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Abstrakt 

The aim of this bachelor thesis is to evaluate the information system of the company Puls 

investiční Ltd. and to find some possibilities for its further improvement. The text is 

divided into several parts. The first part introduces the company itself, describes its 

organization structure and workflow standards. The company information system 

described in the next part follows the general introduction to the information systems used 

in manufacturing companies. The next part is focused on the standardization processes in 

general and also in the concerned company. For the comparison purposes, there are 

analysed selected information systems that are available on the market. There was used 

subjective multi-criteria analysis as the evaluation tool. This is the content of the fourth 

part. The last part deals with a proposed improvement of the company information system 

by adding a novel feature. There are also discussed its possible benefits for concerned 

company. 
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Anotace 

V předložené práci je zhodnocení informačního systému firmy Puls investiční, s.r.o. a 

vyhledání jeho potenciálu pro rozvoj. V první části je krátce představena firma, její 

struktura a seznámení s pracovními postupy. Poté následuje popsání podnikových 

informačních systémů všeobecně a poté přímý popis informačního systému firmy. V další 

části je vysvětlena standardizace ve výrobních podnicích a následně popsán proces 

standardizace ve firmě. Další část se zabývá analyzováním vybraných informačních 

systémů na trhu s hodnoceným informačním systémem multiktriteriální analýzou. Analýza 

byla provedena subjektivním výběrem kritérií. Poslední část se zabývá potenciálem pro 

rozvoj informačního systému, z čehož vyplývá navržení nové funkce a jsou zde uvedeny 

její možnosti přínosu. 
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Úvod 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma informačního systému pro podporu 

standardizace pracovních postupů firmy Puls investiční s.r.o. Zvolený informační systém je 

velmi důležitý pro systém řízení jakosti a jsou zde uložené všechny dokumenty firmy a 

odkazy na jiné informační systémy ve firmě. Informační systém je denně využíván 

zaměstnanci firmy pro práci a vyhledávání různých informací. 

Cílem mé práce je zhodnotit provozovaný informační systém pro standardizaci pracovních 

postupů a porovnat ho s jinými dostupnými informačními systémy, které jsou dostupné na 

trhu.  

Práce je strukturovaná do pěti kapitol. V první kapitole je popsaná charakteristika firmy a 

pracovních postupů. V druhé kapitole je vysvětlen pojem podnikový informační systém a 

popsán provozovaný informační systém firmy. Třetí kapitola se zabývá standardizací 

všeobecně a pak procesem standardizací pracovních postupů. Ve čtvrté kapitole jsou 

uvedeny dostupné informační systémy pro správu dokumentace a jejich porovnání 

s provozovaným informačním systémem za použití multikriteriální analýzy. V páté 

kapitole je navržený rozvoj pro stávající informační systém. 
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1 Charakteristika firmy a pracovních postupů 

1.1 Charakteristika firmy 

Společnost PULS investiční s.r.o. je součástí skupiny PULS. Skupina PULS je řízena 

centrálou v Mnichově, jejímž vlastníkem je pan Bernhard Erdl. Kromě společnosti PULS 

investiční s.r.o. existují v ČR v rámci skupiny další čtyři společnosti (PULS EP, k. s., 

PULS Produktion s.r.o., PULS Česká, k. s. a PULS správní, s.r.o.) 

Společnost se zabývá výrobou taktovaných napájecích zdrojů, které nacházejí uplatnění v 

různých oblastech lidské činnosti. Jen namátkou jmenuji např. strojírenství, řízení 

automatizace, stavebnictví a robotizace. Společnost vyrábí tři hlavní produktové řady 

(MiniLine, SilverLine a DIMENSION). Mezi významné zákazníky skupiny PULS patří: 

Siemens, General Motors, Microsoft, Intel, Bosch, BMW. PULS má své obchodní 

zastoupení například: Rakousku, Švýcarsku, Francii, Velké Británii a USA. 

Od roku 2001, kdy byla společnost PULS investiční s.r.o. založena. Prošla masivním 

rozvojem, který byl spojen s plynulým nárůstem výroby i zvýšením počtu zaměstnanců. Za 

velice důležitý milník v rozvoji společnosti považuji ok 2006, kdy došlo k dostavbě nové 

výrobní haly a s tím související investice do nového strojního zařízení.  

V roce 2010 pokračoval pozitivní vývoj objemu zakázek jak vlastních výrobků, tak i 

výrobků cizích, zejména v oblasti solární energetiky pro firmu KACO (SRN). Celkově 

bylo dosaženo nejlepších hospodářských výsledků od zahájení výroby v novém závodě 

firmy Puls investiční s.r.o. 

V roce 2012 se firma zaměřila na inovaci a automatizaci výrobních procesů. Tím došlo 

dosažení vyšší efektivity, flexibility a technologického rozvoje závodu. Automatizace 

procesů byla úspěšně implementovaná do oblasti strojního pájení výrobků, automatické 

inspekční kontroly a převážně pak do oblasti testování výrobků. Automatizace procesů 

zlepšuje pracovní podmínky zaměstnanců a v neposlední řadě bezpečnost práce. Čímž se 

přesouvá úloha člověka z oblasti přímého řízení výroby na ovládání automatizačního 

zařízení. Současně se tím vytvářejí modernější struktury řízení technologie a výroby, 

zvyšuje se kvalita výroby a její možné kapacity. [3] 
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Hlavním úkolem pro následující období bude přechod na plnohodnotný výrobní systém a 

přebírání dalších funkcionalit z německé centrály. Hlavním úkolem je přesun skladu 

materiálu z Chemnitz do Chomutova a s tím spojené další rozšiřování funkcionalit nákupu. 

Jedním z významných faktorů bude i rozšíření nového závodu v Číně, odkud bude 

společnost nakupovat stále větší objem výrobků. Hlavní důraz pro další vývoj společnosti 

je kladen na další zvyšování efektivity výroby a snižování nákladů.  

 

Obrázek 1 Organizační struktura firmy [vlastní zdroj] 

Z pohledu firmy byl rok 2012 rokem stabilizace a zkvalitňování všech zdrojů. Zejména 

těch lidských. Došlo k přehodnocení mnoha procesů a úspěšně bylo završeno několik 

projektů. Velký tlak byl v minulých letech kladen na optimalizaci a efektivitu, a to je 

důvodem neustálého odborného rozvoje stávajících zaměstnanců. Ještě před několika lety 

se vyrábělo způsobem, kdy zaměstnanci měli své konkrétní pracovní místo a nemuseli 

během výroby přecházet z jedné operace na druhou. Dnes, v rámci jejich flexibilního 

využití, a zejména také v rámci optimalizace, zaměstnanci nejen vyrábějí, testují a 

kompletují přístroj v jedné lince, ale jsou schopní všechny tyto činnosti zvládat v rámci 

celé výroby. 

