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1 Úvod 

V současné době patří internetové obchodování mezi každodenní činnost většiny  

z nás. Neustále rozšiřující se možnosti internetu vytvářejí řady potencionálních klientů a také 

vytvářejí velké konkurenční prostředí. Nárůst konkurence spočívá v atraktivnosti odvětví 

spolu s nízkými bariérami vstupu do tohoto odvětví. Začínající obchodníci mají na výběr 

z velkého množství nabízených softwarů pro tvorbu internetových obchodů od různých 

společností. Každá taková aplikace má své pro a proti. 

Cílem této diplomové práce je provést analýzu vybraných softwarů pro elektronické 

obchodování, které jsou nabízeny v České republice a provést výběr nejvhodnější alternativy 

společně s návrhem řešení pro internetový obchod ShopSys. Jednotlivé internetové obchody 

budou zvoleny autorem této práce. Bude provedena analýza vzorového internetového 

obchodu ShopSys, ze které budou následně zvoleny kritéria hodnocení, která dále poslouží 

pro výběr optimálního e-shopu. Na základě těchto kritérii bude také proveden návrh zlepšení 

právě pro aplikaci ShopSys. 

Celá tato diplomová práce je rozdělená do tří hlavních částí. První z nich zahrnuje 

teoretická a metodická východiska elektronické komerce a rozhodovací analýzy. Tato kapitola 

dále obsahuje popis metod, které budou dále v práci využity. Druhá kapitola je zaměřena na 

stručný popis společnosti Netdevelo s.r.o. a na analýzu hlavního produktu této společnosti, 

čímž je internetová obchod ShopSys. Dále je v kapitole obsažena SWOT analýza a výběr 

kritérií pro hodnocení. Třetí a poslední část je zaměřena na vícekriteriální rozhodování 

pomocí metod, které jsou popsány v kapitole první. Kapitola dále obsahuje popis vybraných 

internetových obchodů, výběr nejvhodnější alternativy aplikace pro internetový obchod 

a návrh zlepšení pro ShopSys. 
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2 Teoretická a metodická východiska rozhodovací analýzy a 

elektronické komerce 

E-business a e-commerce jsou pojmy, které spolu úzce souvisí a v posledních letech 

zaznamenaly velmi rychlý vývoj. Obsahem kapitoly také budou popsány metody, které budou 

využiti při praktické realizaci této práce. 

2.1 E-business 

Termín e-business neboli elektronické podnikání, nemá žádnou konkrétní definici. 

Suchánek (2012, s. 10) ve své knize uvádí definici elektronického podnikání dle ISO/EIC, 

resp. ČSNI, kterou lze považovat za obecnou a která říká, že elektronickým podnikáním 

rozumíme sérii procesů majících jasně srozumitelný účel, zahrnující více než jednu 

organizaci, realizovaných prostřednictvím výměny informací a řízených směrem k vzájemně 

odsouhlaseným cílům, které probíhají během daného časového intervalu.  

E-businnes zaznamenal v posledních letech velmi rychlý vývoj a to především díky 

rozmachu internetu, softwarových technologií, hardwaru a telekomunikací. Na začátku bylo 

elektronické podnikání chápáno jako aktivity, které jsou v dnešní době označovány pojmem 

elektronické obchodování (e-commerce) -  internetové obchody, rezervační systémy atd.  

Suchánek (2012) píše, že e-business má širší význam a lze do něj zařadit mnoho 

dalších aktivit. Na úrovni obchodu a výroby se jedná o aktivity, které jsou spojené  

s obchodními činnostmi, výrobními činnostmi nebo činnostmi, které jsou nezbytné pro 

podporu, integraci a řízení obou uvedených skupin v přímé vazbě na hlavní cíl, kterým je 

poskytnutí efektivních služeb cílové skupině nebo individuálním zákazníkům. Mezi 

zákazníky řadíme jak běžné uživatele, tak i spolupracující firmy, podniky a různé instituce. 

Do oblasti e-business řadíme: 

- řízení vztahů se zákazníky, 

- marketing, 

- prodej, 

- řízení objednávek, 

- řízení lidských zdrojů, 

- finanční management, 
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- vývoj a řízení technologií, 

- řízení výroby a zdrojů 

- poprodejní servis, 

- informační systémy a další. 

Hlavní předpoklad pro e-business je takový, že všechny výše uvedené oblasti  

a aktivity jsou, ať už z části nebo zcela, realizovány, podporovány nebo řízeny pomocí 

elektronických nástrojů. Elektronickými nástroji jsou v tomto kontextu myšleny informační  

a komunikační technologie (ICT), do kterých patří všechny technologie používané pro 

komunikaci a práci s daty a informacemi. Obecně lze tedy říct, že se jedná o prostředky, které 

se využívají k pořizování, uchování, zpracování, přenášení a prezentaci dat (Suchánek, 2012). 

Elektronické podnikání, jak je na obrázku 2.1 vidět, je hierarchicky nejvyšší úrovní 

pro podnikatelské aktivity realizované prostřednictvím ICT. E-business v sobě zahrnuje 

elektronické obchodování (e-commerce), v rámci kterého jsou jako jedno z klíčových 

komunikačních rozhraní internetové obchody, které jsou představovány určitými webovými 

aplikacemi (Suchánek, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1 Části e-business. Zdroj: Hron (2006) 

2.2 E-commerce 

Elektronické obchodování, neboli e-commerce, je v dnešní době velmi rozšířenou 

oblíbenou alternativou pro uskutečňování obchodních aktivit mezi různými typy subjektů. 

Postihuje oblasti od distribuce, nákupu, prodeje, marketingu až po servis produktů. Datová 

komunikace mezi těmito subjekty je realizována pomocí elektronického systému, zejména 

pomocí Internetu a jeho služeb. Elektronická komerce zahrnuje obchodování nejen se zbožím 
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Internetové 
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Elektronické 
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(hmotným i nehmotným) a službami, ale i všechny související kroky od reklamy, přes 

uzavření smlouvy, její plnění, a to včetně poprodejní podpory a služeb. 

Definice, která se snažila vystihnout pojetí elektronického obchodování v daném čase 

a souvislostech, se historicky vyvíjela. Podle Suchánka (2012, s. 11) lze konstatovat, že „do 

elektronického obchodování lze zařadit všechny obchodní aktivity a služby, během kterých je 

realizován pomocí elektronických nástrojů datový transfer bezprostředně související  

s realizací obchodních případů, přičemž v případě nákupu software nebo jiných informací 

mohou být i tyto přeneseny ke koncovému spotřebiteli elektronicky“. 

Suchánek (2012) dále uvádí, že za elektronický obchod je v dnešní době považován 

takový obchod, ve kterém komunikace mezi obchodujícími subjekty probíhá právě 

prostřednictvím ICT, přičemž elektronická komunikace nemusí být ve všech fázích obchodní 

transakce podmínkou. To znamená, že za elektronické obchody se považují i takové obchody, 

u kterých některé části komunikace jsou realizovány neelektronicky, tzn. bez pomocí ICT. Do 

oblasti e-commerce patří: 

- přímý prodej zákazníkům uskutečněný online, 

- elektronické platby, 

- platby na dobírku, 

- navazování a udržováni kontaktů elektronickou cestou, 

- vzájemné poskytování obchodních informací mezi subjekty, 

- sjednávání obchodů a další. 

Mezi prvotní elektronické obchody lze zařadit takové obchody, kdy od zákazníka 

přišla odběrateli objednávka faxem. Ovšem úplně první praktické aplikace e-commerce se 

objevily již na počátku roku 1970, kdy jako příklad je možné uvést elektronické převody 

peněžních prostředků, které využívaly převážně velké firmy. Poté se začala rozvíjet 

elektronická výměna dat (EDI), které rozšířila využití elektronicky prováděných činností, což 

mělo za následek vzrůst zúčastněných společností (Hron, 2006) 

Největší vývoj pak zaznamenalo elektronické obchodování v souvislosti  

s komercionalizací Internetu někdy na počátku devadesátých let minulého století. Od těch dob 

se e-commerce stala standardním obchodním prostředím. Základ tohoto prostředí je tvořen, 

jak již bylo zmíněno, moderními ICT, za které lze považovat počítačovou techniku, mobilní 

komunikační zařízení a různá příslušenství s těmito pojmy spojená (Suchánek, 2012).  
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Za hlavní komunikační prostředí elektronického obchodování mezi spotřebiteli  

a prodejci lze podle Suchánka (2012) označit webové aplikace (portály), které nejsou 

klasickými webovými stránkami, ale poskytují uživatelům služby usnadňující jejich aktivity 

ve vztahu k obsahovému zaměření daného portálu. Jedná se především o internetové obchody 

(e-shopy) a webové aplikace finančních institucí, které poskytují uživatelům možnosti 

přímého bankovnictví. Internetové služby, které webové portály poskytují, jsou zaměřeny 

převážně na samotnou prezentaci zboží (vyhledávání, porovnávání apod.) a realizaci 

objednávek. V současné době, kdy jsou moderní technologie na vysoké úrovní je k těmto 

službám možný přístup nejen z osobních počítačů, ale také prostřednictvím mobilních 

komunikačních zařízení jako smartphone, PDA, iPad atd. 

Pokud bychom srovnali klasický způsob obchodování s elektronickým, tak 

elektronické obchodování je založeno na předpokladu, že činnosti související s realizací 

obchodní transakce budou částečně nebo plně automatizovány a podporovány informačními  

a komunikačními technologiemi (obr. 2.2). Naopak klasický způsob obchodování (obr. 2.3) 

bez využití moderních ICT byl založen na tom, že zákazník oslovil prodejce nabízejícího 

zboží (nejčastěji telefonem, faxem, písemně nebo osobně) a toto zboží si jednou z uvedených 

možností objednal. Poté se zpracovala obchodní transakce a zboží bylo odpovídajícím  

a smluveným způsobem doručeno zákazníkovi. 

 

 

 

 

 

Obr. 2.2 Diagram realizace obchodní transakce s komunikací se zákazníkem prostřednictvím 

ICT. Zdroj: Suchánek (2012) 
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Obr. 2.3 Diagram realizace obchodní transakce bez přímé podpory komunikace se 

zákazníkem prostřednictvím ICT. Zdroj: Suchánek (2012) 
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- G2G (Government to Government) a další. 

B2B (Business to Business) - vztah mezi obchodníky 

Obchodování na podnikové úrovni je velmi náročný a rozsáhlý proces, který spočívá 

zejména v neustálé vzájemné komunikaci a výměně obchodních a logistických informací. 

Jedná se například o vyjednávání podmínek uzavření konkrétního obchodního případu,  

o zasílání poptávek, žádostí o cenovou nabídku, objednávek, faktur a dalších dokumentů. 

V poslední době se stávají součástí obchodní komunikace mezi firmami také sdílené 

informace o společném vývoji nových produktů nebo informace o situaci na trhu, 

marketingových plánech či finančních výsledcích obchodu. Tvoří se uzavřené obchodní 

řetězce, které velmi úzce spolupracují (B2b centrum, 2013). 

Jedním z podstatných komunikačních kanálů mezi firmami se stal i internet, jehož 

význam v segmentu B2B je dnes nezpochybnitelný. Nejprve se samozřejmě začalo využívat 

nejznámější služby, a to e-mailové korespondence. Postupem času se začalo stále více 

prosazovat například vyhledávání nejrůznějších informací o firmách na internetu, rozesílání  

a zveřejňování poptávek a nabídek na různých inzertních serverech a v neposlední řadě 

samozřejmě také přímé obchodování prostřednictvím internetu. Dnes již existuje řada on-line 

aplikací, které jsou uzavřené a pro nezúčastněné subjekty nedostupné, pomocí nichž jsou 

řízeny mnohdy i velmi složité a citlivé obchodní procesy (B2b centrum, 2013). 

Obchod mezi firmami však není nijak ustálený proces, odběratelé neustále hledají  

a mění své dodavatele, zjišťují nejvýhodnější nabídky, sledují cenové relace na trhu. Na druhé 

straně zase dodavatelé neustále hledají a oslovují nové a nové odběratele. 

Mnozí dodavatelé i odběratelé velmi rychle pochopili výhody nových forem 

elektronického obchodování, a proto začali se svými potenciálními obchodními partnery 

komunikovat právě elektronickou cestou. Prvním jednoduchým modelem elektronického 

obchodu, který se rozvinul velmi rychle, byla forma bilaterálního obchodu, tzv. obchodování 

"jednoho s jedním" (one-to-one). V následující fázi se začaly rozvíjet zejména obchodní 

systémy na podporu prodeje v obchodních sítích a prostřednictvím obchodních partnerů 

(zástupců), tj. systém „jeden s mnoha“ (one-to-many). Až v poslední době se začaly v praxi 

uplatňovat také systémy elektronického obchodu založené na principu „mnoho s mnoha“ 

(B2b centrum, 2013). 

Nástroje B2B e-commerce, jak jsou dnes chápány, se uplatňují především v případě 

externích obchodních procesů, jejichž cílem je zejména najít nového obchodního partnera, ať 
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už na straně nákupu nebo prodeje. Jedním z používaných B2B nástrojů postavených na 

principu many-to-many jsou elektronická tržiště. 

