místa – v kanceláři, na cestách i 

doma. Firmy, které poskytují přístup odkudkoli, mohou docílit sníţení nákladů, zvýšení 

efektivity a nabídnout zaměstnancům nástroje potřebné k zlepšení pracovní výkonnosti. 

Systém Microsoft Exchange Server 2010 vyuţívá k poskytování přístupu k datům 

odkudkoli několika různých rolí serveru. 

 

 

Cena tohoto produktu: 18 500 Kč 

Zdroj: k24.cz 
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4.4.6 Přínosy groupware 

 Poskytuje nástroje umoţňující jejich růst a podporují jejich manaţerská 

rozhodnutí 

 Komfortní uţivatelské rozhraní 

 Téměř vše na jednom místě 

 Technicky pokročilý a bezpečný software 

 Snadná integrace a rozšiřování 

 Přístupné odkudkoliv 

 Lehce přizpůsobitelný 
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5 Ekonomické zhodnocení navrhovaných změn 

Nedílnou součástí kaţdého projektu je jeho ekonomické zhodnocení. I ten nejlépe 

připravený plán nemusí uspět z finančních důvodů. Pokud firma zjistí, ţe náklady na 

projekt výrazně převládnou nad jeho přínosy, nemusí vůbec dojít k jeho realizaci. 

 

5.1 Odhad nákladů navrhnutých řešení 

Zde uvádím odhad nákladů, které vzniknou firmě, kdyţ bude svůj informační 

systém inovovat.  

 

Položka Cena (Kč) 

Webové stránky (inovace) 10 000 

Server + OS Windows 2008 Server (pořízení) 35 000 

SW Microsoft Exchange Server 2010 18 500 

Náklady na výměnu stávajícího serveru za nový (externí IT 

zaměstnanec, 20 hodin po 500 Kč) 

10 000 

Celkem 73 500 

 

Tabulka 1 – náklady navrhnutých řešení 
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Firmě můţe mít i další náklady, které je obtíţné v tuto chvíli vyčíslit. Patří sem 

například: 

 Školení zaměstnanců 

 Další počítačové komponenty 

 Další software 

 Další mzdové náklady za vícepráce 

 Ušlý zisk za období, kdy se bude server měnit a bude mimo provoz  

 

5.2 Přínosy navrhnutých řešení 

Přínosy inovace informačního systému se nedá jednoznačně vyjádřit ve 

finančních jednotkách, protoţe informační systém jako takový ţádné finanční 

prostředky neprodukuje. Jedná se pouze o podpůrný prostředek. Pokud bude informační 

systém dobře fungovat, můţe to mít pro firmu následující přínosy: 

 

 Zvýšení produktivity práce 

 Zvýšení konkurenceschopnosti firmy 

 Lepší vyuţití zdrojů 

 Rychlejší přístup k informacím 

 Rostoucí podíl zákazníků a podílu na trhu 

 Trvalá dostupnost informací 

 Náklady na provoz inovovaného informačního systému se oproti stávajícímu 

nezvýší 

 

5.3 Návratnost investice 

Návratnost investice je pro poţadavky práce vyjádřena dobou, po kterou budou 

náklady pořízení a provozu informačního systému převyšovat přínosy, které je moţné 

finančně ohodnotit. Délka ţivota informačního systému je obvykle 5 - 7 let. Pokud se 
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po uplynutí této doby investice do informačního systému do podniku nevrátí, lze označit 

investici za nevýhodnou. 

 

Správně změřit výnosy, jeţ jsou dodatečně generovány vlivem nasazení, nebo 

inovací informačního systému, není vůbec jednoduché a je zejména nutné mít velmi 

dobře zmapován počáteční stav. Přesto se ukazuje, ţe právě investice do informačních 

technologií jsou jedny z nejvíce přínosných a v některých firmách dnes jiţ nezbytné. 

Některé projekty např. ukazují návratnost jiţ během půl roku pouţívání systému.  
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6 Závěr  

 

Cílem této práce bylo analyzovat informační systém konkrétní firmy a navrhnout 

jeho moţná vylepšení. Vylepšený informační systém by měl slouţit ke zlepšení práce 

zaměstnanců, zvýšení produktivity a lepší komunikaci se zákazníky. 