Tato opatření nejen usnadňují plánování a zvyšují kvalitu, ale zároveň kladou vyšší nároky 

na znalosti pracovníků a jejich sebekontrolu. Velkým přínosem je i angažovanost 

zaměstnanců, kteří dokáží sami ovlivňovat procesy a navrhovat neustálá zlepšení.  Toto 

vše, spolu s vyspělým týmem technické podpory, dává firmě punc znalostí firmy. [3] 
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1.2 Pracovní postupy 

Pracovní postup spolu s výrobními výkresy je nejdůležitější součástí výrobní dokumentace. 

Mimo jiné je existence kvalitní písemné výrobní dokumentace nutnou podmínkou 

požadovanou v rámci zajištění kvality dle ISO 9000. 

Pracovní postup určuje jednoznačně způsob výroby, zajišťuje opakovatelnost se stejnou 

kvalitou.  Pracovní postup dále umožňuje včasné zajištění potřebných přípravků, pomůcek 

či nářadí.  

Hloubka propracování postupu záleží na předpokladu počtu výrobků. Při velkosériové 

výrobě se postup propracovává velmi detailně až na úroveň jednotlivých pohybů. 

Pracovní postup neboli technologický postup je podkladem pro kontrolu řízení výroby a 

pro tvorbu dokumentace nutné pro řízení procesu. 

Stavebnicová tvorba produktu předpokládá stavebnicovou tvorbu všech dokumentů 

technické přípravy výroby. Pro každou část stavebnice produktu je vyhotovena samostatná 

technická dokumentace, která musí současně zajistit i návaznosti podle kterých je finální 

produkt nebo jakákoliv sestava složena. Chceme-li znát podrobnější složení jednotlivých 

podsestav, musíme vyhledat jejich technologický postup. To znamená, že stavebnicové 

tvorbě produktu musí odpovídat i stavebnicová skladba technologického postupu. [2] 
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2 Provozovaný informační systém 

2.1 Podnikové informační systémy - ECM 

ECM neboli Enterprise Content Management je podnikový informační systém, který se 

zabývá správou podnikových informací. Obsahem jsou nejen elektronické a papírové 

dokumenty, ale řízení a správa veškerého informačního obsahu, který společnost vytváří a 

využívá. Hlavním cílem ECM je zajištění dostupnosti informací a informační bezpečnosti, 

snížení chybovosti a úspory (nárůst rychlosti, přesnosti a kvality zpracování). Podniková 

data můžou být strukturovaná, jedná se o data uložená v databázích, ve struktuře, která 

umožňuje vyhledávání. Nestrukturovaná data jsou dokumenty, emaily, smlouvy, nabídky a 

všechny typy elektronických dat např. fotografie, videa, audio, web, atd.  

Struktura ECM systémů 

1. vytěžování - technologie a nástroje na získávání elektronických dokumentů.  

2. řízení - řízení přístupu k obsahu.  

3. ukládaní - databáze a další úložiště pro ukládání dokumentů a metadat.  

4. zabezpečení - zajištění fyzické bezpečnosti dokumentu.  

5. publikování - prezentování obsahu uživateli.  

Komponenty ECM 

• Digitalizace dokumentů – Imaging, 

• Vytěžování dat - Data Capture, 

• Systém pro správu dokumentů - Dokument Management Systém, 

• Správa záznamů - Records Management, 

• Archivace – Archiving, 

• Automatizace procesů – Workflow, 

• Týmová spolupráce – Groupware, 

• Správa webového obsahu - Web Content Management, 

• Správa znalostí - Knowledge Management, 

• Správa multimediálního obsahu - Digital Asset Management. [5] 
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2.1.1 DMS systémy 

DMS systém (Document Management Systém) je součástí ECM systémů a řeší správu 

dokumentů. Někdy se pojmy ECM a DMS používají jako synonyma, DMS má ale užší 

zaměření, naproti tomu do ECM spadají i části, které se primárně netýkají dokumentů. 

Obsahem DMS systémů je tedy vytvoření, úprava, schvalování a používání digitálních 

dokumentů.  

Účel DMS  

DMS systém nám dává následující informace:   

• Kde a pod jakým jménem je dokument uložen.  

• Kdo je autorem dokumentu.  

• Kolik verzí tohoto dokumentu existuje.  

• Přístupová práva na dokument.  

• Fulltextové vyhledávání v dokumentech.  

• Zaznamenání historie a aktivit provedených s dokumentem.  

Poznámka: Fulltext je označení pro porovnání fráze s ostatními slovy dokumentu.  

Součástí ECM mohou být následující subsystémy a technologie:  

Document Imaging – skenování dokumentů,  

Document Management – správa dokumentů v elektronické podobě,  

Web Content Management – správa obsahu webových prezentací a aplikací,  

Digital Asset Management – správa multimediálních dat; jedná se o úzce zaměřenou oblast 

ECM, která podporuje multimediální data – fotografie, audio nebo video záznamy,  

Records Management – správa dokumentů, jejichž obsah již nelze měnit, a přesto musí být 

archivovány vzhledem ke své platnosti – například podepsané smlouvy, přijaté faktury, 

účetní uzávěrky; jedná se více méně o elektronický archiv, který kontroluje skartační a 

archivační lhůty dokumentů,  

Team Collaboration – slouží k podpoře rozhodovacích procesů. [5]  
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2.2 Informační systém firmy 

Informační systém obr. 2 byl vyvinut a naprogramován zaměstnancem firmy dle 

požadavků vedení firmy. IS je provozován na firemním intranetu pomocí HTML souborů, 

programovacích jazyků JavaScript, PHP, CSC a dynamických polí. Při otevření se zobrazí 

v hlavním okně procesní diagram, kde jsou vyobrazeny jednotlivé procesy. Pod 

jednotlivými procesy se nacházejí odpovídající dokumenty (např.: QMH, VA, AA, FB, QI, 

STD, BVO). V levé části okna se nachází struktura dokumentů. Jsou zde dvě možnosti 

navigace po systému. Nachází se tu i různé odkazy na dostupné firemní SW.   

 

Obrázek 2 informační systém firmy [3] 

Část zdrojového kódu IS 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> 

<title>Instrukce</title> 
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<link href="../CSS/main.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 

</head> 

 <body> 

<h1>AA - Instrukce </h1> 

<table width="95%"  border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

  <tr>  

    <th width="160" scope="col">Číslo</th> 

    <th scope="col">Název</th> 

    <th width="90" scope="col">Pozn.</th> 

    <th width="50" scope="col">Vyd.</th> 

    <th width="90" scope="col">Datum</th> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td><a href="../../ISO9001_2000_DOKU/aa/05_AA-3.pdf" target="_blank">05_AA-

3</a></td> 

    <td><a href="../../ISO9001_2000_DOKU/aa/05_AA-3.pdf" target="_blank">Školení 

pájení / Lötpass</a></td> [3] 

 

2.2.1 Popis IS 

Procesní diagram je tvořen 12 procesy, které probíhají mezi firmou a zákazníkem a jsou 

mezi sebou vzájemně propojené. 