Elektronické tržiště je ve své podstatě virtuální místo, kde se střetává poptávka mnoha 

odběratelů s nabídkou mnoha dodavatelů. Na elektronickém tržišti, stejně jako na tržišti 

klasickém, dochází k nejrůznějším jednáním mezi dodavateli a odběrateli, která vedou  

k uzavírání konkrétních obchodů (B2b centrum, 2013).  

B2C (Business to Customer) - vztah mezi obchodníkem a zákazníkem 

Jedná se zřejmě o nejrozšířenější model internetového obchodování. B2C vyjadřuje 

vztah mezi obchodníkem a zákazníkem. Nejčastěji zahrnuje především přímý prodej zboží  

a služeb konečnému zákazníkovi nebo jeho podporu (např. e-shopy). 

Realizace v oblasti B2C probíhá zejména pomocí webových aplikací a virtuálních 

obchodů umístěných na internetu. Obvykle se rozlišují tři úrovně B2C modelu. Základní 

službou B2C je snaha poskytnout informace o produktech, přičemž webová stránka, na které 

jsou tyto informace nabízeny, plní funkci jakéhosi letáku nebo elektronického katalogu. Vyšší 

úroveň B2C služeb pak přidává interaktivní formuláře, které slouží např. jako možnost zpětné 

vazby. Za nejvyšší úroveň B2C je samozřejmě považován samotný internetový obchod, 

nejlépe s možností rovnou zaplatit objednané zboží online (Adaptic, 2013). 

Cílem B2C je snaha získání a udržet si zákazníka. K dosažení tohoto cíle je velmi 

důležitá zpětná vazba koncových spotřebitelů, která jak již bylo výše zmíněno, představuje 

vyšší úroveň B2C.  

Dále budou popsány další kombinace subjektů, se kterými se v elektronickém 

podnikání můžeme setkat, avšak ne tak často jako s B2B a B2C.  

B2G (Buisness to Government) - vztah mezi obchodníkem a vládní institucí 

Zahrnuje obchodní a komunikační vztahy s orgány státní správy. Do oblasti B2G tak 

patří nabídka produktů institucím státní správy a také všechna komunikace s těmito 

zařízeními. Charakteristickým, již fungujícím příkladem konceptu B2G může být nestále se 

rozvíjející možnost podávat daňová přiznání s využitím elektronického podpisu (Adaptic, 

2013). 

B2A (Business to Administration) - vztah mezi obchodníkem a veřejnou institucí 

B2A představuje obchodní a komunikační vztahy obchodníků s veřejnými institucemi. 

Někdy se stává, že jsou vztahy B2A a B2G ztotožňovány. U B2A se jedná především  
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o vztahy na nižší úrovni státní správy (např. místní samospráva), kdežto B2G je vnímáno 

zejména na úrovni sátu (Adaptic, 2013). 

B2R (Business to Sales Representative) - vztah mezi podnikem a obchodním zástupcem 

Jedná se o specifickou variantu komunikace mezi podnikem a jeho obchodními 

zástupci. Jelikož jde v B2R ve většině případů o vzájemnou výměnu strukturovaných dat, 

používají se hlavně různé formy extranetu. Extranet je speciální webová aplikace, která slouží 

ke sdílení důvěrných informací s uživateli zvnějšku. Nejčastěji jde o obchodní zástupce, 

spolupracující firmy nebo koncové zákazníky (Suchánek, 2012). 

C2G (Citizen to Government) - vztah mezi občanem a vládní institucí  

Jedná se o méně obvyklou formu elektronického obchodování, která spadá do 

podmnožiny e-governmentu, tedy jakého si konceptu „elektronické vlády“, který využívá 

potenciálu informačních technologií v moderní státní správě. Nejčastějším udávaným 

příkladem bývá podávání daňových a majetkových přiznání v elektronické formě (Adaptic, 

2013).   

C2C (Customer to Customer) - vztah mezi spotřebitelem a spotřebitelem 

Pod touto kategorii elektronických obchodů si lze představit vztahy mezi koncovými 

spotřebiteli, kdy jeden z nich si již dříve zakoupil zboží, do určité míry ho spotřeboval a nyní 

jej prodává jinému spotřebiteli. Mezi obchodní operace na internetu patří různé inzertní 

služby, bazary, burzy nebo aukční systémy (Chromý, 2009). 

G2B (Government to Business) - vztah mezi vládní institucí a obchodníkem 

G2B se týká obchodních vztahů a komunikace mezi státní správou a obchodníkem. Do 

konceptu G2B, který je také mimo jiné podmnožinou e-governmentu, spadá např. zadávání 

veřejných zakázek, informace o grantech, dotacích apod. (Adaptic, 2013).  

G2G (Government to Government) - vztah mezi vládní institucí a vládní institucí 

Jde o vzájemnou elektronickou komunikaci mezi různými orgány veřejné moci. 

Uplatnění má také při koordinaci mezinárodní spolupráce v různých oblastech, především 

však v informatice (Adaptic, 2013).  

2.3 Internetový obchod 

Internetové obchody se staly moderními a jsou stále velmi oblíbenější formou 

obchodování. Velkou oblíbenost si získaly především jejích dostupností, jednoduchostí 
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nákupu a možností nákup realizovat z pohodlí domova. Obchodování přes Internet je výhodné 

také pro samotné provozovatele takového obchodu. Hlavní výhodou e-shopu je, že 

provozovatelé mají možnost nabízet zboží i těm zákazníkům, které by prostřednictvím běžné 

„kamenné“ provozovny oslovit nemohli. Internet totiž nezná hranice, a proto je možné oslovit 

potenciální klienty např. z druhého konce republiky nebo případně z druhé strany zeměkoule. 

Internetový obchod představuje další výhodu pro provozovatele z hlediska nákladů. Zatímco 

vybudování kamenného obchodu by stálo nemalé peníze, k vybudování fungujícího e-shopu 

stačí několik tisíc korun a v některých případech i mnohem méně. 

Základem každého e-shopu je běžný katalog výrobků, které jsou obvykle rozděleny do 

několika kategorií. V těchto kategoriích se pak nachází detaily jednotlivých produktů, ve 

kterých najdeme většinou podrobné informace týkající se jejich ceny, specifikace a parametrů. 

Abychom jsme snadněji vyhledali požadované produkty, součástí e-shopu tak bývá 

vyhledávání podle zadaných kritérií.  

2.3.1 Kamenný obchod vs. e-shop 

Jak uvádí ve své knize Suchánek (2012) je nutné konstatovat, že základní myšlenka  

a princip prodeje v kamenném a internetovém obchodě je naprosto stejná. V obou případech 

jde o nabídku zboží a služeb s jediným cílem, a to dosáhnout maximálního možného počtu 

prodaných kusů. Prodané zboží totiž představuje pro každého prodejce jediné, a to zisk. 

A jaké jsou rozdíly mezi kamenným a internetovým obchodem? Můžeme zde zařadit: 

- cenu, 

- dostupnost, 

- nabízený sortiment. 

Cena 

Cena je velmi důležitým faktorem u rozhodování zákazníka. Cena v internetových 

obchodech bývá většinou nižší než ta, která je v obchodech kamenných. Především je to  

z toho důvodu, že provoz e-shopu není tak nákladný. S kamenným obchodem jsou spojeny 

náklady, které budou uvedeny v dalším odstavci o dostupnosti. 

Dostupnost 

Na dostupnost můžeme nahlížet z několika hledisek, a to z hlediska: 

- časového, 
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- obchodníka, 

- zákazníka. 

 Největší rozdíl bude pravděpodobně v časové dostupnosti. Internetový obchod, na 

rozdíl od toho kamenného, nabízí své služby zákazníkům 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 

Neexistuje tedy žádná otvírací doba, kterou by se museli zákazníci řídit. Dostupnost se také 

týká samotného zboží, které si zákazník zakoupí. Pokud se rozhodneme nakoupit  

v kamenném obchodě, tak na 99,9 % si zboží odneseme ihned s sebou po jeho zaplacení.  

U e-shopu je tomu jinak. Zde je dostupnost okamžitá, ale jen u některého druhu zboží, jako 

jsou např. hudební nahrávky, letenky, software a další podobné produkty, které jsou přenosné 

přes síť. Nejčastěji se však v e-shopeh prodávají hmotné věci, jako např. elektronika, 

oblečení. Pokud si tedy takový druh zboží v e-shopu zakoupíte, tak si jej musíte nechat 

doručit domů, přičemž doručení bude několik dní trvat. Některé e-shopy tuto nevýhodu řeší 

přes své kamenné obchody. Znamená to, že si zákazník zboží objedná prostřednictvím  

e-shopu a místo toho, aby čekal několik dní na doručení, si jej v příslušném kamenném 

obchodě vyzvedne. 

Pro obchodníka představuje možnost vytvoření a provozování e-shopu mnohem nižší 

investice, než které by musel vynaložit při založení kamenného obchodu. Dále je také ušetřen 

o náklady, které vyplývají např. z vyplácení mezd zaměstnancům nebo za pronájem prostor. 

Z pohledu zákazníka je pak dostupnější e-shop, ve kterém si může nakupovat  

z pohodlí domova. Při výběru zboží mu poslouží informace, které jsou dostupné na internetu, 

a celkově mu tak usnadní samotný nákup.  

Sortiment  

Výhodou internetových obchodů je možnost porovnání nabízeného zboží z více 

obchodů a to přímo z pohodlí domova prostřednictvím internetu. Není tak potřeba trávit 

hodiny chozením po kamenných obchodech. 

Nevýhodou naopak je, že ne všechno je vhodné přes internet prodávat (např. parfémy, 

oblečení). Pokud si bude zákazník chtít koupit nějaké oblečení či boty, nemá možnost si je 

předem vyzkoušet a tak mnohdy dochází k tomu, že zákazník musí zakoupeny kus poslat zpět 

výměnou za jiný. 
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2.3.2 Formy realizace internetového obchodu 

Pokud se obchodník rozhodne pro provoz internetového obchodu, má v dnešní době 

tyto možnosti: 

- pořízení e-shopu zdarma, 

- koupě či pronájem e-shopu, 

- objednávka e-shopu na míru, 

- vytvoření vlastního e-shopu. 

Pro zvolení správné varianty realizace je také důležité si odpovědět na otázky jako: 

- Je pro mě prodej pomocí e-shopu vhodný? 

- Vím co, komu a za kolik budu prodávat? 

- Kolik času a peněz chci investovat do spuštění e-shopu? 

Pořízení e-shopu zdarma 

Tato varianta se vyplatí zejména těm obchodníkům, kteří si chtějí prodej přes internet 

nejprve vyzkoušet bez větších investic. Zároveň je toto řešení také vhodné k prodeji několika 

málo produktů nebo při krátkodobé reklamní akci. Některým tento typ e-shopu stačí, ostatní 

se časem začnou poohlížet po jiné variantě. 

Výhody: 

- pořízení zdarma, 

- spuštění hotového obchodu v krátké době. 

Nevýhody 

- nemusí umět všechny požadované funkce, 

- může chybět grafický vzhled, který by někomu vyhovoval, 

- často je omezen maximálním počtem produktů či kategorií, 

- vhodný spíše pro vyzkoušení než dlouhodobý prodej, 

- technická podpora není samozřejmostí. 

  

http://www.podnikatelskyweb.cz/kdy-se-vyplati-vlastni-internetovy-obchod/
http://www.podnikatelskyweb.cz/kdy-se-vyplati-vlastni-internetovy-obchod/
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Koupě či pronájem e-shopu  

Tato varianta se jeví jako osvědčené řešení, které využívají stovky internetových 

obchodů. Pronájem nebo koupě je doporučena většině e-shopů, které nevyžadují speciální 

funkce. Často lze vybírat z celé řady tzv. krabicových řešení, což jsou předem připravené 

balíčky, které odpovídají vašim požadavkům. 

Výhody 

- levnější než vytvoření e-shopu na míru, 

- dostačující řešení pro většinu standardních obchodů, 

- stovky spokojených provozovatelů e-shopů ručí za kvalitu, 

- možnost jednorázového nákupu nebo měsíčního pronájmu, 

- obchod je připravený v řádu minut nebo hodin. 

Nevýhody 

- nemusí umět všechny požadované funkce, 

- úpravy funkčností na míru nejsou většinou možné, 

- omezený počet grafických vzhledů, ale unikátní grafiku lze obvykle přikoupit. 

Objednávka e-shopu na míru  

Další a častý způsob provozu internetového obchodu je jeho vytvoření na míru a to 

firmou, která se zabývá vývojem e-shopů a má s nimi bohaté zkušenosti. Tímto způsobem lze 

získat velmi kvalitní internetový obchod, který bude přesně odpovídat daným potřebám  

a požadavkům. Doporučuje se každému, kdo požaduje kvalitní e-shop a předpokládá budoucí 

rozvoj svého podnikání na internetu. Pokud obchodníci nabízí specifický sortiment nebo 

vyžadují nestandardní funkčnost e-shopu, často je tato varianta jediným řešením.  

Výhody 

- e-shop bude odpovídat daným potřebám, 

- zkušenosti odborníků jsou zárukou kvality, 

- při budoucích změnách stačí kontaktovat tvůrce e-shopu, 

- technické záležitosti jsou kompletně řešeny dodavatelem. 
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Nevýhody 

- podstatně dražší než předchozí dvě varianty, 

- časově náročnější než hotové řešení. 