 

V teoretické části jsem charakterizoval základní pojmy v oblasti informačních 

systémů a poté standarty hodnocení informačních systémů, které se v současné době 

běţně pouţívají. Dále jsem charakterizoval metody hodnocení informačních systémů, 

které jsou vyvíjeny na VUT Fakultě Podnikatelské, kde studuji.  

 

V analytické části jsem provedl rozbor stávajícího informačního systému firmy 

v oblastech orgware, peopleware, dataware, security, customers, suppliers, management 

IS, management, hardware a software. Pokračoval jsem hodnocením současného 

informačního systému pomocí SWOT analýzy, která identifikuje silné stránky, slabé 

stránky, hrozby a příleţitosti. Dále jsem analyzoval konkurenci a udělal McFarlanův 

model aplikačního portfolia. 

 

V praktické části jsem navrhl moţná vylepšení. Navrhl jsem inovaci webových 

stránek, pořízení nového serveru s operačním systémem Windows 2008 Server a 

pořízení groupware – Microsoft Exchange Server 2010. 

 

V poslední kapitole jsem ekonomicky zhodnotil návrhy změn a posoudil očekávané 

přínosy těchto změn. Výsledkem této práce se stal návrh na inovovaný informační 

systém firmy.  

 

Tímto ale práce nekončí. V blízké budoucnosti bude potřeba informační systém 

dále sledovat a hodnotit, zda vyhovuje potřebám a nárokům firmy.  
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Příloha č. 1  

 

Soubor hodnotících otázek metody HOS2009.  

 

Všechny otázky ze všech hodnocených oblastí jsou hodnoceny stupnicí 5 odpovědí a 

těmto odpovědím jsou potom přiřazovány body. 

 

Odpovědi: 

 

 Ano  

 Spíše ano 

 Částečně 

 Spíše ne 

 Ne 

 

 

 

Dotazník pro zjištění úrovně oblasti orgware (OW) 

 

1) Lze souhlasit s tvrzením, ţe postupy či směrnice pro zotavení IS z nestandardních 

situací jsou dostatečně známé uţivatelům? 

2) Lze souhlasit s tvrzením, ţe doporučené pracovní postupy a procedury běţného 

provozu pro koncové uţivatele jsou udrţovány v aktuálním stavu? 

3) Lze souhlasit s tvrzením, ţe pravidla pro bezpečnost IS obsahují i ustanovení pro 

nakládání s dokumenty či přílohami e-mailů získaných z Internetu? 

4) Existuje pravidelná kontrola dodrţování vnitřních pracovních postupů, směrnic pro 

chod IS? 

5) Má kaţdý pracovník jasně určeno, s jakými úlohami smí pracovat a kdy? 

6) Provádějí jakékoliv rozsáhlejší instalace, změny nastavení, připojení nové techniky 

pověřené osoby, nikoliv uţivatelé? 
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7) Lze souhlasit s tvrzením, ţe odchod zaměstnance je spojený s ukončením 

platnosti jeho přístupových práv? 

8) Dojde-li k porušení vnitřních směrnic (pracovních postupů), jsou z jejich porušení 

vyvozeny důsledky (sankce)? 

9) Platí, ţe pravidla pro provoz IS jsou pro uţivatele nejasná a nelogická? 

10) Jsou všechny změny v systému a programech ihned zdokumentovány vč. důvodu, 

který vedl ke změně? 

 

Dotazník pro zjištění úrovně oblasti peopleware (PW) 

 

1) Je kaţdý pracovník zaškolen na úlohy, které má s informačním systémem provádět? 

2) Jsou dostupná školení nových pracovníků o pouţívaných informačních systémech, 

pravidlech provozu a bezpečnosti IS? 

3) Je pravda, ţe stávající zaměstnance není třeba školit na nové funkce IS nebo ţe 

školení není dostupné? 

4) Existuje zastupitelnost koncových uţivatelů, kteří jsou klíčoví pro chod systému a 

jeho klíčové výstupy? 

5) Je dokumentace běţných postupů práce s IS jednoduše dosaţitelná pro koncové 

uţivatele? 