V levé části hlavního okna se nachází panel se strukturou, která je rozdělena do pěti částí. 

V první části je odkaz na německý intranet, kde jsou uložené též interní dokumenty pro 

firmu. Následuje odkaz na český intranet, kde je další IS firmy a poslední je odkaz na 

procesní diagram.  

Druhá část 

Kapitola příručky jakosti, kde se uvádí číslo dokumentu, název, vydání a datum.  

Směrnice, kde se uvádí číslo, název, poznámka, vydání a datum.  

Instrukce, je uváděno to samé jako ve směrnicích.  

Formuláře mají uvedeno totéž co v předchozích instrukcích, až na poznámku, Obsahující 

odkaz na daný formulář a po kliknutí levým tlačítkem myši se buď otevře či se dá uložit.  

QI-dokumenty uvádějí číslo, QSM, název, rozdělovník, vydání, datum a časový limit 

(platnost do).  
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Dokumenty/pracovní místo je dynamické pole, kde při kliknutí levým tlačítkem myši se 

rozvine nabídka deseti skupin (hlavních oddělení firmy) a kurzorem najetí na skupinu se 

zobrazí následující podskupiny (pracovní pozice v daném oddělení).   

Standardy uvádějí název přístroje a při kliknutí se objeví seznam všech pracovních kroků, 

jejich název, číslo vydání a datum.  

Vzory dokumentů uvádějí číslo, název, poznámka kde je možnost otevřít či uložit daný 

vzor, vydání a datum. 

Třetí část je „Layout”, tam je uložen přesný nákres budovy a je tvořen pomocí programu 

CAD. 

Čtvrtá část 

Finanční management, kde jsou uložené směrnice, instrukce a formuláře.  

Enviroment neboli životní prostředí jsou uloženy směrnice a instrukce.  

BOZP-PO-OŽP je odkaz na další IS, kde je vedená elektronická kniha úrazů.  

Bezpečností listy kde se po kliknutí otevře MS Excelová tabulka se všemi používanými 

prostředky a jejich bezpečnostními listy.  

Provozní řád má uvedeno číslo, název, poznámku, vydání a datum.  

Dokumenty HR je odkaz na úložiště na firemním serveru.  

V páté části je odkaz na certifikát ISO 9001 v českém jazyce. Informace k navigaci po IS, 

email na QMCZ. Při kliknutí se otevře okno Outlook kde je nadefinovaná adresa příjemce. 

Na konci je uveden datum o prováděných aktualizacích IS. 
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2.2.2 Správa dokumentů  

Celý IS systém má na starosti jeden zaměstnanec oddělení QM, který spravuje aktuálnost 

dat. Zadává nově vytvořené, nové verze či ruší neaktuální dokumenty pomocí programu 

Správa dokumentů – Intranet viz obr. 3. Nejprve daný dokument uloží na souborový 

server, kde se data archivují či dají měnit. Přístup k nim mají jen osoby, které mají 

oprávnění. Potom daný dokument převede do formátu PDF a uloží taktéž na souborový 

server. Je zpřístupněný jen pro zaměstnance ke čtení dat a z kterého pak čerpá IS data. 

 

Obrázek 3 Software pro správu dokumentů – Intranet [3] 

Správce zde zadává typ dokumentu, který chce buď vkládat či rušit. Pak podle toho daný 

dokument edituje dle nadepsaných polí pro zadání například u standardů je Sachnummer 

přístrojů, název, pracovní krok, vydání, datum vydání a Link. Označí v rozdělovníku pro 

jaké oddělení je určen a vloží dokument do změnové služby. V této části lze provést náhled 

na dokument, či vymazání záznamu. Tímto způsobem je možné zadat více dokumentů, 

které se pak zobrazí ve změnové službě, kde jsou uvedeny všechny změněné dokumenty, 
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jejich údaje o čísle či názvu, vydání, datu začátku, podpisu, PDF a seznamu. V další části 

je automaticky vygenerován text emailu se seznamem dokumentů, které se vydávají či ruší.  

Na zvolenou emailovou adresu je odeslán email s informacemi o změně dokumentů. Tímto 

dochází k zajištění informovanosti zaměstnanců firmy. K dalším úkonům jako je 

proškolení zaměstnanců, je používán další IS firmy. 

 

 

Obrázek 4 Architektura IS [vlastní zdroj]  

Zobrazení - 
intranet 

SW  

Správa dat 

Zdroj dat SQL 
databáze 
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3 Požadavky na standardizaci pracovních postupů 

3.1 Standardizace 

Standardizaci je třeba v širším slova smyslu chápat jako k dynamice přihlížející, ale 

systematický proces výběru, sjednocování a účelné stabilizace jednotlivých variant řešení, 

postupů, vstupních prvků a jejich kombinací, jakož i výstupních prvků, činností a 

informací v procesu řízení firmy nebo v jeho dílčích částech. 

Cílem standardizace je snížení rozmanitostí, náhodností v řízení procesu, stejně tak jako 

zajištění jednoznačnosti výkladu přijatých rozhodnutí, přístupů a prvků. Rozvoj techniky, 

inovační klima a změny okolí přinášejí do řízení výroby řadu nových prvků dotýkajících se 

jak složitosti výrobků a výroby, tak možnosti výběru vstupních prvků, postupů, zařízení, 

evidence, dozoru nad výrobním procesem apod. Tato přirozená diverzifikace se musí 

z hlediska řízeného subjektu neustále promítat do účelně vytvářené a dynamicky 

přizpůsobované standardizace, která zajišťuje větší stabilitu, přehlednost, jednoznačnost a 

v neposlední řadě hospodárnost procesu výroby. 

Výsledkem provedeného výběru, tj. vlastního standardizačního procesu, je norma či 

standard. To znamená, že proces standardizace můžeme chápat jako činnost vrcholící 

tvorbou standardů, které jako výsledek standardizační činnosti představují kvantitativní i 

kvalitativní vymezení a jednoznačné formulování závěrů. Tato činnost se může týkat 

výrobního činitele, dílů – součástí – výrobků, činností, kombinací činitelů a činností 

v procesu jejich využívání, stejně tak jako vlastních metod řízení výrobního procesu. 

Standardy či normy se tak stávají, jako závazné postupu či organizační normy, nástrojem, 

který vyjadřuje jednotný, časově relativně stabilní, závazný předpis vlastností, funkcí, míry 

množství výrobních činitelů, jejich vztahů, kombinací a způsobů fungování ve výrobním 

procesu. 