Vytvoření vlastního e-shopu  

Poslední variantou je realizace internetového obchodu vlastními silami. Ve firmě si lze 

naprogramovat vlastní e-shop, případně jen upravit některé zdarma dostupné řešení. Vhodné 

pokud má společnost vlastní kapacitu programátorů a její sortiment je velmi specifický, 

případně od eshopu požaduje nestandardní funkce. Vzhledem k náročnosti se tato varianta 

nedoporučuje začínajícím internetovým podnikatelům. Výhodnější bývá svěřit výrobu 

odborné firmě.  

Výhody 

- e-shop může přesně odpovídat vašim požadavkům. 

Nevýhody 

- časově a tedy i finančně náročné, 

- potřeba vlastního programátora nebo celý tým, 

- přemýšlení nad věcmi, které již někdo vymyslel a vyzkoušel. 

2.4 Rozhodovací analýza 

Metodou rozhodování rozumíme promyšlený způsob postupu volby nejlepší varianty 

řešení. Kromě výběru optimální varianty řešení formálně-logický postup umožňuje též stálou 

logickou kontrolu jednotlivých údajů, dílčích výsledků i celého postupu výběru nejlepší 

varianty, jakož i analýzu a logickou kontrolu předem zadané varianty řešení. 

Jak uvádí Fotr (2006), lze postup použití rozhodovací analýzy rozdělit do 

následujících kroků: 

1. Identifikace rozhodovacích problémů  

Tato etapa je zaměřená na činnosti, které souvisí především se získáváním, analýzou  

a vyhodnocováním informací různého druhu o firmě a jejím okolí. Výsledkem je identifikace 

určitých situací (okamžitých či potencionálně, časově do určité míry vzdálených) 

vyžadujících řešení, tj. mohou vést k zahájení rozhodovacího procesu.  
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2. Analýza a formulace rozhodovacích problémů  

V této etapě jde o hlubší poznání problému, stanovení jeho základních prvků, 

vyjasnění podstaty zahrnující určení příčin vzniku problému a cílu jeho řešení. Výsledkem 

druhé etapy je formulace rozhodovacího problému.  

3. Stanovení kritérií hodnocení variant  

V tomto kroku získáme stanovením kritérií hodnocení možnost posuzovat a hodnotit 

vybrané varianty řešení rozhodovacího problému. 

4. Tvorba variant řešení rozhodovacích problémů  

Jedná se o proces s vysokými nároky na tvůrčí aktivity, jehož výsledkem je nalezení  

a formulace činností, které zajišťují dosažení cílů řešeného problému. 

5. Stanovení důsledků variant rozhodování  

Tato etapa je zaměřena na zjištění přepokládaných dopadů jednotlivých variant 

rozhodování z hlediska vybraného souboru kritérií hodnocení. 

6. Hodnocení důsledků variant rozhodování a výběr varianty určené k realizaci  

Výsledkem této fáze může být určení buď celkově nejvýhodnější, optimální, varianty 

nebo určení tzv. preferenčního uspořádání variant. Preferenční uspořádání variant znamená 

seřazení jednotlivých variant podle celkové výhodnosti. 

7. Realizace zvolené varianty rozhodování  

Etapa, která je zaměřena na praktickou implementaci rozhodnutí jako např. zavedení 

nového organizačního uspořádání firmy. 

8. Kontrola výsledků realizované varianty  

Jde o poslední krok, ve kterém jde o stanovení odchylek skutečně dosažených 

výsledků realizace vzhledem ke stanoveným cílům neboli k předpokládaným výsledkům 

řešení. Pokud se vyskytnou významnější odchylky, je třeba připravit a provést nápravná 

opatření.  

2.4.1 Vícekriteriální rozhodování 

Jak uvádí Šubrt a kol. (2011) modely vícekriteriální rozhodování zobrazují 

rozhodovací problémy, ve kterých jsou posuzovány důsledky rozhodnutí podle několika 

kritérií. Za vícektriteriální rozhodování lze označit téměř každou situaci. Pokud zohledníme 
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více kritérií při hodnocení, vnese to do řešení problému obtíže a konflikty, které plynou  

z kontroverznosti kritérií. Kdyby totiž všechna kritéria ukazovala na jedno řešení, stačilo by 

pro volbu toho nejvhodnějšího jediné z nich. Účelem modelů vicekriteriálního rozhodování je 

nalézt v takových situacích nejlepší variantu podle všech zohledněných hledisek, vyloučení 

neefektivních variant nebo jejich uspořádání. 

2.4.2 Metoda stanovení vah kritérií 

Fotr (2006) uvádí, že většina metod vicekriteriálního hodnocení variant vyžaduje 

nejprve stanovit váhy u jednotlivých kritérií pro hodnocení. Váhy neboli koeficienty 

významnosti jsou číselným vyjádřením jejich významnosti (důležitosti) sledovaných cílů 

firmy. Tyto cíle jsou transformovány právě do jednotlivých kritérií. 

Fotr (2006) dále uvádí, že v teorii rozhodování se časem vytvořil větší počet metod 

pro stanovení vah kritérií, které jsou navzájem odlišné svojí složitosti. Jedná se např.  

o metody pro stanovení vah kritérií pomocí: 

- bodové stupnice, 

- porovnání kritérií prostřednictvím jejich preferenčního pořadí, 

- metody párového srovnání (Fullerův trojúhelník), 

- Saatyho metody. 

Bodová stupnice  

Stanovení vah kritérií proběhne pomocí bodové stupnice. Tato metoda spočívá  

v přiřazení určitého počtu bodů každému kritériu ze zvolené stupnice. Přiřazení bodů je hodně 

subjektivní a záleží na posuzovateli, jak hodnotí význam každého kritéria. 

Zvolení bodové stupnice pak závisí na rozdílnosti významnosti jednotlivých kritérií. 

Před zvolením bodové stupnice je dobré zamyslet se nad vztahem nejvíce a nejméně 

významného kritéria, protože tyto kritéria budou určovat její rozptyl. Bodovací stupnice může 

mít tedy menší nebo větší rozsah, např. 1 až 5 nebo 1 až 9 apod. Rozhodovatel pak přiřazuje 

body kritériím. Čím dané kritérium považuje za významnější, tím větší počet bodů mu přiřadí. 

Přidělený počet bodů se poté musí převést na normovanou váhu podle vzorce, který 

uvádí Šubrt a kol. (2011):   

   
  

   
 
   

           



17 
 

Normované váhy představují nezáporná čísla, jejichž součet se rovná jedné. 

Metoda párového srovnání 

Fotr (2011) uvádí, že v nejjednodušší modifikaci metody párového srovnání neboli 

Fullerova trojúhelníku, se pro každé kritérium zvlášť stanovuje počet jeho preference 

vzhledem ke všem ostatním kriteriím. 

Určení těchto preferencí lze provést podle Fotra (2011) pomocí tabulky 2.1. 

Rozhodovatel v této tabulce u každé dvojice určuje, jestli preferuje kritérium, které je 

uvedeno v řádku před kritériem, které je uvedeno ve sloupci. Pokud ano, do příslušného 

políčka zapíše jedničku, pokud ne, zapíše nulu. 

Kritérium K1 K2 K3 .... Kn Počet preferencí 

K1  1 0 .... 1  

K2   0 .... 0  

K3     0  

....     ....  

Kn-1     1  

Kn       

Tab. 2.1 Tabulka pro zjišťování preferencí. Zdroj: Fotr (2011) 

Pro každé kritérium se poté stanoví počet jeho preferencí   , který je roven součtu 

jednotlivých jeniček v řádku daného kritéria a součtu nul ve sloupci téhož kritéria. Podle 

počtu preferencí jednotlivých kritérií se jejich normované váhy určí podle vzorce  

   
  

   
 
   

  

přičemž počet uskutečněných srovnání je dán výrazem  

   

 

   

 
      

 
  

kde    počet kritérií. 

Saatyho metoda 

Jak uvádí Fotr (2011), lze Saatyho metodu rozdělit do dvou fází. Prvním krokem je 

opět zjištění preferenčních vztahů dvojic kritérii, jak tomu bylo u párové metody. Kriteria se 

uspořádají do tabulky tak, že v řádcích a sloupcích budou zapsána ve stejném pořadí. Druhým 

krokem, který se v metodě párového srovnání nevyskytuje, je kromě stanovení preference 
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dvojic kritérií určení také velikosti těchto preferencí. Velikost se vyjadřuje určitým počtem 

bodů ze zvolené bodové stupnice. Podle Saatyho je doporučená bodová stupnice opatřená 

deskriptory uvedenými v tabulce 2.2. 

Počet bodů Deskriptor 

1 Kritéria jsou stejně významná. 

 
3 První kritérium je slabě významnější než druhé. 

5 První kritérium je dosti významnější než druhé. 

7 První kritérium je prokazatelně významnější než druhé. 

9 První kritérium je absolutně významnější než druhé. 

Tab. 2.2 Saatyho doporučená bodová stupnice s deskriptory. Zdroj: Fotr (2011) 

Výsledkem druhého kroku je získání pravé časti matice velikosti preferencí, která se 

také nazývá Saatyho matice. Označuje se písmenem S a její další prvky lze získat podle 

následujících vztahů (Fotr, 2011):  

prvky na diagonále:       pro všechna  , 

prvky v levé dolní trojúhelníkové části: 

    
 

   
 

Váhy kritérií se pak stanoví tak, že se sečtou prvky v každém řádku Saatyho matice  

a vydělí se součtem všech prvků této matice.  

Z praktických zkušeností, jak píše Fotr (2011), se ukázalo, že při použití Saatyho 

metody dochází k výraznějším rozdílům vah kritérií než je tomu u ostatních metod. Znamená 

to, že váhy významnějších kritérií jsou vyšší a váhy méně důležitých kritérií jsou nižší než 

váhy stejných kritérií, které byly stanoveny jinými metodami. 

2.4.3 Metody vícekriteriálního hodnocení variant 

Významnou oblastí, kterou teorie rozhodování věnovala zvláštní pozornost je, jak 

uvádí Fotr (2006), právě oblast vícekriteriálního hodnocení variant. Hlavní cílem metod 

vícekriteriálního hodnocení variant je stanovení pořadí výhodnosti jednotlivých variant  

z hlediska zvolených kritérií, přičemž varianta s nejlepším umístěním představuje nejlepší 

kompromisní variantu. Metody pro výběr kompromisní varianty mezi nedominovanými 

variantami se liší přístupem k pojmu „kompromisní varianta“, náročností a použitelností pro 
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různé typy vícekriteriálních úloh. Výsledky získané různými metodami mají tedy subjektivní 

charakter a mohou se navzájem lišit. 

Friebelová (2007) uvádí, že metody je možné rozdělit podle toho, jaký typ informace 

vyžadují: 

- metody vyžadující aspirační úrovně kriteriálních hodnot, 

- metody vyžadující ordinální informace o variantách podle každého kritéria, 

- metody vyžadující kardinální informace o variantách podle každého kritéria. 

Metody vyžadující aspirační úrovně kriteriálních hodnot 

Informace o důležitosti jednotlivých kritérií je vyjádřena aspirační úrovní kritérií. 

Kriteriální hodnoty všech variant jsou porovnávány právě s aspiračními úrovněmi všech 

kritérií. Skupina variant se většinou rozdělí na dvě skupiny a to na varianty, které mají horší 

kriteriální hodnoty, než je aspirační úroveň (neakceptovatelné, neefektivní) a na varianty, 

které mají lepší nebo stejné kriteriální hodnoty, než je aspirační úroveň (akceptovatelné, 

efektivní). Pokud se dostatečně zpřísní aspirační úrovně, pak může v množině 

akceptovatelných variant zůstat jediná varianta, která se označí za kompromisní. Tato skupina 

metod zahrnuje např. konjunktivní metodu, disjunktivní metodu nebo metodu PRIAM. 

Metody vyžadující ordinální informace o variantách podle každého kritéria 

Jedná se například o metodu pořadí, lexikografickou metodu, permutační metoda nebo 

metodu ORESTE. 

Metody vyžadující kardinální informace o variantách podle každého kritéria 

Poslední skupinu metod můžeme dále rozdělit na dílčí podskupiny podle principu, na 

kterém jsou hodnocení založena. Existují tyto základní přístupy: 

- maximalizace užitku (metoda váženého součtu, metoda bodovací), 

- minimalizace vzdálenosti od ideální varianty, popř. maximalizace vzdálenosti 

od bazální varianty (TOPSIS), 

- preferenční relace (ELECTRE, PROMETHEE), 

- metody založené na mezní míře substituce (metoda postupné substituce). 
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2.5 SWOT analýza 

Pomocí analýzy SWOT bude v další kapitola provedena analýza vybraného 

internetového obchodu. SWOT analýza (obr. 2.4) je metoda, pomocí které je možné 

identifikovat silné a slabé stránky zkoumaného objektu a jeho možných příležitostí  

a ohrožení.  Jedná se o metodu užívanou zejména v oblasti marketingu, ale také např. při 

analýze a tvorbě politik. Díky ní je možné komplexně vyhodnocovat fungování firmy, nalézt 

problémy nebo nové možnosti růstu. Tato analýza by měla být součástí strategického 

plánování společnosti (Investclub, 2011). 