6) Existuje proces kariérního postupu, který je nastaven takovým způsobem, aby se 

zaměstnanci mohli v rámci procesu dobře ztotoţnit i s informačním systémem? 

7) Jsou dostupná místa uvnitř firmy nebo u externího dodavatele, kam se mohou 

uţivatelé obracet se ţádostí o pomoc či konzultaci ohledně IS? (tato místa jsou 

označována dále jako informační centra) 

8) Řeší informační centra podněty uţivatelů obvykle v dostatečné míře a včas? 

9) Je pravda, ţe informační centra řeší především významné problémy a nemají důvod 

se snaţit o dlouhodobé zlepšení chodu IS? 

10) Podporuje vedení firmy průběţná školení koncových uţivatelů za účelem zvýšení 

efektivnosti fungování IS? 
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Dotazník pro zjištění úrovně oblasti dataware (DW) 

 

1) Mají pracovníci jasně vymezenou odpovědnost za data, která spravují? Tzn.: Platí 

zásada, ţe určitá data smí měnit jen určitý pracovník? 

2) Lze souhlasit s tvrzením, ţe pracovníci mají jasně určeno, kdy musí určitá data 

pořídit do informačního systému a kdy je musí aktualizovat? 

3) Platí, ţe uţivatelům chybí z informačního systému data pro jejich rozhodování? 

4) Získávají koncoví uţivatelé nadbytečná nebo nepřesná data? 

5) Získávají uţivatelé data z IS právě v době, kdy je potřebují? 

6) Podílí se data získaná z IS významnou měrou na kvalitě rozhodování uţivatelů při 

jejich výkonu práce? 

7) Existují podrobné plány pro obnovu klíčových dat v informačním systému ? 

8) Jsou média se zálohami dat uchovávána výhradně v podmínkách doporučovaných 

výrobci zařízení s ohledem na vlhkost, teplotu, světlo … ? 

9) Lze souhlasit s tvrzením, ţe přístup ke správě datových úloţišť mají pouze pověření 

zaměstnanci a jejich přístupy a úkony jsou monitorovány? 

10) Mají pracovníci určeno, s jakými daty smí pracovat a s jakým oprávněním ? tzn.: 

Platí zásada, ţe nikdo nesmí získat přístup k datům, která nepotřebuje pro svou práci? 

 

Dotazník pro zjištění úrovně oblasti security (SE) 

 

1) Je pravda, ţe management příliš nedozírá na dodrţování pravidel bezpečnosti a 

provozu IS? 

2)  Lze  souhlasit  s tvrzením,  ţe  existují  pravidla  nebo  politika  bezpečnosti  IS,  

která  jsou pravidelně aktualizována ? 

3) Musí pracovníci správy IS pravidelně provádět zálohování dat podle pravidel 

zálohování ? 

4) Jsou média se zálohami dostatečně katalogizována a chráněna před zneuţitím, 

krádeţí či ţivelnou pohromou  ? 

5) Je bezpečnost dat zvaţována a řízena i pro hrozby z Internetu nebo jiných 

počítačových sítí ? 
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6) Jsou stanoveny procesy a metody, jejichţ účelem je rozpoznat bezpečnostní rizika 

ve firmě a eliminovat je? 

7) Je prováděno monitorování činností, ke kterým dochází v rámci pouţívání IS 

(ověření uţivatele, přístup k datům, spouštění programů …)? 

8)Lze říci, ţe problematika bezpečnostní politiky (informační bezpečnosti) je ve firmě 

řešena centrálně? 

9)Existuje osoba (osoby), které jsou přímo odpovědné za dodrţování bezpečnostní 

politiky ve firmě? 

10)Lze souhlasit s tvrzením, ţe dodrţování zásad (pravidel) bezpečnostní politiky 

není u uţivatelů průběţně kontrolováno? 

 

Dotazník pro zjištění úrovně oblasti customers (CU) 

 

1) Jsou jasně stanoveny základní cíle zkoumaného informačního systému směrem k 

jeho zákazníkům? 

2) Existují pravidelně vyhodnocované metriky cílů uvedených v předchozím bodu? 

3) Je pravidelně zkoumáno, jaké přínosy od informačního systému jeho zákazníci 

očekávají? 