Proces standardizace není nijak v rozporu s požadovaným inovačním klimatem, rozvojem 

výzkumu a vývoje. Nabídky tohoto dynamického působení je třeba chápat jako faktor 

neustále aktualizace a zdokonalování standardizace. Standardizace představuje v tomto 

smyslu usměrňování, sjednocování a vnitřní uspořádání vlastního procesu, a to jak 
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z hlediska věcného, tak časového. Řízený proces se tak stává přehledným a jeho výsledky 

lze jednoznačně analyzovat a vyhodnocovat. 

Standardizace má řadu pozitivních přínosů pro organizaci a řízení výrobního procesu. 

Především pokud jde o: 

 organizování výrobní, technické či jiné činnosti firmy, 

 sjednocení informací a jejich jednoznačnou vypovídací schopnost, 

 shromažďování výrobních procesů a tím zjednodušení jeho organizace a řízení, 

 zvyšování technické úrovně provedení a jakosti, 

 zavedení systému komplexního řízení jakosti, 

 zvyšování bezpečnosti práce a odstraňování namáhavosti pracovních úkonů. 

Pozoruhodným směrem standardizace, který současně významně přispívá k řešení rozporů 

mezi požadavky marketingu a výroby, je stavebnicovost výrobního procesu. Jedná se o 

stavebnicovost prolínající všechny etapy technické přípravy výroby. Takto pojatá 

standardizace umožňuje pružně reagovat jak v oblasti vlastních konstrukčních řešení 

výrobků, tak v případě metod práce, technologických postupů, použitých materiálů, strojů, 

zařízení a přípravků a konečně i v plánování a řízení výrobního procesu. Při současném 

vývoji, který výrazně signalizuje prvky individuálního marketingu, je toto řešení jedním ze 

základních činitelů rozvoje tak zvaně vztahového marketingu. Z hlediska firmy samotné 

pak přináší významný posun ve zvyšování produktivity práce a tím ve snižování nákladů 

na výrobu. [4] 

3.1.1 Standardizace činností 

Standardizace činností a způsobů přeměn ve výrobním procesu znamená standardizaci 

pracovních, montážních a technologických postupů pro vlastní výrobní činnost. 

Přístup ke standardizaci technologických postupů má řadu způsobů. Pro informaci uvádím 

některé běžnější metody, jako jsou souborový technologický postup, typový technologický 

postup, sdružený technologický postup, skupinový technologický postup a podobně. 

U vlastní formy konkrétního technologického postupu je třeba vycházet z toho, že vlastní 

dokladová forma, zpracovávaná dnes ve valné většině pomocí výpočetní techniky, se 

značně liší od podniku k podniku. Je to dáno jak dlouhodobým samostatným vývojem 
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technické přípravy výroby v jednotlivých odvětvích či firmách, tak přebíráním postupů od 

cizích firem. Cílem účelného řízení výroby není sjednocování formy technologických 

postupů. Je však třeba vycházet ze zásady, že má-li technologický postup plnit svoji 

informační úlohu, musí obsahovat dvě části. 

1. Materiálová část – obsahuje přesnou specifikaci použitého materiálu a polotovarů 

vyrobených v předchozích výrobních fázích. Přesnou specifikací zde rozumíme 

jednoznačné určení z hlediska druhu, typu, rozměru a jakostní normy, eventuelně 

provedení barvy. Ta je obecně identifikovatelná nákupem, případně pomocí 

výkresu. 

2. Výkonová část – obsahuje postupný popis jednotlivých operací, případně úkonů. 

Dalším důležitým údajem této části technologického postupu je označení 

provádějícího pracoviště, zařízení (stroje), specifikace nástrojů, nářadí, přípravků a 

předpokládané kvalifikace provádějícího pracovníka. 

Obě části technologického postupu musí nést označení dílu, součásti, výrobku, jehož se 

technologický postup týká, případně pracoviště, pokud je celý postup zajišťován v rámci 

jednotky. [4] 

3.2 Dokumentace systému řízení jakosti 

Organizační struktura a úkoly pro procesy podniku jsou definovány Příručkou jakosti, 

směrnicemi, pracovními a zkušebními instrukcemi a formuláři. 

V příručce jakosti je zadokumentován systém řízení jak pro vnitřní podnikové zájmy, tak i 

externí vůči zákazníkům. Obsahuje cíle podniku, stanovuje organizační strukturu spolu 

s odpovědnostmi a obsahuje základní úkoly a zásady řízení systému jakosti. Dále Příručka 

jakosti popisuje strukturu, vazby definovaných základních procesů a spojuje veškeré 

podnikové směrnice. 

Ve směrnicích (VA) jsou detailně určeny procesy, díle popsaná prováděná opatření pro 

řízení a přezkoušení.  Je zde specifikován prostor rozhodování a použité podklady. Kromě 

toho jsou jednoznačně upraveny kompetence a práva spolupráce, které jsou částečně 

závislé na situaci. 
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V pracovních a zkušebních instrukcích nebo také ve formulářích jsou pro provádějící místa 

případně přesněji popsány jednotlivé činnosti vztahující se k postupům a zkoušení. Ve 

výrobě jsou vytvářeny instrukce pro všechny pracovní oblasti. 

Pravomocí pro tvorbu, změnu, přezkoušení a uvolnění systémových dokumentů je řízena 

směrnicí. [3] 

3.2.1 Interní dokumentace 

Interní dokumentace je rozdělena do čtyř úrovní: 

1. Příručka jakosti 

2. Směrnice 

3. Pracovní instrukce, Qvality information, Standardy, Katalog chyb, Provozní řády 

4. Formuláře 

Zmocněnec je osoba odborně způsobilá určená vedoucím oddělení. 

Směrnice je dokument, v němž je popsán proces nebo část procesu, včetně určení 

odpovědnosti a nezbytných dokumentů a záznamů. 

Instrukce je dokument určující jakým způsobem provádět danou činnost. 

Formulář je dokument s předepsanými údaji k vyplňování, sloužící ke směru dat. 

Standard je výrobkově vázaný postup výrobního procesu, vytvořený na základě posouzení 

rizik. 

QI je informační dokument upozorňující na odchylku v procesu, která může mít vliv na 

design výrobku. 

Katalog chyb je dokument ukazující známé chyby. 

Provozní řád je definuje odpovědnosti a rizika pro jednotlivá zařízení. [3] 
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Obrázek 5 Proces tvorba, připomínkování, přezkoušení, uvolnění a registrování dokumentů [3]
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3.3 Dokument pro vytvoření pracovního postupu 

Dokument se zpracován dle vzorového návrhu viz obr. 6, který je vytvořen v Microsoft 

Wordu. Má předepsanou hlavičku pro dokumenty firmy. V záhlaví je uveden druh 

formuláře, vydání, počet stran a název pracovního kroku, pro který je specifický.  