Jakubíková (2008, s. 103) uvádí, že „cílem SWOT analýzy identifikovat je to, do jaké 

míry jsou současná strategie firmy a její specifická silná a slabá místa relevantní a schopná se 

vyrovnat se změnami, které nastávají v prostředí“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.4 SWOT analýza. Zdroj: Jakubíková (2008) 

SWOT je zkratka složená z počátečních písmen anglických slov: 

- Strengths (silné stránky), 

- Weaknesses (slabé stránky), 

- Opportunities (příležitosti), 

- Threats (hrozby).  

  

Silné stránky  

(strenghts) 

zde se zaznamenávají skutečnosti, které 

přinášejí výhody jak zákazníků, tak firmě 

Slabé stránky  

(weaknesses) 

zde se zaznamenávají ty věci, které firma 

nedělá dobře, nebo ty, ve kterých si ostatní 

firmy vedou lépe 

Příležitosti 

(opportunities) 

zde se zaznamenávají skutečnosti, které 

mohou zvýšit poptávku nebo mohou lépe 

uspokojit zákazníky a přinést firmě úspěch 

Hrozby 

(strenghts) 

zde se zaznamenávají skutečnosti, trendy, 

události, které mohou snížit poptávku nebo 

zapříčinit nespokojenost zákazníků 
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Silné stránky 

Za silné stránky lze považovat takové vnitřní faktory, díky kterým si firma zajistila 

silnou pozici na trhu. Jedná se o posouzení podnikových schopností, zdrojových možností  

a potenciálů. Představují právě takové oblasti, v kterých firma vyniká. Další možností je jejích 

využití jako podklad pro stanovení konkurenční výhody.  

Slabé stránky 

Slabé stránky jsou přesným opakem stránek silných. Firma je v něčem slabá, úroveň 

některých jejích faktorů je nízká nebo má nějaké citlivé místo. Někdy také platí, že nedostatek 

určité silné stránky znamená slabou stránku, která pak brání efektivnímu výkonu firmy. 

Příležitosti 

Příležitosti zvýhodňují společnost vůči jejich konkurentům. Představují různé 

možnosti, s jejichž provedením stoupají vyhlídky na růst, nebo na lepší využití disponibilních 

zdrojů a účinnější splnění cílů. Aby společnost mohla své příležitosti využít, musí je nejprve 

identifikovat.  

Hrozby 

Mezi hrozby lze zařadit nepříznivé situace nebo změny v okolí podniku, které pro něj 

znamenají překážky v činnosti. Můžou znamenat hrozbu úpadku nebo nebezpečí neúspěchu. 

Firma musí rychle reagovat odpovídajícím způsobem, aby je odstranila či minimalizovala. 

Úkolem SWOT analýzy je přimět manažery a zaměstnance společnosti zamyslet se 

nad těmito 4 prvky a snažit se z nich vyvodit příslušné důsledky. Silné a slabé stránky lze 

zařadit mezi vnitřní faktory respektive do tzv. interní analýzy. Jedná se o prvky, které jsou 

definovány vnitřními vlivy a to především lidským kapitálem, zkušenostmi, duševním 

vlastnictvím společnosti a také jejím vybavením a kapacitami. Příležitosti a hrozby lze zařadit 

mezi vnější faktory neboli do tzv. externí analýzy. Ve skutečnosti jsou tyto prvky do značné 

míry ovlivněny faktory interními. Firma totiž velmi dobře může ovlivnit, jaké příležitosti na 

trhu budou, může je totiž sama aktivně, i novými produkty, službami či šikovným 

marketingem, vytvářet a dále také může aktivně předcházet hrozbám (Zikmund, 2010).  
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3 Analýza vzorového internetového obchodu a stanovení kritérií 

pro porovnání 

Společnost Netdevelo s.r.o. je ostravskou firmou a jejím hlavním produktem je 

internetový obchod ShopSys. U této aplikace bude provedena analýza, jejímž výstupem bude 

SWOT analýza, ze které budou stanoveny kritéria pro hodnocení a pro porovnání s ostatními 

internetovými obchody. Obsahem kapitoly bude také popsána použita metoda zkoumání. 

3.1 Metoda zkoumání 

Diplomová práce využívá deduktivní metody, která vychází z teorie. Tato teorie je  

k dané problematice dostupná a její poznatky poukazují na to, jak se k danému problému 

přistupuje. Deduktivní metoda využívá kvantitativního výzkumu, který vychází 

z teorie a hypotéz. Kvantitativní výzkum si zakládá především na přípravě na začátku 

a projevuje se pozitivizmem (Kaluža, 2010). 

Ve společnosti Netdevelo s.r.o. proběhne s vedoucím vývoje Ing. Heinzem rozhovor, 

který bude sloužit jako podklad pro analýzu současného stavu této společnosti. Struktura 

celého rozhovoru se nachází v příloze č. 1 této diplomové práce. Výstup z rozhovoru je 

obsažen v kapitole 3.1 Netdevelo s.r.o. a 3.2 Analýza internetového obchodu ShopSys. 

3.2 Netdevelo s.r.o. 

Společnost Netdevelo s.r.o. je zaměřena na vývoj profesionálních internetových 

aplikací. Sídlo společnosti se nachází v Ostravě a v současné době má okolo 40 zaměstnanců. 

Společnost byla založena v roce 2007 zapsáním do obchodního rejstříku. Hlavní stránkou této 

společnosti je internetový obchod a následný prodej ve všech jeho podobách. Pilotním 

produktem je pak internetový obchod ShopSys, jehož cílem je přizpůsobit se individuálním 

požadavkům klientů a vytvořit tak e-shop nebo objednávkový systém, který bude na míru. 

I když společnost vznikla v roce 2007, aplikace ShopSys na českém internetu figuruje již od 

roku 2003. (Netdevelo, 2013)  

Společnost Netdevelo s.r.o. je zaměřena především na: 

- profesionální internetové obchody, 

- internetové aplikace a objednávkové portály, 

- poradenství, e-marketing a související služby, 



23 
 

- SEO analýzu, SEO optimalizace, copywriting, 

- tvorbu grafiky, reklamy a bannerů, 

- provoz serverů a webhosting. 

3.3 Analýza internetového obchodu ShopSys 

Jak již bylo výše zmíněno, aplikace ShopSys figuruje na poli elektronické komerce již 

od roku 2003. Nejedná se o internetový obchod, který by byl krabicovým řešením, ale jde 

o komplexní webovou platformu pro prodej přes internet. ShopSys je připravován na míru 

podle požadavků klienta tak, aby finální verze internetového obchod nebo velkoobchodního 

portálu splňovala potřeby prodávaného sortimentu, cílové skupiny, obchodního modelu, 

logistiky atd. (Netdevelo, 2013). 

Základní funkcionalita sestává z následujících součástí a vlastností aplikace: 

- katalog zboží s možností hromadného importu zboží z ceníků dodavatelů, 

- nastavitelná cenotvorba,  

- objednávkový systém s emailovými notifikacemi, 

- redakční systém, download sekce, 

- správa zákazníků, 

- slevové kupony, hromadná rozesílka emailů, statistiky, 

- nastavení e-shopu, správa administrátorských účtů, 

- čistý a validní kód, 

- editace základního designu (layout, barvy, pozadí, loga), 

- implementace profesionálního individuálního designu, 

- rozšíření aplikace o propojení s dodavatelskými daty nebo s jiným 

informačním systémem. 

Společnost Netdevelo s.r.o. nabízí svým klientům e-shop ShopSys ve dvou variantách: 

- ShopSys Express, 

- ShopSys Enterprise. 

ShopSys Express je profesionální aplikace, kterou lze pořídit za přijatelnou cenu. Už  

v její základní verzi obsahuje širokou nabídku zajímavých modulů, které umožní provozovat 
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vlastní úspěšný internetový obchod ihned. Cena teto základní licence je 29 900 Kč. K této 

aplikaci je možné pořídit i webhosting, který vyjde na 490 Kč za měsíc. 

Oproti tomu ShopSys Enterprise je rozsáhlá aplikace určena zákazníkům, kteří 

potřebují řešení ušité na míru. Poskytuje vlastní design, pokročilé možnosti pro e-marketing  

a spousta zajímavých modulů pro B2C a B2B prodej. Cena této základní licence je 59 900 Kč. 

Webhosting u této verze vyjde měsíčně na 990 Kč. 

Se samotnou aplikací ShopSys nabízí její dodavatel, společnost Netdevelo s.r.o., také 

širokou škálu doprovodných služeb. V první řadě se jedna o důkladnou analýzu celého 

projektu, jejímž výstupem je podrobná specifikace a to ještě před realizací větších projektů. 

Dále je po celou dobu ostrého provozu internetového obchodu poskytována poimplementační 

podpora a 24/7 servis aplikace. Samozřejmostí je pak webhosting, mailhosting i správa domén 

a nabízeny jsou také služby, poradenství a workshopy v oblasti internetového marketingu, bez 

kterého se dnes úspěšný provoz e-shopu téměř neobejde. Každému projektu je přidělen 

projektový konzultant. 

3.3.1 Podpora, servis a rozšiřitelnost 

Jak již bylo výše zmíněno, ShopSys je svým klientům poskytován s poimplementační 

podporou a 24/7 servisem. Co si pod tímto má klient představit? 

Poimplementační podporou se především rozumí neplacený a nezbytně nutný servis 

aplikace jako je oprava uznaných reklamovaných závad a hlavně výrazné zvýhodnění ceny 

všech služeb a hodinových sazeb prací. Dále je internetový obchod v rámci poimplementační 

podpory průběžně aktualizován a upgradován, je zvyšována jeho bezpečnost a je zajištěna 

jeho aktuálnost s ohledem na možné změny legislativy. Všechny tyto vyjmenované služby 

jsou mimo poimplementační podporu běžně zpoplatněny. V neposlední řadě nabízí 

poimplementační podpora klientovi možnost nahlásit a nechat neprodleně opravit kritickou 

závadu aplikace i kdykoliv mimo pracovní dobu v rámci 24/7 servisu, což znamená, že je 

servis dostupný 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 

Internetový obchod Shopsys je modulární systém, z čehož vyplývá, že je možnost ho 

rozšířit dalšími funkčními moduly. Těchto modulů je k aplikaci připravena celá škála, ať už se 

jedná o rozšíření administrace či rozšíření nákupního prostředí e-shopu. Některé tyto 

modulové úpravy obchodu mají vyloženě pouze funkční projev na pozadí obchodu a projevují 

se jen v jeho administraci. Jsou ale i takové moduly, jejichž záměrem je zviditelnit se  

a zefektivnit tak, nebo zpříjemnit, nakupování v obchodě. 
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V administraci je celá řada možností ke specifickým úpravám. Pokud se do 

administrace nepřidávají celé nové sekce, je možné upravit ty stávající v následujících 

oblastech: 

- cenotvorba, 

- objednávkový systém a fakturace, 

- komunikace se zákazníkem, 

- dopravy a platby, 

- katalog zboží. 

Nákupní prostředí je většinou upravováno podle různorodosti prodávaného sortimentu. 

Obvykle jsou úpravy prováděny za účelem usnadnění dohledání produktů nebo konfigurace 

výsledného produktu. 

- konfigurátory zboží, 

- filtrování a zobrazování produktů, 

- zpětná vazba od zákazníků, 

- podpora prodeje, 

- košík a objednávka, 

- platební metody. 

Pokud nelze požadovanou funkčnost rozšířit prostřednictvím žádného z funkčních 

modulů nebo jakoukoliv jeho úpravou, je možné přistoupit k individuálním úpravám jako 

např. v případě prodeje specifického sortimentu. Takovou individuální funkčnost je potřeba 

nejdříve analyzovat a specifikovat, aby se odhalil její projev a vliv na ostatní funkce obchodu. 

3.3.2 Webhosting 

K dalším službám, které k e-shopu ShopSys společnost Netdevelo s.r.o. nabízí, 

můžeme zařadit webhosting, server housing, mailhosting a správu domén. Díky tomu není 

potřeba řešit realizaci obchodu a jeho hostování s více stranami. Jak provoz samotné aplikace, 

webhosting a e-maily, domény a jejich přesměrování, tak i fakturace všech těchto služeb 

probíhá u jednoho dodavatele, což představuje pro projekt významné plus. Naše správa 

serverů neustále monitoruje provoz a zajišťuje zabezpečení aplikací a serverů. 
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Nicméně, pořízení e-shopu ShopSys není podmíněno hostováním aplikace na 

serverech, které společnost Netdevelo s.r.o. nabízí. V případě využití cizího webhostingu se 

však mírně mění podmínky poimplementační podpory. 

3.3.3 Moderní aplikace  

ShopSys existuje na trhu elektronické komerce již dlouho dobu a díky mnohaleté praxi 

a získaným zkušenostem je znát rozvoj jak ve funkcionalitě, tak v přístupu k vývoji aplikace. 

Navíc díky zpětné vazbě skutečných obchodníků je aplikace sestavena právě tak, aby 

poskytovala jen ty nezbytné nástroje pro prodej po internetu. A ještě mnohem více. 

Správa produktů 

Internetový obchod ShopSys umožňuje administrátorům několik různých způsobů 

práce s katalogem zboží. Podle možností a typu zdroje dat si každý administrátor může vybrat 

takový způsob práce s katalogem, který mu bude nejvíce vyhovovat anebo případně způsoby 

mezi sebou kombinovat: 

- manuální práce, 

- dávkový import, 

- automatizované propojení katalogu. 

