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Přílohy 

Scénář rozhovoru 

Respondent: Ing. Boris Kalisch Tazatel: Jan Martínek 

Místo: Sídlo firmy First Information system Datum a čas: 18. 3. 2011 9:00   

Cíl:  Sled jednotlivých kroků, které jsou nutné 

pro zavedení systému, časová náročnost 

těchto kroků, potřebné zdroje, rizika spojená 

se změnou. 

Podklady: Nabídka nového systému, kterou 

vyhotovila firma First Information System pro 

sledovanou firmu 

Program: 

- úvod 

- podstata projektu 

- struktura rozhovoru 

- přehled témat rozhovoru 

- shrnutí 

- dotazy respondenta 

- závěr 

Časový odhad: 1,5 hodiny 

Neřešené problémy: Vývoj systému 
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Otázka č. 1: Mohl byste popsat jednotlivé, 

kroky potřebné pro změnu informačního 

systému? 

Odpověď: Nejdříve se začíná analýzou 

stávajícího systému. Pak se uspořádá 

výběrové řízení. Poté studie proveditelnosti, 

která nabídne firmě různé varianty provedení, 

firma se k tomu vyjádří, dojde k uzavření 

smlouvy s firmou, ve které se stanoví 

akceptační kritéria. Poté dojde k samotné 

implementaci systému, následuje konfigurace 

systému pro potřeby organizace, napojení 

systému na stávající ekonomický systém. Pak 

následuje testování systému, školení uživatelů 

systému, pilotní provoz sytému na 3 

zkušebních projektech. Po pilotním provozu 

systému dojde k posouzení stanovených 

akceptačních kritérií a v závislosti na tom 

ještě i k případným úpravám systému. A poté 

již následuje plný provoz systému. 
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Otázka č. 2 Kolik lidí je pro změnu systému 

potřeba? 

Odpověď: Pro malou firmu je potřeba jeden 

člověk s vedení organizace, se kterým 

budeme komunikovat, systémový analytik, 

který vyhotoví úvodní analýzy. Z naší strany 

je poté potřeba jeden člověk, který 

implementuje jednotlivé moduly 

informačního systému, jeden konzultant, který 

zjišťuje požadavky odběratelské firmy. A 

ještě jsou potřeba dva naši školitelé, aby 

proškolili všech 10 budoucích uživatelů 

systému. 

Otázka č. 3 Jaká je finanční náročnost tohoto 

projektu? 

Odpověď: Celkově odběratel zaplatí asi 

200 000 Kč za služby systémového analytika. 

Dále nám pak zaplatí 300 000 Kč za licence 

k systému, 20 000 Kč za vyhotovení 

implementační analýzy, 30 000 Kč za 

implementaci a konfiguraci systému, 15 000 

za napojení na ekonomický systém a 50 000 

Kč za školení budoucích uživatelů systému. 

Do nákladů je nutno započítat i plat 

zaměstnanců, kteří se budou na projektu 

podílet. 
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Otázka č. 4 Jaká je časová náročnost 

jednotlivých etap změny? 

Odpověď: Úvodní analýzy a vyjádření firmy 

k nim trvá dva měsíce. Výběrové řízení trvá 

asi jeden měsíc, další měsíc trvá soupis 

požadovaných funkcí systému, poté trvá asi 

měsíc uzavření smlouvy, implementace 

systému trvá taktéž měsíc, půl měsíce zhruba 

trvá testování systému, na pilotní provoz 

systému je potřeba minimálně měsíc, ale lepší 

jsou tři měsíce, školení trvá pro 10 uživatelů 2 

měsíce. 

Otázka č. 5 Jaká rizika, jsou z vašeho pohledu 

nejvýznamnější při zavádění nového systému.  

Odpověď:  Z našeho pohledu je největším 

rizikem nedostatečná podpora managementu 

organizace, která někdy nevěří novému 

systému, a proto má nechuť k práci navíc, 

kterou takto významná změna bezesporu 

vyžaduje a kvůli tomu dochází ke zpožďování 

projektu nebo dokonce i k jejich úplnému 

ztroskotání. 

 

 