Značení standardů (STD) je TD_00_XX. TD znamená typ dokumentu, 00 označení 

výrobku na dané pozici a XX je označení pracovní pozice např. AN-347.100.09-01BG. Na 

titulní straně dokumentu je vyobrazení výrobku, kterého se to týká, jeho výrobní a prodejní 

označení. V dolní části jsou vysvětlivky, které se používají pro označování či zkratky slov. 

Celkem jich tam je uvedeno šest. Nepovinný krok, rizikový krok, kontrolní krok dále DPS 

a SV. V zápatí přední strany dokumentu je uveden “Zpracovatel”. Je to zaměstnanec 

společnosti, popřípadě vlastník procesu, který byl pověřen vlastníkem procesu ke tvorbě či 

revidování dokumentu. Dále je tam „Přezkušovatel“ neboli vlastník procesu či jím byl 

pověřen zaměstnanec k přezkoumání dokumentů před jejím vydáním. Provádí přezkoušení 

dokumentu, který stvrdí podpisem správnost či funkčnost dokumentu. Poslední je 

„Schvalovatel“. Dokumenty uvolňuje vždy Manažer kvality oddělení, jehož podpisem 

nabývá dokument závazné platnosti. Zpracovatel dokumentu může být zároveň 

přezkušovatel. Přezkušovatel může být zároveň schvalovatelem dokumentu. Zpracovatel 

nikdy nesmí být schvalovatelem dokumentu. 

Na druhé stránce se uvádí seznam instrukcí, které souvisejí s popsaným pracovním 

postupem. Dále je uváděn seznam pracovních pomůcek, které je potřeba k danému 

pracovnímu kroku použít či jiná dokumentace. Používá se vyobrazení pomůcek či 

přípravků. Následuje tabulka provedených změn, kde je uveden datum, verze, strana 

v dokumentu/ID číslo a popis změny v dokumentu. Po té už je samotný postup, kde je 

vložena tabulka se dvěma rozdílnými barvami zelená a červená. Zelená část tabulky má 

v záhlaví uveden montážní postup, který je rozdělen na ID (číslo), akce a specifikace. Mezi 

dvěma barevnými sloupci je sloupec pro vkládání fotek k popsaným krokům. Musí mít 

standardní velikost 3,76 x 5,02 cm. Důležité je dodržet přinejmenším šířku kolem 5,00 cm. 

V červené části tabulky je v záhlaví reakce při neshodě a ta je rozdělena na pozor na a 

náprava. Ve vzorovém dokumentu je dáno, co by v každém sloupci mělo být uvedeno. 

Používají se tři druhy kroků, normální, kontrolní a rizikový krok. V dokumentu se pro 

zvýraznění ve fotkách používají různé tvary s různými barvami. 
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Obrázek 6 Vzorový dokument [3] 

V prvním sloupci se uvádí ID číslo, které udává pořadí pracovních kroků. Uvedené číslo se 

může dát do kulatých závorek a tím se daný krok stává nepovinným. Dále může být 

označeno jako kontrolní nebo rizikový bod dle označení v použitých vysvětlivkách. 

Druhý sloupeček se nazývá „Akce“, se píše krok po kroku, co se má dělat. Sloveso se píše 

v infinitivu a může být označeno jako kontrolní krok nebo rizikový krok. 

Třetí sloupeček je nazván „Specifikace“ a popisuje postup. Zelenou šipkou se znázorňuje 

pohyb operátora a jinou barvou zvoleného tvaru se označuje důležitá část v obrázku. V 

kontrolním kroku se specifikuje kontrolní bod/body a nebo v rizikovém kroku definuje 

postup, aby nedošlo k poškození. Červená šipka ukazuje rizikový pohyb nebo jiným 

tvarem ukazuje riziková místa.  

Ve čtvrtém sloupečku je foto daného kroku, na kterém leze znázornit pohyb či detail, na 

který je třeba při plnění daného kroku se zaměřit.  

Pátý sloupeček je označen „Pozor na“, uvádí se v něm, co se může stát a na co si dát pozor. 

V kontrolním kroku se definují odchylky a v rizikovém kroku se píše, jak může dojít ke 

zničení výrobku. 
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Poslední šestý sloupeček je nazván „Náprava”. Zde jsou pokyny, jak reagovat na chybný 

krok. V kontrolním kroku se píše jak reagovat popř. jak opravit nebo v rizikovém kroku 

informovat SV nebo technologa, který rozhodne o dalším kroku. 

Platné originální + podepsané verze dokumentů jsou archivovány v pořadači u správce 

dokumentace. Neplatné verze dokumentů obdrží razítko „Neplatné“ a jsou archivovány 

v pořadači u správce dokumentace. Doba archivace je ručena ve směrnici 02_VA-2CZ – 

Řízení záznamu jakosti. Tato data jsou zpřístupněna žadateli zasláním od správce 

dokumentace.
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4 Dostupné informační systémy pro zájmovou oblast 

4.1 Metoda k hodnocení vybraných IS 

Multikriteriální analýza (MCA) se zabývá hodnocením možných alternativ podle několika 

kritérií, přičemž alternativa hodnocená podle jednoho kritéria zpravidla nebývá nejlépe 

hodnocená podle kritéria jiného. Metody vícekriteriálního rozhodování poté řeší konflikty 

mezi vzájemně protikladnými kritérii. Jde o metodu, která má za cíl shrnout a utřídit 

informace o variantních projektech. 

Vícekriteriální rozhodování vzniká všude tam, kde rozhodovatel hodnotí důsledky své 

volby dle několika kritérií, a to kritérií kvantitativních, které se zpravidla vyjadřují 

v přirozených stupnicích (hovoříme také o číselných kritériích) nebo kritérií kvalitativních, 

kdy zavádíme vhodnou stupnici např. stupnici klasifikační nebo stupnici velmi vysoký-

vysoký-průměrný-nízký-velmi nízký a současně definujeme směr lepšího hodnocení, tj. 

zde lepší je maximální nebo minimální hodnota (klesající nebo stoupající hodnoty). [6] 

4.1.1 Analýza 

Předmětem mnou provedené bodové multikriteriální analýzy je posouzení poskytovatelů 

informačních systémů pro správu dokumentů. Poskytovatelé byli vybírání pomocí 

internetového vyhledávače. 

Cílem je zhodnotit dosavadní informační systém firmy Puls investiční s.r.o. dle zvolených 

kritérií. 