Manuální práce probíhá tak, že administrátor manipuluje se zbožím prostřednictvím 

formuláře, který slouží pro přidávání nebo úpravu produktů. Tento formulář je navržen tak, 

aby si ho každý správce obchodu mohl nastavit podle sebe a případně jej maximálně 

zestručnit, např. když nechce ručně editovat URL adresy produktů nebo když se  

u prodávaného sortimentu nepočítá s recyklačním poplatkem, tak lze tyto prvky skrýt. Pro 

založení nového produktu lze pak vyplnit jen nutné minimum informací jako je např. název 

nového produktu, jeho dostupnost a kategorie (oddělení), do kterého produkt spadá.  

Dávkový import umožňuje administrátorům hromadný přenos zboží do e-shopu  

z ceníků, které jsou ve formě tabulek vytvořených v Excelu. Dále není potřeba dodržovat 

strukturu ceníku, která by byla e-shopem přímo definovaná, neboť je zde možnost vytvořit si 

vlastní šablony přenosu. Dávkový import lze v ShopSys také nastavit tak, aby automaticky  

v periodách docházelo ke stahování ceníku. Přenášet lze již v základu dokonce i parametry 

zboží, varianty, příznaky, pevné prodejní ceny atp. 
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Automatizované propojení katalogu zboží s jiným IS nebo jeho napojení na 

dodavatelská data patří k individuálnímu řešení, které maximálně zefektivní práci s e-shopem 

a navíc také šetří mnoho nákladů spojených s jeho správou. 

V katalogu se kromě samotného zboží pracuje také s dalšími parametry jako  

s odděleními, s výrobci a dodavateli, s recyklačními a autorskými poplatky, příznaky, 

variantami zboží a parametrickým popisem, s uživatelskými komentáři ke zboží, hmotností  

a objemem, které mají vliv na výslednou cenu dopravného atp. 

Nastavení cenotvorby je umístěno do samostatné sekce, ve které lze spravovat cenové 

skupiny zákazníků, upravovat koeficient přepočtu pro jednotlivá oddělení v obchodě a např. 

také pracovat s minimálními maržemi. 

Správa objednávek 

Objednávkový systém v administraci je stejně jako katalog zboží propojitelný s jiným 

informačním systémem, případně se systémem dodavatele. Práce s objednávkami je pak velmi 

jednoduchá a administrátor si jí velmi rychle osvojí. Pokud se objeví nová objednávka, přijde 

správci obchodu na e-mail upozornění, které ho o objednávce informuje. Správce pak nemusí 

neustále kontrolovat administraci. V administraci se při vyřizování objednávek pracuje se 

stavy objednávek, lze zadat číslo zásilky v rámci služeb přepravce, lze zapisovat interní 

poznámky k objednávkám nebo lze přidat další položky k objednávce apod. 

K dalším možnosti správy objednávek patří vyhledávání a úprava jednotlivých 

objednávek, tisk objednávkových listů nebo celých přehledů objednávek, export objednávek 

do jiných systémů. Dále je možné nastavit vlastní stavy objednávek, se kterými je spojeno 

automatické rozesílání notifikačních e-mailů o práci s objednávkami jako např. vyřízení, 

storno nebo jiný nastavený vzkaz, které lze rozšířit také o rozesílání SMS zpráv. Administrace 

také dokáže upozornit správce na schopnost splácet u nakupujících, v případě že zadali 

identifikační číslo a na nakupující, se kterými byly dříve potíže např. s nepřevzetím zboží. 

Správa obsahu 

Pro správu obsahu v aplikaci ShopSys slouží rozsáhlý redakční systém, který 

umožňuje úpravy napříč celým internetovým obchodem. Značná část redakčního systému se 

věnuje pouze úpravám na titulní stránce. Lze tady upravovat akce ve slideru, což je jakási 

rotace reklamních ploch, dále přidávat či odebírat vybrané zboží na titulní stránce, uvítací text 

nebo textové novinky.  
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Prostřednictvím redakčního systému lze také spravovat kontaktní údaje, stručné 

aktuality a především multifunkční menu v hlavičce anebo rozcestník v patičce samotného 

obchodu, které jsou vhodné a nejvíce se využijí např. při umístění obchodních podmínek, 

identifikaci provozovatele obchodu a podobných rozsáhlých stránek. 

3.3.4 Napojení na účetní systémy a dodavatele 

Internetový obchod ShopSys lze rozšířit také o individuální napojení na účetní, 

ekonomický (EIS) anebo manažerský (ERP) systém. Propojení informačního systému  

a e-shopu ShopSys slouží především k automatizované komunikaci a obousměrnému přenosu 

dat jako jsou objednávky, zboží, zákazníci a faktury. Hlavním úkolem takového propojení je 

synchronizace dat v e-shopu a v systému obchodníka. Propojení mezi internetovým 

obchodem ShopSys a informačním systémem klienta se realizuje pomocí moderních 

technologií (webové služby či EDI) nebo pouze pomocí výměny souborů (XML či CSV)  

s informačním systémem. Způsob propojení je vždy závislý na individuálních požadavcích 

klienta a na možnostech propojení jeho informačního systému. 

Realizace napojení na ERP nebo EIS systémy představují maximální zefektivnění 

práce a snížení nákladů na správu internetového obchodu, protože jej pak nebude téměř 

potřeba navštěvovat a rozsáhle se o něj starat. Práce s e-shopem se téměř omezí jen na práci  

s redakčním systémem. Výhodami propojení tedy jsou: 

- správa dat z jediného místa/systému, 

- zvýšení efektivity práce, snížení nákladů, 

- automatické projevy změn produktových karet v e-shopu, 

- automatické zprostředkovávání objednávek. 

Zboží se bude přenášet z daného systému klienta tak, jak bude zadáno v jeho dobře 

známém rozhraní, a stejně tak se v systému budou projevovat e-shopem zprostředkované 

objednávky. 

Podobné možnosti jako propojení e-shopu ShopSys na ERP nebo EIS systémy 

představuje také napojení na velkoobchodního dodavatele. Především se jedná  

o zminimalizování práce s katalogem zboží, čímž lze dosáhnout úspory z hlediska času  

a nákladů spojených na provoz e-shopu. Napojení e-shopu na dodavatele zahrnuje převod dat 

z ceníku dodavatele do takového formátu, se kterým je schopen pracovat dávkový import 

ShopSys. 
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Propojení e-shopu a dodavatele se tedy jeví jako snadný způsob, jak obchod naplnit 

zbožím s minimem práce. Napojení vlastně představuje automatický import položek 

dodavatele do e-shopu ShopSys včetně cen, popisů, obrázků, odkazů apod., přičemž 

jednotlivé položky lze vždy poté ručně upravovat a to např. za účelem dosažné lepší 

optimalizace e-shopu pro fulltextové vyhledávače. Dále je možné nastavit, které informace  

o zboží mají být neustále aktualizovány podle dodavatele a které zůstanou závislé pouze na 

ručních úpravách např. opět pro účely optimalizace nebo pak z důvodů jiné struktury 

oddělení, popisu zboží a podobně. 

3.3.5 Vzhled 

Návštěvník internetového obchodu si o něm může udělat první dojem už během 

několika prvních vteřin právě díky jeho designu. Jedinečnost grafického zpracování je tak 

velmi důležitá a je to právě to, co si zákazníka e-shopu získá, aniž by zaznamenal 

propracovanou funkčnost na pozadí obchodu, jako je například propojení s informačním 

systémem nebo jiná unikátní funkcionalita. 

Internetový obchod ShopSys nabízí různou škálu předvytvořených grafických šablon, 

které jsou s e-shopem běžně dodávány: 

- zeleno-modrá (výchozí), 

- červeno-zelená, 

- růžovo-modrá, 

- zelená, 

- červená, 

- modrá, 

- a další. 

Administrátor má také možnost si vlastní barevné schéma navolit z dostupné palety 

nebo pomocí vlastního kaskádového kódu. Dále pak v nastavení obchodu může nastavit 

rozložení jednotlivých prvků, grafiku v hlavičce nebo na pozadí obchodu, logo nebo 

vodoznak apod.  

Samozřejmostí u internetového obchodu ShopSys je však návrh a implementace 

individuální grafiky na míru dle potřeby zákazníka. Společnost Netdevelo s.r.o. zajišťuje 

tvorbu a implementaci individuálního designu, což ale není úplně zdarma. Dále také 
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umožňuje implementaci dodaného vlastního grafického designu zákazníkem, ovšem pouze  

v takovém případě, že splňuje metodiku pro tvorbu grafiky pro e-shop ShopSys. Možné jsou 

taktéž: 

- návrhy grafických hlaviček, 

- modifikace základní šablony, 

- tvorbu logotypů, 

- související grafické prvky pro e-shopy. 

3.3.6 Přístupnost  

Od profesionálního internetového obchodu se očekává nejen, že musí perfektně  

a především spolehlivě fungovat, ale také to, aby profesionální aplikace poskytla 

nakupujícímu na výstupu a správci obchodu v administraci přívětivé, jednoduché a intuitivní 

ovládání. U těch projektů, které jsou dodávány "na míru", je vždy nutné v rámci předběžné 

analýzy jednotlivé ovládací, klíčové a funkční prvky aplikace vyspecifikovat a doladit tak, 

aby odpovídaly konečnému záměru projektu. 

Při vývoji internetového obchodu ShopSys nejsou sledovány pouze aktuální trendy  

v oblasti webových technologií, ale také je brán ohled na obecná pravidla použitelnosti 

webových aplikací. Aplikace ShopSys je naprogramována a nakódována tak, aby její, jak 

nákupní, tak i administrační část spolehlivě fungovaly v těch nejrozšířenějších  

a nejznámějších internetových prohlížečích. V rámci poimplementační podpory jsou 

zajišťovány také úpravy a aktualizace v návaznosti na nové verze prohlížečů a nové 

standardy. 

S rozmachem smartphonů (chytrých mobilních telefonů) a kapesních počítačů je 

důležité, aby aplikace bezpečně fungovala i na těchto zařízeních. V e-shopu ShopSys lze 

prostřednictvím prohlížeče např. v iOS nebo Androidu pohodlně nakoupit, stejně jako není 

problém v těchto mobilních operačních systémech pracovat s administrací e-shopu (ShopSys, 

2013). 

Jak již bylo v úvodu této kapitoly zmíněno, aplikace ShopSys je na poli elektronické 

komerce již od roku 2003 a za tu dobu zrealizovala bezmála pět set projektů. O kvalitě této 

aplikace také hovoří zkušenosti a ohlasy spokojených zákazníků. Jako příklad lze uvést 

referenci z internetových stránek aplikace od klienta internetového nákupního centra 

colosus.cz, který napsal: „Se společností ShopSys úspěšně spolupracujeme již několik let. 
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ShopSys je profesionální společnost se specializovanými pracovníky na daných vývojových 

pozicích. Díky jejich práci naše společnost získala velkou prestiž na poli internetových 

prodejců, a získala tisíce nových zákazníků. Investice do internetové prezentace či e-shopu 

společnosti ShopSys se 100% vyplatí. ShopSys řeší individuální požadavky svých zákazníků 

pod heslem „nic není nemožné.“ Vstřícný přístup na osobní úrovni a profesionální výsledek, 

který dělá i z naší společnosti profesionály v očích široké internetové veřejnosti, a ne jen 

garážové prodejce s free e-shopovou platformou (Shopsys, 2013). 

3.4 SWOT analýza 

SWOT analýza je završením předcházející analýzy internetového obchodu ShopSys. 

Ukazuje přehled o silných a slabých stránkách obchodu, o jeho příležitostech a hrozbách. Na 

základě této SWOT analýzy budou dále vybrány kritéria, které budou sloužit k porovnání  

s ostatními internetovými obchody. 

Silné stránky 

- dlouholetá zkušenost, 

- poimplementační podpora, 

- komplexní servis (návrh, grafika, webhosting), 

- redakční systém pro správu, 

- tradice na trhu. 

 Dlouholetá zkušenost 

Díky tomu, že společnost Netdevelo s.r.o. se zabývá vývojem aplikace ShopSys už od 

roku 2003, lze říct, že si tímto ShopSys získal důvěru u velkého počtu zákazníků. Letošním 

rokem vstupuje do druhého desetiletí své existence, což vypovídá o jeho kvalitě. 

 Poimplementační podpora 

ShopSys je svým klientům poskytován s poimplementační podporou a 24/7 servisem. 

Do poimplementační podpory můžeme zařadit přdevším neplacený a nezbytně nutný servis 

aplikace jako je oprava uznaných reklamovaných závad a hlavně výrazné zvýhodnění ceny 

všech služeb. 
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 Komplexní servis 

ShopSys není internetový obchod, který by byl krabicovým řešením, ale jde  

o komplexní webovou platformu pro prodej přes internet. ShopSys je připravován na míru 

podle požadavků klienta tak, aby finální verze internetového obchod splňovala všechny jeho 

potřeby a požadavky 

 Redakční systém pro správu 

Pro správu obsahu v aplikaci ShopSys slouží rozsáhlý redakční systém, který 

umožňuje úpravy napříč celým internetovým obchodem. Prostřednictvím redakčního systému 

lze také spravovat kontaktní údaje, stručné aktuality a především multifunkční menu  

v hlavičce anebo rozcestník v patičce samotného obchodu. 

Slabé stránky 

- dravé konkurenční prostředí, 

- velikost firmy, 

- omezené prostředky na reklamu. 