4) Je pravda, ţe názory zákazníků IS na zlepšení, změnu či úpravu informačního 

systému nejsou pro podnik důleţité? 

5) Jsou data o zákaznících IS, jejich poţadavcích, operacích, atd. ukládána v 

informačním systému centrálně (tj. nejsou ukládána vícekrát nebo jinak 

nekonzistentně)? 

6) Jsou zákazníci spokojeni s mnoţstvím a kvalitou dat, která je jim poskytována IS 

firmy? 

7) Je forma výstupů z informačních systémů volena tak, aby umoţňovala jejich snadné 

vyuţití zákazníkem IS? 

8) Ošetřují pravidla provozu nakládání s citlivými či obchodně cennými daty o 

zákaznících IS? 

9)  Je  řízena  integrace  zkoumaného  informačního  systému  firmy  spolu  s dalším  

moţným softwarem, pomocí   kterého jsou poskytovány  výstupy z IS pro zákazníky? 
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10) Mohou zákazníci získávat ze zkoumaných IS výstupy pomocí různých 

komunikačních kanálů, které si zvolí? 

 

 

Dotazník pro zjištění úrovně oblasti suppliers (SU) 

 

1) Jsou jasně stanoveny základní poţadavky kladené na dodavatele, které jsou 

nezbytné pro plnění definovaných cílů zkoumaného informačního systému? 

2) Existují pravidelně vyhodnocované metriky výše zmíněných poţadavků? 

3) Je forma vstupů do zkoumaného IS od dodavatelů volena tak, aby umoţňovala 

jejich snadné převzetí a vyuţití zkoumaným IS? 

4) Jsou v pravidlech provozu definovány kontroly informací od dodavatelů? 

5) Jsou poţadavky na dodavatele ve vztahu ke vstupům do zkoumaných IS 

formulovány tak, aby byla jasně určena poţadovaná podrobnost předávaných 

informací? 

6) Jsou poţadavky na dodavatele ve vztahu ke vstupům do zkoumaných IS 

formulovány také s jasným určením poţadované včasnosti jejich dodávání? 

7) Zvaţuje firma moţnost účelného přizpůsobení či nastavení zkoumaného IS dle 

návrhů 

dodavatelů za účelem efektivnější výměny informací? 

8) Je forma výstupů ze zkoumaného IS pro dodavatele řízena s ohledem na efektivní 

komunikaci s dodavateli? 

9) Je pravda, ţe výstupy z IS pro dodavatele nejsou řízeny s ohledem na včasnost jejich 

předání? 

10) Přispívá zkoumaný informační systém ke snadnosti a efektivnosti komunikace s 

dodavateli? 

 

Dotazník pro zjištění úrovně oblasti management IS (MIS) 

 

1) Dozírá management IS na dodrţování pravidel zálohování prováděné pracovníky 

správy IS? 
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2) Provádí řízení rozvoje a provozu informačních systémů osoba, která této oblasti 

rozumí? 

3) Je rozvoj IS formulován také ve střednědobé či dlouhodobé perspektivě formou 

informační strategie vzhledem k cílům firmy? 

4) Je v plánech rozvoje informačních systémů zahrnut případný růst firmy a rozvoj 

jejích informačních potřeb? 

5) Platí, ţe plány rozvoje IS neexistují nebo v nich nejsou stanoveny moţnosti 

kontroly jejich plnění? 

6) Jsou dostupné pravidelné školící programy pro pracovníky správy IS zaměřené na 

udrţování a zvyšování jejich kvalifikace? 

7) Povaţuje management informačních systémů koncové uţivatele za faktor s vysokou 

důleţitostí pro úspěšný chod informačních systémů? 

8) Usiluje management IS soustavně o zlepšení efektivnosti chodu zkoumaného 

informačního systému? 

9) Lze souhlasit s tvrzením, ţe obecný management vnímá správu informačního 

systému spíše jako nutné zlo? 

10) Lze říci, ţe pracovníci správy IS nejsou motivováni k včasnému, úplnému a pokud 

moţno i hladkému řešení poţadavků na ně směrovaných? 

 

Dotazník pro zjištění úrovně oblasti management (MA) 

 

1) Uznává management důleţitý význam koncových uţivatelů pro integritu a správnost 

zpracování dat? 