Omezení  

Hlavním omezením analýzy může byt jistá míra subjektivity, při sestavovaní kritérií a 

zároveň potom při přiřazení bodů ke kritériím v porovnání. Univerzálnost však je 

primárním cílem a zároveň je pro širokou škálu firem nedosažitelná. Jednotlivé body si 

však může každá firma přizpůsobit svým potřebám. 
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4.1.2 Vybrané varianty 

1. Produkt Alfresco 4 Enterprise od Core Net Solutions  

Alfresco je vedoucí open source alternativa ECM (enterprise CONTENT management) 

systémů. Nabízí nejlepší dostupnou technologii, rychlé nasazení systému a snadnou 

implementaci na straně jedné a nulové licenční poplatky na straně druhé. Spolu s 

profesionální podporou a custom vývojem představuje bezkonkurenční ECM. Není tradiční 

ECM, tak jak jej známe. Orientuje se na své uživatele, a to nikoliv slogany, ale tím, jak 

systém tvoří. Pro uživatele je práce se systémem intuitivní a velmi snadná. Zachycuje, sdílí 

a uchovává obsah dokumentů a přitom nabízí jednoduchou formou obsluhy. Umožňuje 

několikavrstvé a přitom přehledné monitorování verzí dokumentů. Snadné vyhledávání a 

přizpůsobování se uživateli a to vše při integraci na denně využívané nástroje. Nabízí 

velice propracovaný systém sdílení. Umožňuje vzdáleně využívat aplikace, které znáte a na 

které jste zvyklí (Office, Open Office, Dreamweaver…). Umožňuje přesně vyhovět 

firemním požadavkům v možnostech ukládání, revize verzí dokumentu, sdílení a auditů. Je 

možné integrovat s Microsoft Office nebo Open Office. Můžete tedy dále pokračovat ve 

vaší práci v softwarech, které znáte. Vaše práce se ovšem zefektivní v oblasti ukládání 

dokumentů, sledování jeho verzí, sdílení a vyhledávání. Vylepší klasické sdílení 

dokumentu na určitý virtuální systém sdílení, který Vám umožní kontrolovat obsah 

dokumentů, párovat dokumenty k sobě a jednoduchým přesunutím dokumentů odstartovat 

například schvalovací proces. Samozřejmostí je možnost konvertování dokumentu na jiný 

formát a snadným uložením dokumentu do složky můžete vyvolat emailovou notifikaci 

cílovým uživatelům. Jednoduché pracovní procesy se dají definovat přes identifikátory na 

dokumentu, jako jsou jména uživatelů nebo klíčová slova, čísla, čárový kód. 

Vlastnosti: 

 Nejdynamičtěji se vyvíjející otevřený ECM produkt na trhu. 

 Používá nástroje a funkce, které uživatelé znají a na které jsou zvyklí. 

 Otevřené řešení s možností přizpůsobení se potřebám společnosti. 

 Open Source systém: nulové licenční poplatky, nízké pořizovací náklady. 

 Snadná údržba a nulová zátěž IT. 

 Snadné přizpůsobení systému, snadné nastavení pravidel. 
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 Uživatelsky přívětivé prostředí pro práci, automatické přiřazování popisků 

k souborům. 

 Přístup kdykoliv a odkudkoliv. 

 Veškeré důležité nástroje součástí. 

 Sdílené disky – defaultní rozhraní. 

 MS Windows (uživateli jen v počítači přibude nový disk). 

 E-mail notifikace. 

 Vyhledávání přímo z prohlížeče. 

Řeší 

 Rutinní zatížení pracovníků. 

 Přehled nad dokumenty. 

 Životní cyklus dokumentů. 

 Schvalovací workflow kolečka. 

 Přístup k dokumentům kdykoliv a odkudkoliv. [7] 

2. Elektronické správy dokumentace systémem EISOD od společnosti Institut 

průmyslového managementu, spol. s r.o. si velice váží příležitosti předložit tuto nabídku 

implementace softwarového systému EISOD – elektronická síťová správa systému 

managementu jakosti, který nabízí: 

Modul Správa dokumentace SMJ 

Modul je určen pro komplexní správu a management dokumentace systému managementu 

jakosti, zajišťuje řízený oběh dokumentů mezi jednotlivými uživateli dle definovaného 

workflow, bez ohledu na to, ve které aplikaci vznikly nebo k jaké aplikaci patří. Pomocí 

parametrizace systému lze aplikovat na jednotlivé dokumenty jednoduché schvalování, 

dvojité schvalování, vyžádané připomínkové řízení, aktualizace záznamů bez nutnosti 

schválení, aktualizace záznamů s vyžádaným schválením, okno managementu 

dokumentace. 

Dokumenty procházejí jednotlivými fázemi vývoje, zpracování, ověření, schvalování a 

konečné aktualizace a archivace předchozí revize dokumentů. Při každé změně obsahu 

dokumentu se uplatňuje sledování změn, jež aktuální uživatel (autor, ověřovatel, 

ověřovatel II) provádí. V modulu Připomínkové řízení lze spravovat veškerou 

dokumentaci, která podléhá procesu změnového řízení, tzn. nejen dokumentaci SMJ.  
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Hlavní funkcionalita:  

 Podpora systému managementu jakosti,  

 Podpora systému dokumentace firmy (normy, směrnice, pracovní postupy, 

záznamy, atd.),  

 Automatizace životního cyklu veškerých dokumentů,  

 Verzování, automatická archivace předchozích verzí,  

 Úspora času a nákladů,  

 Hlídání termínů,  

 Automatické upozorňování formou emailů,  

 Databázové bezlicenční řešení,  

 Přidělování práv uživateli ke složce, dokumentu,  

 Report přidělených dokumentů vybraného uživatele spolu s tabulkou práv,  

 Přehled práv ke složce, dokumentu.  

Nezávisle na workflow dokumentu má uživatel právo náhledu (zakázána editace) do 

odpovídajících dokumentů SMJ, které jsou umístěny v adresářové struktuře SMJ. Také 

může k dokumentům zadávat vyžádané nebo nevyžádané připomínky. Všichni uživatelé (v 

jednotlivých rolích pro modul dokumentace) mají možnost prohlížet (bez možnosti 

editace) předchozí revize dokumentu s informací o době jejich platnosti, změnovým 

protokolem a seznamem připomínek k příslušné revizi. [8] 

3. Systém FlexiblePortal je efektivní a intuitivní nástroj určený k analýze dat, k prezentaci 

získaných dat a ke sdílení získaných informací od společnosti MPresent s.r.o. působící na 

českém i zahraničním trhu od roku 2001. 

Centrální funkcí systému je analýza dat a následná prezentace výsledků analýzy dat. Má 

vícevrstvou architekturu a je vytvořen pomocí moderní technologie ASP.net. Jako 

databázový server je standardně využíván Microsoft SQL server - ale lze využít i 

databázový server ORACLE a i jiné.  