 Dravé konkurenční prostředí 

V České republice figuruje na poli elektronické komerce hodně společností, 

zabývajících se vývojem aplikací pro internetové obchody, což představuje silné konkurenční 

prostředí pro společnost Netdevelo s.r.o. 

 Velikost firmy 

Společnost Netdevelo s.r.o. nepatří mezi velké společnosti. Snižování vstupu, zejména 

v podobě zaměstnanců by se mohlo projevit na požadovaném výkonu společnosti. 

 Omezené prostředky na reklamu 

Prostředky na propagaci aplikace ShopSys nelze srovnat s velkými společnostmi. 

Příležitosti 

- neustály rozvoj e-shopu, 

- adaptabilita, 

- kvalitně navržená základní verze, 

- dodání obchodu na míru (minimální odchylky od požadavků zákazníka). 
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 Neustálý rozvoj e-shopu 

Každý nové rozšíření aplikace ShopSys může přimět zákazníky opustit konkurenci 

nebo oslovit potencionální klienty k zakoupení právě internetového obchodu ShopSys. 

 Adaptabilita 

Internetový obchod ShopSys lze rozšířit také o individuální napojení na účetní, 

ekonomický (EIS) anebo manažerský (ERP) systém, což může být velkým přínosem. 

 Kvalitně navržená základní verze 

Velkou příležitostí pro aplikaci ShopSys k získání nových klientů může být její 

kvalitní základní verze. 

Hrozby 

- velmi silné konkurenční prostředí, 

- nižší ziskovost (vstup nové konkurence nebo přechod ke konkurenci), 

- cena. 

 Velmi silné konkurenční prostředí 

Je důležité najít svou konkurenční výhodu, kvůli které by klienti upřednostňovali 

aplikaci ShopSys před srovnatelnými aplikacemi. 

 Nižší ziskovost 

Nižší zisk společnosti může způsobit vstup nového konkurenčního produktu na trh 

nebo přechod klientů právě ke konkurenci. 

 Cena 

Správně stanovený ceník pro aplikaci ShopSys je velmi důležitý, aby se společnost 

vyvarovala případným problémům. 

3.5 Stanovení kritérií 

Na základě SWOT analýzy byly vybrány kritéria, které budou sloužit pro hodnocení  

a pro porovnání s ostatními vybranými internetovými obchody v další kapitole. Kritéria jsou 

následující: 

- cena základní licence, 

- funkčnost, 
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- kvalita a dostupnost podpory, 

- kvalita doprovodných služeb, 

- kvalita technického zpracování, 

- vývoj systému, 

- délka působení na trhu, 

- reference, 

- stabilita dodavatele. 

Cena základní licence 

Jedná se o cenu, za kterou lze nabízený internetový obchod zakoupit a to v jeho 

základním vybavení. 

Funkčnost 

Funkčnost je kritérium, na které se většina potencionálních klientů divá nejdříve  

a někteří ho omylem považují za kriterium jediné. Spadají zde všechny požadavky jako: 

- chci spravovat vše on-line, 

- možnost video ukázek zboží, 

- recenze zboží, 

- možnost zařadit zboží do více kategorii najednou, apod. 

Kvalita a dostupnost podpory 

Většina z obchodníků nemá příliš velké zkušenosti v technických záležitostech a často 

tak potřebují pochopení, čas a pozornost od dodavatele internetového obchodu. Pokud se chce 

obchodník stát úspěšným, bude mít mnoho požadavků na technicky vývoj. Ovšem ne každý 

dodavatel má ty kapacity a je otevřený takovou podporu svým klientům poskytnout. Kvalita  

a dostupnost podpory představuje služby, které jsou poskytované klientům daného 

internetového obchodu po jeho zakoupení a implementaci. Můžeme zde zařadit např.: 

- časovou dostupnost podpory, 

- rychlost vyřízení požadavků klienta, 

- interval aktualizací internetového obchodu. 
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Kvalita doprovodných služeb 

Částečně toto kritérium souvisí s tím předcházejícím. Někteří ze zákazníků, avšak ne 

všichni, pozitivně ocení i to, když se o ně dodavatel dále zajímá a umí jim nabídnout např. 

také: 

- webhosting, 

- poradenství v oblasti marketingu, 

- know-how a zkušenosti s provozem jiných internetových obchodu apod.  

Kvalita technického zpracování  

Klient by měl mít pocit, že si vybral takový internetový obchod, který mají na starost 

profesionálové, kteří odvádějí kvalitní a čistou práci, za kterou si stojí. Nikdo určitě nemá 

zájem, aby se mu dostalo takového produktu, který nebude kvalitní, jak z pohledu vizuálního, 

tak i z pohledu programového kódu e-shopu.  

Vývoj systému  

Internet spolu s internetovým obchodováním se rychle vyvíjí. Předpokladem tohoto 

kritéria tedy je, že dodavatel bude schopný svůj internetový obchod dále vyvíjet, aby 

nezaostal za konkurenčními společnostmi a dodal tak svým klientům aktuální trendy v této 

oblasti. Ve většině případů se bude jednat o to, aby dodavatel udělal několik specifických 

úprav svého stávajícího řešení.  

Délka působení na trhu 

Potencionální klienti při výběr internetového obchodu určitě zohlední dobu, po kterou 

je daný e-shop na trhu nabízen. Čím déle společnost figuruje na poli elektronické komerce, 

tím kvalitnější bude její produkt. Většina klientů dá přednost kvalitnímu systému před právě 

začínajícím, rozvíjejícím se internetovým obchodem. 

Reference 

Kvalita referencí pří výběru internetového obchodu hraje také významnou roli. Pro 

obchodníka, který bude chtít dostat kvalitní a ověřený systém bude jedním z prvních kroků při 

výběru e-shopu to, že si dá tu práci a přečte si např. na internetu právě reference již 

spokojených uživatelů.  
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Stabilita dodavatele 

Pokud si zákazník koupí řešení od nezkušené a neznámé firmy s nesprávným 

obchodním modelem, může se stát, že za pár měsíců se nedovolá žádné podpory a může si tak 

hledat řešení náhradní. S tím budou souviset další náklady na výběr vhodného dodavatele, 

náklady na uzavření dohody, převod dat, spuštění nove verze apod. 
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4 Návrh řešení a výzkum softwarů elektronického obchodování 

Pomocí vícekriteriálního rozhodování bude proveden výpočet vah kritérií, které budou 

vycházet ze SWOT analýzy. Výpočet bude realizován pomocí tří metod vícekriteriálního 

rozhodování. Jedná se o párové srovnání, bodovací metodu a Saatyho metodu. Z výsledku 

všech tří metod budou stanovena čtyři nejsilnější kritéria, která budou použita v jiné části 

kapitoly. Dále bude proveden popis vybraných aplikací pro tvorbu internetových obchodů. Ty 

pak budou v programu Trend sloužit pro hodnocení vybraných internetových obchodů dle 

kritérií. Výsledkem programu Trend bude seznam aplikací seřazený od nejlépe hodnocené po 

tu nejhorší. Na základě těchto výsledků z programu Trend bude proveden návrh řešení pro 

internetový obchod ShopSys. 

4.1 SWOT analýza 

Následující tabulka 4.1 ukazuje přehledně, jaké jsou silné a slabé stránky aplikace 

ShopSys a jaké jsou její příležitosti a hrozby. Popis jednotlivých parametrů je již popsán  

v předcházející kapitole. 

Silné stránky 

- dlouholetá zkušenost, 

- poimplementační podpora, 

- komplexní servis (návrh, grafika, 

webhosting), 

- redakční systém pro správu, 

- tradice na trhu. 

 

Slabé stránky 

- dravé konkurenční prostředí 

- velikost firmy 

- omezené prostředky na reklamu 

 

Příležitosti 

- neustály rozvoj e-shopu 

- adaptabilita 

- kvalitně navržená základní verze 

- dodání obchodu na míru (minimální 

odchylky od požadavků zákazníka) 

 

Hrozby 

- velmi silné konkurenční prostředí 

- nižší ziskovost - vstupů nové 

konkurence, nebo přechod ke 

konkurenci 

- cena 

 

Tab. 4.1 SWOT analýza. Zdroj: vlastní zpracování. 

Z výsledků této SWOT analýzy byly stanoveny následující kritéria, která budou 

podrobena vícekriteriálnímu rozhodování: 

- cena základní licence (K1), 
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- funkčnost (K2), 

- kvalita a dostupnost podpory (K3), 

- kvalita doprovodných služeb (K4), 

- kvalita technického zpracování (K5), 

- vývoj systému (K6), 

- délka působení na trhu (K7), 

- reference (K8), 

- stabilita dodavatele (K9). 

4.2 Výpočet vah 

Výpočet vah kritérií proběhne pomocí tří metod vícekriteriálního rozhodování: 

- párové srovnání, 

- bodovací metoda, 

- Saatyho metoda. 

4.2.1 Párové srovnání 

U metody párového srovnání bylo důležité nejprve sestavit tabulku, která obsahuje jak 

v řádcích, tak i ve sloupcích všechny kritéria (tab. 4.2). U každé z dvojic kritérií pak 

rozhodovatel určil, jestli preferuje kritérium v řádku před kritériem ve sloupci. Pokud ano, 

zapsal do příslušného políčka jedničku, v opačném případě nulu. 

Kritérium K1 K2 K3 K4 

 

K5 K6 K7 K8 K9 Počet preferencí Výsledné váhy 

K1  0 0 1 0 0 1 0 0 2 0,06 

K2   1 1 1 0 1 1 1 7 0,19 

K3    1 1 0 1 0 0 4 0,11 

K4     0 0 1 0 0 1 0,03 

K5      0 1 1 1 5 0,14 

K6       1 1 1 8 0,22 

K7        0 0 0 0 

K8         0 4 0,11 

K9          5 0,14 

Tab. 4.2 Tabulka zjištěných preferencí. Zdroj: vlastní zpracování. 
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Počet preferencí se pro dané kritérium zjistil jako součet jedniček v odpovídajícím 

řádku a nul v příslušném sloupci téhož kritéria. Celkový počet provedených srovnání je pak 

vypočten podle vztahu (2.3), tj 

                 
       

 
       

Výsledné vády kritérií jsou zjištěny podle vztahu (3-2), např.: 

- normovaná váha kritéria K1 je 2/36, tj. 0,06, 

- normovaná váha kritéria K2 je 7/36, tj. 0,19 atd. 

Z párového srovnání lze tedy vyčíst, že nejsilnějším kritériem je K6, což je vývoj 

systému. Naopak kritérium K7 (délka působení na trhu) nebylo ani v jednom případě ve 

srovnání s ostatními kritérii významnější a tak má nulový počet preferencí. 

4.2.2 Bodová stupnice 

Pro stanovení vah pomoci této metody byla použita bodovací stupnice. Znamená to, že 

byly jednotlivým kritériím, dle jejich významnosti, přiděleny body od 1 do 5, přičemž 1 je 

nejméně významné a 5 představuje největší významnost. Hodnocení důležitosti kritérií, které 

je obsaženo v tabulce 4.3, je subjektivní a vychází z preference rozhodovatele. 

 Kritérium K1 K2 K3 K4 

 

K5 K6 K7 K8 K9 Součet 

Počet bodů 3 5 4 3 5 5 2 4 5 36 

Normovaná váha 0,08 0,14 0,11 0,08 0,14 0,14 0,06 0,11 0,14 1 

Tab. 4.3 Stanovení vah kritérií s použitím bodovací stupnice. Zdroj: vlastní zpracování 

Po přiřazení bodů jednotlivým kritériím je nutné váhy normovat, a to podle vzorce 

(2.1), tedy: 

- normovaná váha kritéria K1 je 3/36, tj. 0,08, 

- normovaná váha kritéria K2 je 5/36, tj. 0,14 atd. 

Bodová metoda ukázala, že se o první příčku dělí hned čtyři kritéria. Jedná se o tedy  

o funkčnost systému, kvalita jeho technického zpracování, vývoj systému a v poslední řadě 

jde o stabilitu dodavatele. Nejhůře hodnoceným kritériem je opět délka působení na trhu. 

4.2.3 Saatyho metoda 

V prvním kroku Saatyho metody bylo nutné stanovit postupně velikost preferencí 

jednotlivých dvojic kritérií uspořádaných v tabulce 4.4. Velikost preference byla vyjádřena 
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přiřazením počtu bodů z bodové stupnice opatřené deskriptory uvedené v tabulce 2.2. V tomto 

případě bylo stanoveno maximální rozpětí na 1-7 bodů. 

Tyto body pak rozhodovatel přiřadil jednotlivým kritériím. Pokud dané kritérium  

v řádku považoval rozhodovatel za významnější než kritérium ve sloupci, zapsal do 

příslušného políčka určitý počet bodů, jakým vyjadřuje velikost preference kritéria v řádku na 

úkor kritéria ve sloupci. Pokud však rozhodovatel preferoval kritérium ve sloupci oproti tomu 

v řádku, byla do příslušného políčka zapsána převrácená hodnota zvoleného počtu bodů. 