2) Trvají manaţeři na dodrţování pravidel stanovených pro informační systém? 

3) Je při plánech rozvoje informačního systému, pořizování IS vţdy provedeno i 

obhájení dané investice z ekonomického hlediska? 

4) Vnímá obecný management informační systém firmy nejen jako výdaje, ale také jako 

potenciál případného růstu firmy? 

5) Podporuje obecný management firmy rozvoj informačních systémů, který je 

odůvodněný přispěním IS k dosaţení podnikových cílů? 

6) Lze říci, ţe je management plně spokojený s údaji, informacemi, daty, které 
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získává z IS a jsou potřebné pro jeho kvalifikované rozhodování? 

7) Existuje ve firmě relevantní zpětná vazba mezi managementem firmy a externími 

uţivateli informačního systému? 

8) Lze říci, ţe zejména díky přístupu managementu existuje větší motivace 

zaměstnanců 

starajících se o chod informačního systému k jejich fluktuaci neţ k setrvání ve firmě? 

9) Dochází ze strany managementu k pravidelné kontrole plnění informační strategie 

firmy a případného vyvozovaní důsledků? 

10) Nastávají situace, kdy management nemá k dispozici údaje, informace, data, které 

potřebuje ke svému rozhodování v patřičné kvalitě, čase …? 

 

Dotazník pro zjištění úrovně oblasti hardware (HW) 

 

1) Přispívá HW pozitivně k rychlosti a pouţitelnosti informačního systému? 

2) Jsou klíčové prvky HW dostatečně fyzicky chráněny před bezpečnostními riziky, 

jako jsou (krádeţ, poţár …)? 

3) Je nové HW vybavení pořizováno po zváţení jeho kompatibility s existujícím HW 

vybavením a softwarem, který na něm bude provozován? 

4) Umoţňuje současný HW efektivní výměnu dat se zákazníky či dodavateli? 

5) Je rychle dostupné záloţní vybavení v případě výpadku klíčových HW prvků 

systému? 

6) Lze konstatovat, ţe jsou poruchy hardware poměrně časté? 

7)Lze souhlasit s tvrzením, ţe hardware není pravidelně obměňován na základě 

celofiremní informační strategie? 

8) Je ve firmě pravidlem, ţe je nákup nového hardware schvalován managementem IS? 

9) Je hardware ve firmě nakupován na základě výsledků interních výběrových řízení? 

10) Lze říci, ţe je i hardware u koncových uţivatelů informačního systému dostatečně 

chráněn před moţnými bezpečnostními riziky? 
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Dotazník pro zjištění úrovně oblasti software (SW) 

 

1) Poskytuje zkoumaný aplikační software všechny funkce nezbytné pro práci 

uţivatelů? 

2) Jsou chybová, varovná hlášení či jiná nestandardní oznámení srozumitelná a 

poskytující na poţádání i bliţší vysvětlení vzniklé situace? 

3) Platí, ţe koncoví uţivatelé nesmějí poskytovat podněty pro případné úpravy SW, 

nové nastavení nebo pořízení nových verzí software? 

4) Má zkoumaný informační systém jednotné ovládání obrazovek, menu, sestav a 

nápovědy? 

5) Jsou při pořízení nových verzí aplikačního software vyuţívány jejich nové vlastnosti? 

6) Je pravda, ţe snadnost pouţívání softwaru koncovými uţivateli nehraje roli při jeho 

pořízení nebo vývoji? 

7) Existují pravidelné nebo nahodilé kontroly slouţící ke zjištění abnormalit ve 

vyuţívání systému, jeho nesprávného uţívání či zneuţívání? 

8) Umoţňuje zkoumaný informační systém efektivní výměnu informací mezi 

uţivateli tohoto informačního systému? 

9) Umoţňuje stávající operační systém plynulý a bezporuchový chod jednotlivých 

uţivateli pouţívaných aplikací ať uţ v rámci informačního systému firmy nebo i mimo 

něj? 

10) Lze souhlasit s tvrzením, ţe stávající operační systém u koncových uţivatelů není 

pracovníky správy IS pravidelně udrţován, aktualizován? 

 

 