Modul  Správa firemních dokumentů umožňuje evidenci dokumentů různého typu (např. 

smlouvy, normy, manuály …) v různých formátech (.pdf,  .doc, .xls, a jiné). Jednotlivé 

dokumenty lze ukládat podle potřeby do více úložišť (dokumentových databází). Možnosti 

modulu jsou evidence a kategorizace  dokumentů různého typu, možnost přidělení 

přístupových práv k dokumentům, možnost uchování historie dokumentů (uchování 

předchozích verzí i s jejich autory), vyhledávání dokumentů. Systém získává data 
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z různých zdrojů jako je databázové servery (MySQL, Oracle a další), datové soubory 

(formátu xml, csv, xlsx, xls a další), webové služby, data uložená na ftp, http serverech. Po 

napojení na externí zdroje je možnost výstupy rozšiřovat a zkvalitňovat. Rozsah analýzy 

není nijak omezen. Systém klade důraz na jednoduchost vkládání dat a snadné získávání 

výstupních informací. Distribuce výstupních dat mezi zaměstnance je online. K 

jednotlivým výstupům lze nastavit přístupová práva. [9] 

4. Webová aplikace EFESSO je od firmy CORTIS Consulting s.r.o. Slouží pro usnadnění 

práce s vytvářením dokumentace pro potřeby ISO 9001. Řešení, které Vám umožní vést 

dokumentaci pro potřeby této normy jednoduše. Dostanete připravené šablony a budete 

moci celou dokumentaci jednoduše udržovat a zpřístupňovat zaměstnancům a auditorům. 

Možnosti evidovat řízenou dokumentaci, evidovat cíle integrovaného systému řízení 

jakosti, včetně jejich průběžných hodnot, vést katalog pracovních pozic, upravovat politiku 

integrovaného systému, vést popisy procesů, okamžitou kontrolu nad dosaženými 

cíli jakosti, navázat cíle jakosti na odpovědnosti lidí v organizaci. 

Nástroj, ve kterém jsou nastavené šablony (a přístupová oprávnění k nim) v souladu s ISO 

9001 a umožní snadno řídit celý cyklus zlepšování. Vlastnosti moderní koncepce umožní, 

aby jednotlivá řešení zapadla přesně do mezer mezi současné aplikace. Nemusí se proto 

měnit systémy, pokud vyhovují. Dokáže se na tyto systémy napojit a data z nich využívat. 

Může se spustit z kteréhokoliv počítače, v práci, doma, na pobočce či v zahraničí. Může 

dát přístup externistům nebo auditorům. A to vše při zachování absolutní bezpečnosti dat. 

Všechna řešení se můžou přizpůsobit a rozšiřovat podle potřeb. Pokud nestačí nabídka 

standardních řešení, lze vytvořit řešení vlastní, plně přizpůsobené potřebám a požadavkům. 

Aplikaci je možné provozovat na jakémkoliv běžném moderním počítači, tabletu či 

chytrém telefonu, nevyžaduje žádné zvláštní nároky. Je jedno, jestli máte Windows, iOS, 

Ubuntu, nebo jiný operační systém. Jediné, co je zapotřebí je webový prohlížeč Mozilla 

Firefox 4.0 a vyšší, doporučená verze 25 a vyšší, Google Chrome 12 a vyšší, doporučená 

verze 12 a vyšší, Internet Explorer 9.0 a vyšší, doporučená verze 11 a vyšší, Opera, nebo 

jiný moderní prohlížeč. Potřebujete mít zapnutou podporu JavaScriptu a Cookies. [10] 

5. Informační systém firmy PULS je QM dokumenty je provozován pomocí intranetu a je 

postaven jako webový informační portál. Přináší vlastní funkce a aplikace. 
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Přístup do intranetu je pro všechny zaměstnance bez přiřazení přístupů. K datům 

informačních systémů umístěným na serveru lze přistupovat přímo z webového prohlížeče 

z prostředí intranetu.  

Dokumenty se třídí podle různých atributů – pracovní krok, název, vydání a datum. 

4.1.3 Hodnocení a kritéria 

Způsob vyhodnocování a kritéria 

Vyhodnocení provádím na základě kriteriální matice, která rozhoduje mezi variantami. 

Pravidlo výběru optimální varianty je, čím vyšší hodnoty bodů z bodové stupnice od 1 do 5 

obsahuje, tím je lepší. Podmínka je, že všechna kritéria musí být maximalizační, což 

znamená čím víc bodů, tím lepší míra splnění kritéria. 

Kritéria z pohledu firmy:  

 náročnost implementace,  

 integrovatelnost,  

 schopnost systému růst s podnikem.  

Kritéria kladené na software:  

 dokumentace produktu,  

 podpora,  

 placená verze produktu. 

Hodnocené kritéria u funkcionality:  

 možnosti zabezpečení dokumentace / nastavení přístupových práv, 

 workflow nástroje. 
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Hodnocení naplnění požadavků:  

Váhu kritérií jsem stanovila přirazením počtu bodů v rozsahu od 1 do 5, přičemž 1 

znamená nejnižší a 5 nejvyšší důležitost. Výpočet vah se realizuje pomocí následujícího 

vzorce.  

   
  

   
 
   

 

       [1] 

j = 1,2,…,n 

bj – počet bodů j-tého kritéria 

 

Z pohledu požadavků firmy:  

Za nejdůležitější kritérium v této oblasti považuju náročnost nasazení, od té se odvíjí 

náklady na nasazení systému. Poměrně důležité je i kritérium multiplatformnosti. Možnosti 

integrace do kancelářských aplikací a schopnost růst s podnikem sem přiřadil rovněž 

důležitost. 

Z pohledu požadavků na software:  

Z pohledu požadavků na software bude určitě nejdůležitější program podporovaný 

dostupnou dokumentací. U tohoto typu softwaru se nelze spolehnout na profesionální 

podporu, přestože ta je k systému poskytovaná nebo zpoplatněná.  

Z pohledu vybraných požadavků na funkcionalitu systému: 

Tato kategorie je nejsubjektivnější, protože jsou do hodnocení zahrnu/ty jen vybrané 

funkce a podle toho jsou jim i přiděleny body. Velkou důležitost přisuzuji zabezpečení 

dokumentů. Nástroje workflow je chápána jako doplňková funkce. 

 

Varianty: 

V1 Alfresco 4 Enterprise 

V2 Systémem EISOD 

V3 Systém FlexiblePortal 

V4 Webová aplikace EFESSO 

V5 QM dokumenty  
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Tabulka 1 Stanovení vah kritérií [vlastní zdroj] 

Označení Kritéria bj (počet bodů) vj (váha) 

K1 náročnost implementace 5 0,18 

K2 integrovatelnost 3 0,11 

K3 schopnost růstu s podnikem 3 0,11 

K4 dokumentace produktu 3 0,11 

K5 Podpora 5 0,18 

K6 placená verze produktu 2 0,07 

K7 zabezpečení dokumentace 4 0,14 

K8 workflow nástroje 3 0,11 

Celkem 28 1 

 

V tabulce jsou použity zkratky: B – body, BV – body*váha kritéria. 

