
 
 

Příloha č.1: Dotazník pro analýzu sou časného stavu 

 

Respondent:   Alena Slívová Tazatel:  Tomáš Niemczyk 

Místo:  Skladové oddělení  tiskárny Finidr Datum a čas: 1.3.2010; 9:00-11:00 

Cíl: Zjištění všech potřebných objektů 

včetně všech atributů a vazby mezi nimi. 

Zjištění všech funkcí, které by měl nový 

systém obsahovat. 

Podklady:  Dokumenty zobrazující 

současný způsob vedení skladové 

evidence. 

Program:  

- úvod 

- podstata projektu 

- struktura rozhovoru 

- přehled témat rozhovoru 

- shrnutí 

- dotazy respondenta 

- závěr 

 

Časový odhad:  1 hodina až hodina a půl 

Neřešené problémy:  Fakturace 

  

 

Otázka č.1: 

Jaký systém pro vedení skladové evidence v současné době používáte? 

 

 

 

 

 

Otázka č.2: 

Kdo další pracuje s tímto systémem? 

 

 

 

Otázka č.3: 



 
 

Funguje Váš současný systém bez problémů? 

 

a) rozhodně ano b)  spíše ano 

c) spíše ne  d)  ne 

 

Názory a požadavky: 

 

 

 

 

Otázka č.4 

Je pro Vás současný systém v celém svém rozsahu dostatečně efektivní? 

 

a) rozhodně ano b)  spíše ano 

c)   spíše ne  d)  ne 

 

Názory a požadavky: 

 

 

 

 

 

Otázka č.5 

Obsahuje systém pro Vás všechny podstatné informace a funkce? 

 

a) rozhodně ano b)  spíše ano 

c)   spíše ne  d)  určitě ne 

 

Názory a požadavky: 

 

 

 

 

Otázka č.6: 



 
 

Které části informačního systému jsou pro Vaši práci nejdůležitější? 

Hodnocení (1=důležitá, 2=méně důležitá, 3=málo důležitá, 4=nedůležitá) 

 

Část IS 
Ohodnocení 

1 2 3 4 

Evidence pracovníků     

Evidence dodavatelů     

Evidence sortimentu     

Vytváření a evidence objednávek     

Vytváření a evidence příjemek     

Vytváření a evidence výdejek     

 

Názory a požadavky: 

 

 

 

 

Otázka č.7: 

Jsou pro Vás informace ze současného systému skladové evidence snadno 

dostupné? 

Hodnocení (1=dostupné, 2=méně dostupné, 3=málo dostupné, 4=nedostupné) 

 

Část IS 
Ohodnocení 

1 2 3 4 

Evidence pracovníků     

Evidence dodavatelů     

Evidence sortimentu     

Vytváření a evidence objednávek     

Vytváření a evidence příjemek     

Vytváření a evidence výdejek     

 

Názory a požadavky: 

 

 

Otázka č.8: 



 
 

Jsou pro Vás informace získané ze současného systému skladové evidence 

dostačující? 

Hodnocení (1=dostačující, 2=méně dostačující, 3=málo dostačující, 4=nedostačující)  

 

Část IS 
Ohodnocení 

1 2 3 4 

Evidence pracovníků     

Evidence dodavatelů     

Evidence sortimentu     

Vytváření a evidence objednávek     

Vytváření a evidence příjemek     

Vytváření a evidence výdejek     

 

Názory a požadavky: 

 

 