Kritérium K1 K2 K3 K4 

 

K5 K6 K7 K8 K9 

K1  1/5 1/3 4 1/5 1/7 4 1/6 1/5 

K2   5 5 3 1/6 6 4 4 

K3    5 4 1/6 6 1/4 1/4 

K4     1/5 1/7 5 1/4 1/5 

K5      1/6 5 4 2 

K6       7 6 6 

K7        1/4 1/6 

K8         1/5 

K9          

Tab. 4.4 Tabulka preferencí dvojic kritérií v Saatyho metodě. Zdroj: vlastní zpracování 

Po vytvoření tabulky preferencí dvojic kritérií se pomocí vztahů (2.4) a (2.5) stanovila 

celá Saatyho matice (tab. 4.5). Z uvedených vztahů vyplývá, že:  

- v polích na diagonále jsou jedničky, 

- v polích pod diagonálou jsou převrácené hodnoty, které odpovídají prvkům 

nad diagonálou. 
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Kritérium K1 K2 K3 K4 

 

K5 K6 K7 K8 K9 Geometrický průměr Výsledné váhy 

K1 1 1/5 1/3 4 1/5 1/7 4 1/6 1/5 0,46 0,03 

K2 5 1 5 5 3 1/6 6 4 4 2,63 0,20 

K3 3 1/5 1 5 4 1/6 6 1/4 1/4 0,97 0,07 

K4 1/4 1/5 1/5 1 1/5 1/7 5 1/4 1/5 0,35 0,03 

K5 5 1/3 1/4 5 1 1/6 5 4 2 1,34 0,10 

K6 7 6 6 7 6 1 7 6 6 5,18 0,38 

K7 1/4 1/6 1/6 1/5 1/5 1/7 1 1/4 1/6 0,23 0,01 

K8 6 1/4 4 4 1/4 1/6 4 1 1/5 0,98 0,07 

K9 5 1/4 4 5 1/2 1/6 6 5 1 1,59 0,12 

Tab. 4.5 Saatyho matice a váhy kritérií. Zdroj: vlastní zpracování. 

Hodnoty vah kritérií se stanovily pomocí geometrických průměrů řádku Saatyho 

matice. Znamená to, že se pronásobily všechny prvky pro každý řádek a určila se   tá 

odmocnina z tohoto součinu, přičemž    počet prvků, např.: 

- pro kritérium K1 platí                                        
,  

- pro kritérium K2 platí                           
 

 atd. 

 Tyto geometrické průměry jednotlivých řádku byly dále znormovány a to tak, že se 

geometrický průměr vydělil součtem všech geometrických průměrů, např.: 

- normovaná váha kritéria K1 je 0,46/13,73, tj. 0,03, 

- normovaná váha kritéria K2 je 2,63/13,73, tj. 0,20 atd. 

Z poslední Saatyho metody lze opět vyčíst, že za nejsilnější kritéria jsou opět 

považovány: 

- funkčnost systému, 

- kvalita technického zpracování, 

- vývoj systému, 

- stabilita dodavatele. 

Tyto kritéria, vyšly ze všech tří aplikovaných metod nejlépe, a proto se v dalších 

částech této kapitoly bude dále pracovat pouze s nimi. 
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4.3 Softwary elektronického obchodování 

Pro porovnání byly vybrány následující aplikace internetových obchodů: 

- Shopcentrik 

Jedná se o moderní, neustále se rozvíjející modulární systém určený pro prodej 

koncovým spotřebitelům i dealerům. ShopCentrik je možné snadno přizpůsobovat  

a libovolně rozšiřovat o další moduly či zákaznické úpravy 

- oXyShop X5 

Představuje výkonný a efektivní nástroj pro e-shop, a to jak v části B2C, tak i pro B2B 

projekty. Přizpůsobí se firemním procesům a na druhé straně nejmodernějším trendům, které 

zákazníky ohromí. 

- Skvělý shop 

Jedná se o komplexní a flexibilní aplikaci schopnou svými vlastnostmi splnit i ty 

nejnáročnější požadavky uživatelů. 

- Fastcentrik 

Nabízí nejenom špičkový servis, ale možnost využít prodejní kanály, se kterými bude 

daný e-shop jenom vzkvétat. Pravidelný a bezplatný rozvoj aplikace je garantován minimálně 

čtyřikrát ročně. 

- SMARTshop 

Pomocí aplikace SMARTshop lze vytvořit v krátkém čase e-shop nebo jinou 

internetovou aplikaci přímo na míru. Komplexní modulární redakční systém SMARTshopu 

dokáže efektivně spravovat velké portály stejně, jako malé firemní weby. 

- OpenCart 

OpenCart je jednoduchý, ale plnohodnotný internetový obchod dodávaný jako 

opensource a je v současnosti jedním z nejrychleji rostoucích e-commerce řešení na světě. 

4.3.1 Shopcentrik 

U internetového obchodu Shopcentrik se nejedná o krabicové řešení. Shopcentrik je 

zákazníkům na míru od analýzy, technického provedení, grafiky až po nasazení do ostrého 

provozu včetně zaškolení obsluhy. Každé řešení je vlastně originální systém, který akceptuje 

veškeré odlišnosti s ohledem na cílovou skupinu i sortiment zboží (Shopcentrik, 2013). 
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Shopcentrik je moderní, neustále se rozvíjející modulární systém určený jak pro prodej 

koncovým spotřebitelům (B2C), tak pro prodej dealerům (B2B). Tento e-shop se stará o to, 

aby byl ve všech oblastech vždy vpředu oproti konkurenčním produktům. Jakékoliv dodané 

řešení, jak již bylo výše zmíněno, je tedy unikátní (Shopcentrik, 2013). 

Tvorba e-shopu Shopcentrik probíhá vždy individuálně a to na míru budoucího 

provozovatele internetového obchodu. Shopcentrik je možné snadno přizpůsobovat  

a libovolně rozšiřovat o další moduly či zákaznické úpravy. Nezbytnou součástí internetového 

obchodu je také lehce ovladatelná a rychlá administrace. Samozřejmostí je precizní propojení 

internetového obchodu s menšími i velkými ERP systémy (Shopcentrik, 2013). 

Internetový obchod Shopcentrik je poskytován svým klientům společně se službami 

profesionálního servisního oddělení, které funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Servisní 

oddělení využívá systém HelpDesk, který může používat každý z našich klientů. 

4.3.2 oXyShop X5 

Internetový obchod oXyShop X5 představuje výkonný a efektivní nástroj pro e-shop,  

a to jak v části B2C, tak i pro B2B projekty. Jedná o vysoce modulární a flexibilní internetový 

prodejní systém, který roste společně s firmou. oXyShop X5 je navrhován potřebám 

zákazníku zcela na míru. Přizpůsobí se firemním procesům a na druhé straně nejmodernějším 

trendům, které zákazníky ohromí (Oxyshop, 2013). 

Zakázkový systém oXyShop X5 lze napojit na jakýkoliv ekonomický nebo ERP 

systém a to od nejběžnějších ekonomických systémů až po velká ERP řešení. Kromě toho lze 

e-shop napojit na libovolné velkoobchodní dodavatele. oXyShop X5 disponuje spoustou 

platebních brán, propojení s cenovými porovnávači, množství marketingových modulů, díky 

kterým lze prodej propojit na firemní systém. Poskytuje zkrátka cokoliv, co internetové 

obchodování usnadní (Oxyshop, 2013). 

4.3.3 Skvělý shop 

Internetový obchod Skvělý Shop je jako komplexní a flexibilní aplikace schopen 

svými vlastnostmi splnit i ty nejnáročnější požadavky uživatelů. Aplikace Skvělý Shop je 

vyvíjená na základě potřeb a požadavků zákazníků. Do implementovaného a plně fungujícího 

internetového obchodu jsou neustále doplňovány nové funkce (Skvelyshop, 2013).  

Skvělý Shop nabízí řešení pro prodej jak koncovým spotřebitelům (segment trhu 

B2C), tak i pro prodej obchodním partnerům (velkoodběratelé - B2B).  Aplikace Skvělý Shop 
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dokáže uspokojit obě cílové skupiny současně v jednom internetovém obchodě. Každé ze 

skupin je poskytnut rozdílný obsah a rozsah služeb, systém nákupu či zobrazování včetně 

odlišných principů cenotvorby Skvelyshop, 2013. 

Aplikace internetového obchodu Skvělý Shop obsahuje množství funkcí, které 

uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky. V případě speciálních požadavků na míru je možné 

doprogramovat jakoukoli funkcionalitu podle klienta. 

Větší a úspěšnější internetové obchody používají pro ulehčení a zrychlení práce  

s e-shopem propojení s informačními systémy. Internetový obchod Skvělý Shop nabízí 

podporu a propojení s většinou ERP systémů. Internetové obchody Skvělý Shop jsou 

propojeny s vícerými sociálními sítěmi. Každou stránku kategorií produktů nebo produkt je 

možné sdílet na sociálních sítích Facebook, Twitter, nebo Google plus. Když je internetový 

obchod propojen se sociálními sítěmi, zajistí si tak reklamu zdarma. Tímto způsobem lze 

přilákat další potenciální zákazníky. Kromě toho lze internetové obchody Skvělý Shop napojit 

na libovolné velkoobchodní dodavatele Skvelyshop, 2013. 

4.3.4 Fastcentrik 

Fastcentrik je internetový obchod, který je řešením pro každého internetového 

obchodníka. Nabízí nejenom špičkový servis, ale možnost využít prodejní kanály, se kterými 

bude daný e-shop jenom vzkvétat. Po celou dobu provozování e-shopu bude k dispozici 

klientská aplikace HelpDesk, kterou lze využívat jako komunikační nástroj pro kontakt se 

zákaznickou a technickou podporou. K dispozici je také telefonní linka podpory, kterou je 

možné využít ve všední dny, ale i o víkendu. Po celou dobu provozování je e-shop v záruce 

dle Smluvních podmínek (Fastcentrik, 2013). 

Bezplatné aktualizace internetového obchodu Fastcentrik pomohou k tomu, aby  

e-shop neusnul na vavřínech. Díky tomu je možné jej zachovat moderní, pomoct tomu, aby 

neztrácel zákazníky a nekompromisně se vypořádal s konkurencí. Pravidelný a bezplatný 

rozvoj aplikace je garantován minimálně čtyřikrát ročně. Reálně však aktualizace probíhají 

každý měsíc. Bezplatné aktualizace poskytují e-shopům rozšiřování funkčnosti stávajících 

modulů, nové moduly, SEO optimalizaci apod (Fastcentrik, 2013). 

4.3.5 SMARTshop 

Internetový obchod SMARTshop je modulový systém. Jeho nedílnou součástí jsou 

moduly pro redakční systém. Pomocí aplikace SMARTshop lze vytvořit v krátkém čase  

e-shop nebo jinou internetovou aplikaci přímo na míru (Smart-soft, 2013). 
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SMARTshop nabízí komplexní řešení pro obchodování typu B2B a B2C. Majitel 

internetového obchodu má možnost velice snadno určit cenové úrovně a přiřadit je k dané 

skupině zákazníku. Nedílnou součástí je i dostupnost marketingových akcí a možnost 

definovat množstevní slevy (Smart-soft, 2013). 

Komplexní modulární redakční systém SMARTshopu dokáže efektivně spravovat 

velké portály stejně, jako malé firemní weby. Jeho vývoji a vylepšování je stále věnována 

pozornost. SMARTshop je modulární tzn., že klient neplatí za nic za to, co by nechtěl. Může 

si určit, které moduly potřebuje a které nikoliv. Díky redakčnímu systému SMARTshop  

a jeho široké nabídce funkcionalit může internetový obchod vypadat přesně dle představ  

a požadavků zákazníka (Smart-soft, 2013). 

4.3.6 OpenCart 

OpenCart je jednoduchý, ale plnohodnotný internetový obchod dodávaný jako 

opensource a je v současnosti jedním z nejrychleji rostoucích e-commerce řešení na světě, 

jeho zastoupení je největší v anglicky mluvících zemích, dále pak ve Španělsku, Nizozemsku, 

Německu a arabských státech (Blog opencartex, 2013). 

Jeho zdrojový kód je tedy zcela otevřený, přístupný jakýmkoliv změnám  

a distribuován zdarma. Odlišná je pak situace u modulů, rozšíření, grafických témat  

a platebních bran, které jsou naopak velmi často placené a prodávané s licencí pro použití na 

jedné instalaci OpenCartu (Blog.opencartex, 2013). 

Tak jako další opensource řešení, OpenCart má své přednosti a slabiny. Proti svým 

hlavním konkurentům, kterými jsou například Magento, PrestaShop, Oscommerce nebo 

Zencart, boduje hlavně jednoduchostí, čistotou a přehledností kódu, jednoduchou instalací  

a správou a rychlostí. Z jeho jednoduchosti na druhou stranu pramení i nedostatky, jedná se 

především o menší množství funkcí a méně propracované možnosti konfigurace 

(Blog.opencartex, 2013). 

OpenCart je dobře použitelný na jednoduché e-shopy pro nenáročné uživatele nebo 

jako základ pro další úpravy programátorem. Nehodí se naopak pro laiky, kteří by si chtěli  

e-shop upravit zcela podle svých představ, jeho konfigurovatelnost v administraci je omezená, 

navíc samotná instalace řady modulů vyžaduje alespoň základní znalost PHP a práce se 

souborovým systémem (Blog.opencartex, 2013). 
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4.4 Vícekriteriální rozhodování dle softwaruTrend 

Pomocí aplikace Trend byly výše zmíněné shop systémy spolu s aplikací ShopSys 

porovnány. Porovnání proběhlo na základě čtyř kritérií, která byly vybrány pomocí 

uvedených metod vícekriteriálního rozhodování. Cílem tohoto kroku bylo stanovit, který  

z vybraných českých e-shopů má navrch před konkurencí a z výsledku pak určit návrh řešení, 

kterým by se měla společnost Netdevelo s.r.o. při vývoji své aplikace ShopSys zabývat. 