 

Tabulka 2 Bodové ohodnocení variant a váhový přepočet [vlastní zdroj] 

 

Kritérium 

Varianty 

 

Váha 

V1 V2 V3 V4 V5 

B BV B BV B BV B BV B BV 

K1 0,18 5 0,89 0 0 3 0,54 5 0,89 5 0,89 

K2 0,11 5 0,54 5 0,54 3 0,32 5 0,54 4 0,43 

K3 0,11 5 0,54 5 0,54 5 0,54 5 0,54 5 0,54 

K4 0,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K5 0,18 4 0,71 4 0,71 4 0,71 4 0,71 4 0,71 

K6 0,07 5 0,36 5 0,36 0 0 3 0,21 5 0,36 

K7 0,14 5 0,71 5 0,71 5 0,71 5 0,71 5 0,71 

K8 0,11 2 0,21 3 0,32 0 0 0 0 0 0 

Celkem  3,96  3,18  2,82  3,61  3,64 

 

V absolutním pořadí se jako první umístil SW Alfresco. Hlavním důvodem je, že dostal 

nejvíce bodů.  Požadavky na funkcionalitu byly sestavené subjektivně a takto subjektivně 

byly přiřazeny body jednotlivým kritériím. 
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5 Potenciál rozvoje systému 

Po provedení multikriteríální analýzy a nastudování co by měl vše ECM systém splňovat a 

jaké by měl mít funkce je zřejmé rozšíření IS firmy o další funkci, která ulehčí práci 

s dokumenty. 

5.1 Nová funkce IS 

Jako novou funkci IS bych navrhovala Automatizaci procesů – Workflow neboli 

schvalování dokumentů. Umožňuje schvalování důležitých dokumentů podle připravených 

schvalovacích scénářů. Systém sleduje, kdo a co má aktuálně schvalovat a v jakém stavu 

schválení se daný dokument nachází. Zobrazuje také historii schvalovacího procesu. 

Schvalovací procesy je možné analyzovat a vyhodnocovat včetně sledování důvodů ne-

schválení. Dokument je možné nejen schválit nebo zamítnout, ale také vrátit k doplnění. 

Požadavky na schválení se v agendě kumulují z celého systému, rozdělováním 

schvalovacích kompetencí jednotlivým pracovníkům firmy dle struktury firmy. 

5.1.1 Možnosti přínosů  

Schvalovatel si velmi rychle zobrazí své požadavky ke schválení a v agendě je rovnou 

vyřídí. Pracovník čekající na schválení dokladu může snadno sledovat postup schvalování. 

Jednotlivé kroky schvalovacího scénáře je možné členit do skupin nebo vícestupňových 

kroků podle definovaného pořadí: 1, Snadná kontrola řešení požadavků na schválení u 

podřízených pracovníků. 2, Jednoduchá možnost zastoupení schvalovatele v rámci 

zastupitelnosti rolí. 

Pro každý typ dokumentu může být definován jiný proces. Workflow je nejdůležitější část 

systému pro správu dokumentů, kterou je nezbytné rozmyslet předem. Workflow popisuje 

postup zpracování dokumentu v rámci podniku. Postupy mohou být naprosto triviální nebo 

také brutálně složité. Je jedno v jakém diagramu se proces zachytí, ale právě zachycení je 

nezbytně nutné. [11] 
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5.1.2 Postup vytvoření 

Zakreslení procesu, popsaní všech pravidel pro jednotlivé kroky a přechody mezi kroky. 

Důležité body při sestavování 

 Kolik bude procesů celkem. 

 Kolik je úrovní schvalovatelů tzn., kolik osob musí dokument vidět, než je 

schválen. 

 Dochází k rozpadu/slučování dokumentů v průběhu workflow? Typicky faktury za 

telefony. Jedna společná faktura, k níž se vyjadřují „skoro všichni“. 

 Požadavky na zastupitelnost tzn., jak má být zajištěno, pokud někdo onemocní 

nebo odejde na dovolenou. 

 Jak je složitá organizační struktura tzn., jak bude těžké dohledat vedoucího 

střediska, nadřízeného. 

 Kolik uživatelů bude dostávat úkoly v rámci workflow. Číslo je důležité kvůli 

licencím některých systémů či přístupovým právům. 

 Kolik uživatelů se bude do systému hlásit. Číslo je důležité kvůli licencím 

některých systémů či přístupovým právům. [12] 

5.2 Shrnutí  

Automatizace řízení procesů pomocí workflow přinese firmě nové prostředky pro neustálé 

zlepšování firemních procesů. Workflow systémy obvykle pokrývají nejen realizační fázi 

(řízení průběhu procesu), ale také definici a sledování procesů. Díky informacím získaným 

monitorováním probíhajících procesů lze velmi přesně identifikovat slabá místa procesu a 

provést jejich optimalizaci, kterou lze do systému promítnout s mnohem menším úsilím 

než u ostatních informačních systémů. Workflow systémy tak usnadňují změnu procesů a 

umožňují soustředit se především na to podstatné – neustálý rozvoj firmy a zvyšování 

efektivnosti jejích procesů. [11]  
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Závěr  

V závěru shrnuji mnou stanovené cíle, postup k jejich dosažení a jejich výsledky. 

Prvním cílem práce bylo zhodnotit provozovaný informační systém podpory standardizace 

pracovních postupů firmy. Při popisování informačního systému jsem zjistila, že je tvořen 

vlastním zaměstnancem a na základě požadavků firmy. Postupně se přidávaly další funkce či 

jiné odkazy na jiné informační systémy, které postupně vznikaly ve firmě. Tímto se stal 

nejvyužívanějším informačním systémem ve firmě. Nejvíce se mi líbí část s dynamicky 

tvořenými poli, která se vztahuje k pracovnímu místu. Je zde možné vybrat oddělení a pak 

následnou pozici z oddělení. Za nejdůležitější, považuji uložení standardů pracovních postupů. 

Druhým cílem bylo porovnat popsaný informační systém s ostatními dostupnými informačními 

systémy na trhu. Výběr informačních systémů byl proveden dle charakteristiky podnikového 

informačního systému ECM. Porovnání bylo provedeno bodovou multikriteriální analýzou, 

kde byly stanoveny tři druhy pohledu na informační systém. K nim byla přiřazena jednotlivá 

kritéria a jejich bodové ohodnocení dle váhy. Vše bylo zpracováno do tabulky a tím provedeno 

vyhodnocení variant dle nejvyššího dosaženého počtu bodů. Z porovnání vyšlo, že 

provozovaný informační systém je vyhovující dle kritérií, ale chybí mu funkce workflow 

neboli schvalování dokumentů. V poslední části definuji přínosy a její vytvoření.  
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