Kritéria jsou následující: 

- funkčnost systému (K1), 

- kvalita technického zpracování (K2), 

- vývoj systému (K3), 

- stabilita dodavatele (K4). 

Na následujícím obrázku 4.5 je vidět, jak jsou hodnocena kritéria podle rozhodovatele 

ve vztahu k jednotlivým internetovým obchodům.  

 

 Obr. 4.5 Hodnocení kritérií v Trendu. Zdroj: vlastní zpracování. 

Z obrázku lze vyčíst, že nejlépe hodnoceným internetovým obchodem je aplikace 

oXyShop X5. Hodnocení kritérií oproti ostatním aplikacím je v tomto případě dominantní. 

Druhé místo obsadil internetová obchod FastCentrik a nejhůře ohodnoceným je open 

sourcový obchod OpenCart. Aplikace ShopSys se umístila na pěkném třetím místě.  

Z výsledků uvedených na obrázku 4.5 lze seřadit kritéria pro výběr vhodné aplikace 

internetového obchodu od nejsilnějšího po nejslabší. Jednotlivá kritéria mohla dosáhnout 

maximálního počtu bodů, a to: 

- funkčnost systému (K1) - 18,7 bodů, 

- kvalita technického zpracování (K2) - 8,2 bodů, 
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- vývoj systému (K3) - 64,9 bodů, 

- stabilita dodavatele (K4) - 8,2 bodů. 

Nejvíce preferovaným kritériem pro výběr internetového obchodu se stalo 

jednoznačně kritérium K3, které představuje vývoj systému, jehož maximální hodnota může 

dosáhnout 64,9 bodů. Druhým nejpreferovanějším kritériem se stalo kritérium K2 funkčnost 

systému s maximálním počtem bodů 18,7. Třetí a čtvrté místo obsadily kritéria K3 a K4, tedy 

kvalita technického zpracování a stabilita dodavatele. Obě tyto kritéria mohou dosáhnout 

maximálně 8,2 bodů. 

Výsledky v tabulce dále ukazují, že oXyShop X5 má všechny kritéria ohodnocena 

maximálním počtem bodů: 

- funkčnost systému (K1) - 18,7 bodů, 

- kvalita technického zpracování (K2) - 8,2 bodů, 

- vývoj systému (K3) - 64,9 bodů, 

- stabilita dodavatele (K4) - 8,2 bodů. 

Aplikace ShopSys, která se umístila na třetím místě, má hodnocení kritérií velmi 

podobné: 

- funkčnost systému (K1) - 18,7 bodů, 

- kvalita technického zpracování (K2) - 8,2 bodů, 

- vývoj systému (K3) - 45,4 bodů, 

- stabilita dodavatele (K4) - 8,2 bodů. 

Z těchto výsledků je patrné, že společnost Netdevelo s.r.o. by se měla zaměřit 

především na vývoj své aplikace ShopSys, neboť v tomhle jediném ohledu je aplikace 

pozadu. 

4.5 Návrh řešení pro ShopSys 

Jak již bylo výše zmíněno, je důležité, aby se zaměstnanci ve společnosti 

Netdevelo s.r.o. věnovali především vývoji svého internetového obchodu. Následující text 

tedy bude zaměřený na návrh řešení pro aplikaci ShopSys. 
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Poskytnutí rychlého náhledu 

Přidáním funkce rychlého náhledu, která by umožnila na stránkách kategorií  

a stránkách vyhledávání v rozsahu od prosté větší verze obrázku po komplexnější zobrazení, 

které načte podrobné informace, by mohli potencionální klienti velmi ocenit. Tato funkce by 

obchodníkům mohla přinést výhodu v upoutání pozornosti návštěvníků. 

Pro většinu návštěvníků, kteří nakupují a shání produkty on-line, je velmi důležité, aby 

rychle procházeli stránky kategorií a hledali položky, které odpovídají jejich potřebám.  

V takovém případě, ať už z důvodu nedostatku času, pomalé rychlosti načítání nebo osobních 

preferencí, se někteří návštěvníci vyhýbají klikání na jednotlivé položky pro zobrazení 

podrobných informací na samostatné stránce. 

Tato funkce by tento problém efektivně vyřešila a návštěvník daného internetového 

obchodu by pak měl ihned po najetí na vybrané zboží okamžitý přehled o tomto zboží. 

Jednalo by se o informace jako např. krátký popis zboží, jeho cena a dostupnost, výběr 

alternativní barvy a velikosti pokud to daný produkt umožňuje nebo přidání zboží do 

nákupního košíku apod. 

Správa reklamního prostoru 

Funkce správy reklamního prostoru by umožnila administrátorům spravovat obsah 

jednotlivých grafických reklamních pozic. Správci jakéhokoliv internetového obchodu by 

bylo umožněno umístit na hlavní stránku daného e-shopu reklamní bannery a také by bylo 

možné přidávat bannery i do kategorií produktů. 

Bannery mohou být jak pouhým obrázkem, tak i odkazem na určitý produkt nebo 

stránku. Administrátor by měl například možnosti jako: 

- upravení obsahu reklamy, 

- nastavení doby platnosti reklamního banneru, 

- možnost zakomponovat i prvky jako animace a video apod. 
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5 Zhodnocení softwarů elektronického obchodování a návrh 

zlepšení pro ShopSys 

Z dosažených výsledků vícekriteriálního hodnocení v předchozí kapitole lze říci, že 

obchodníci, kteří se rozhodnou pro provoz vlastního internetového obchodu by pro tuto 

činnost měli zvolit aplikaci oXyShop X5. Tato aplikace dosáhla nejlepších výsledku  

v programu Trend a její kritéria dosahují nejvyšších možných hodnot. oXyShop X5 se tedy 

jeví jako nejlepší možné řešení pro úspěšný provoz jakéhokoliv e-shopu. 

 Nejvhodnější alternativami k oXyShopu X5 jsou pak aplikace Fastcentrik a ShopSys, 

které se umístily na druhém a třetím místě. Obě dvě aplikace jsou oXyShopu X5 nejbližší a to 

z důvodu, že hodnoty jednotlivých kritérií těchto dvou aplikací se nejvíce přibližují právě  

k maximálním hodnotám, které dosahuje oXyShop X5. Pokud tedy začínající obchodník 

sáhne pro realizaci svého e-shopu po aplikaci ShopSys nebo Fastcentrik, rozhodně se mu 

dostane kvalitního a profesionálního řešení. 

Aplikace, které se umístily na čtvrtém až sedmém místě, tedy Shopcentrik, Skvělý 

shop, SMARTshop a OpenCart, se obchodníkům, kteří chtějí začít provozovat vlastní e-shop 

moc nedoporučují. Hlavní důvodem, proč tyto aplikace nejsou doporučeny jako vhodné 

řešení, je ten, že oproti oXyshopu X5, Fastcentriku a ShopSysu zaostávají ve většině ze čtyř 

hodnocených kriterií. Realizace e-shopu prostřednictvím těchto aplikací nemusí pro 

obchodníky znamenat moc velký úspěch a může se stát, že v budoucnu přejdou ke 

konkurenčním společnostem, které nabízí kvalitnější aplikace. 

Obchodníkům se v žádném případě nedoporučuje opensourcová aplikace OpenCart, 

která se umístila na posledním místě. I když se OpenCart může jevit jako vhodné řešení, ve 

výsledku tomu tak být nemusí a to především z důvodu špatné podpory, vývoje systému a cen 

jeho přídavných modulů. 

Pro aplikaci ShopSys je doporučeno, aby se její vývojáři zaměřili na rozšíření tohoto 

shop systému o tyto funkce: 

- poskytnutí rychlého náhledu, 

- správa reklamního prostoru. 
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Zmíněné doporučení jsou popsány v závěru předchozí kapitoly. Tímto vylepšením 

může ShopSys přilákat více potencionálních klientů, kteří dají přednost právě této aplikaci 

před aplikaci konkurenční. Pokud budou navržené řešení pro aplikaci ShopSys přínosem 

zatím není zřejmé. Realizace těchto návrhu může zabrat z časového hlediska několik týdnu až 

měsíců. 
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6 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo provést analýzu vybraných softwarů pro elektronické 

obchodování nabízených v České republice a zároveň provést výběr nejvhodnější alternativy  

a nakonec navrhnout zlepšení pro internetový obchod ShopSys. Jelikož je konkurence 

softwarů pro internetové obchodování velká, je důležité, aby společnost Netdevelo s.r.o. dbala 

na to, aby za konkurenci nezaostala a svůj internetový obchod ShopSys neustále vyvíjela.  

V teoretické a metodické části jsou popsány pojmy související s elektronickou 

komercí a elektronickým podnikáním. Obsahem kapitoly jsou také dále metodické postupy, 

které autor využil při praktické realizace této práce. Jedná se o metody vícekriteriálního 

rozhodování a o SWOT analýzu. 

V následující kapitole byla popsána společnost Netdevelo s.r.o. a byla provedena 

analýza jejího hlavního produktu, kterým je aplikace ShopSys. Na základě této analýzy byla 

provedena SWOT analýza tohoto produktu, ze které došlo ke stanovení kriterií pro hodnocení 

internetových obchodů. Bylo zvoleno celkem devět kritérií, které v další kapitole posloužily 

pro výběr vhodné alternativy e-shopu a pro návrh řešení pro aplikaci ShopSys. 

Kapitola „Návrh řešení a výzkum softwarů elektronického obchodování“ je zaměřena 

na metody vícekriteriálního rozhodování pomocí tří metod. Těmito metodami jsou párové 

srovnání, bodovací stupnice a Saatyho metoda. Na základě těchto tří metod byla vybrána čtyři 

nejsilnější kritéria. Pomocí těchto kritérií byly v programu Trend porovnány vybrané 

internetové obchody. Na základě výsledku z programu Trend byla stanovená nejvhodnější 

alternativa internetového obchodu a byl proveden návrh na zlepšení aplikace ShopSys. 

K naplnění cíle této práce došlo analýzou softwarů internetového obchodování, 

výběrem nejvhodnější alternativy a návrhem řešení pro aplikaci ShopSys. Hodnotit, zda li je 

navržené řešení pro aplikaci ShopSys úspěšným je zatím předčasné a to z důvodu, že realizace 

návrhu řešení může trvat několik týdnů až měsíců. Zda bude návrh řešení pro společnost 

Netdevelo s.r.o. a její aplikaci ShopSys přínosem zatím nelze odhadnout. 
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Seznam zkratek 

B2A  Business to Administration - vztah mezi obchodníkem a veřejnou institucí 

B2B  Business to Business - vztah mezi obchodníky 

B2C  Business to Customer - vztah mezi obchodníkem a zákazníkem 

B2G  Buisness to Government - vztah mezi obchodníkem a vládní institucí 

B2R  Business to Sales Representative - vztah mezi podnikem a obchodním  

  zástupcem  

C2C  Customer to Customer - vztah mezi spotřebitelem a spotřebitelem 

C2G  Citizen to Government - vztah mezi občanem a vládní institucí  

CSV  Comma-separated values - jednoduchý souborový formát pro tabulková data 

ČSNI  Český normalizační institut  

EDI  Electronic Data Interchange - elektronická výměna dat   

EIS  Executive Information Systems - informační systémy pro podporu řízení 

ERP  Enterprise Resource Planning - podnikový informační systém 

G2B  Government to Business - vztah mezi vládní institucí a obchodníkem 

G2G  Government to Government - vztah mezi vládní institucí a vládní institucí 

ICT  Information and Communication Technologies - informační a komunikační 

  technologie 

PDA  Personal Digital Assistant - osobní digitální pomocník  

S.R.O.  Společnost s ručením omezeným 

SEO  Search Engine Optimization - optimalizace pro vyhledávače 

URL  Uniform Resource Locator - jednotný lokátor zdrojů 

XML  Extensible Markup Language - rozšiřitelný značkovací jazyk) 
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Jednotlivé přílohy 

Příloha č. 1 Struktura rozhovoru 

Respondent: Ing. Lukáš Heinz Tazatel: Erik Lýsek 

Místo: sídlo společnosti Netdevelo s.r.o. Datum a čas: 12. 2. 2013 

Cíl: zjistit informace o společnosti, o aplikaci 

ShopSys 

Podklady: informace z webových stránek 

společnosti, konzultace s pedagogem 

Program: 

- úvod 

- podstata projektu 

- struktura rozhovoru 

- přehled témat rozhovoru 

- shrnutí 

- dotazy respondenta 

- závěr 

Časový odhad: 45 minut 

Celkový výsledek pozorování: 

 

Otázka1: Charakterizujte stručně společnost 

Netdevelo s.r.o., její vznik, sídlo a oblast 

zájmu. 

Odpověď: 

 

Pozorování: 

Otázka2: Popište svůj produkt aplikaci 

ShopSys.  

Odpověď: 

Pozorování: 

Otázka3: Jací jsou hlavní konkurenti v 

odvětví? 

Odpověď: 

Pozorování: 

 

 


