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Anotace: 

Předložená práce se zabývá informačním systémem malé firmy. První část je 

věnována obecnému popisu firmy. Další části práce se věnují analýze firemního 

informačního systému z pohledu probíhajících datových toků a také popisu systému dle 

SWOT analýzy. V další části jsou prezentovány zjištěné nedostatky. Na závěr práce je 

navržena optimalizace zjištěných nedostatků včetně nové SWOT analýzy. 

 

Klíčová slova: datový tok, informační systém, zakázka, kalkulace, zákazník, obchodní 

zástupce, vedoucí produkčního oddělení 

 

 

Abstract: 

The present work deals with small business information system. The first part is 

devoted to a general description of the company. Another part of the work devoted to the 

analysis of corporate information system from the perspective of current traffic flows and 

the description of the system according to the SWOT analysis. In the next section we 

present shortcomings. At the conclusion of the work is designed to optimize the identified 

shortcomings including a new SWOT analysis. 

 

Keywords: data flow, information system, contract, calculation, customer, sales 

representative, head of production department 
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1 Úvod 

 

Bakalářská práce se zabývá informačním systémem malé firmy. Tato práce neřeší 

teoretický problém, ale optimalizuje skutečné problémy v existujícím systému reklamní 

agentury. Firma se jmenuje DANTER a sídlí v Ostravě – Muglinově. Tato firma patří mezi 

nejznámější a zákazníky nejvyhledávanější reklamní agentury ve svém oboru na 

Ostravsku. Mezi její klienty patří také některé fakulty Vysoké Školy Báňské nebo 

ostravská pobočka Revírní Bratrské Pokladny. Firma má dlouhou tradici a je v podvědomí 

všech lidí, kteří mají na starosti reklamu všeho druhu.  

Práce zkoumá systém firmy z pohledu datových toků. Pokud autor při zkoumání 

systému objeví nedokonalosti, je povinen tyto nedokonalosti uvést a navrhnout jejich 

optimalizaci. Jestliže bude nalezen nedostatek v informačním systému, pak má autor 

povinnost nedostatky odstranit a navrhnout systém pro způsob efektivnější, účelnější a 

přesnější práci. Reklama je v dnešní době jednou z nejdůležitějších oblastí v jakékoli 

firmě. Tato firma je autorovi velmi blízká, protože byl nějakou dobu jejím zaměstnancem a 

tudíž zná chod firmy dokonale. Prostřednictvím této práce chce autor firmě ukázat, které 

oblasti jsou nejproblémovější.  

Firma se rozhodla po dlouhých letech k celopodnikové modernizaci a začít 

podnikat dle nových podnikatelských trendů. Tedy chce rozšířit obsah výroby, vniknout na 

nové trhy a více se zviditelnit potenciálnímu zákazníkovi. Vedení si uvědomuje, že 

stávající systém není vhodný pro nově nastavený podnikatelský směr. Má v úmyslu 

vytvořit dynamický systém a více zapojit do chodu firmy informační technologie. Firma si 

je vědoma, že  dnešní době počítačových technologií se dají určité procesy plně 

automatizovat a tím vzniká prostor a čas pro další práci. Technologie ulevuje lidskému 

faktoru a získává více užitečných dat, které mohou pomoci k lepším strategickým 

rozhodnutím.  
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1.1 Charakteristika malé firmy 

 

Společnost Danter – reklama a potisk, s.r.o. je specializovanou reklamní a obchodní 

firmou působící na trhu 3D reklamy a polygrafické výroby již od roku 1994. Našim 

zákazníkům jsme schopni najít nejvhodnější způsob 3D prezentace, ať už standardní nebo 

individuální řešení šité na míru. Rádi Vám vytvoříme a zrealizujeme výtvarné návrhy: 

zpracujeme logo na propisku i graficky navrhneme a zpracujeme veškeré 

tiskoviny. Zákazníkům slouží široká nabídka reklamních předmětů v rozsáhlé vzorkovně, 

pravidelně doplňována o novinky. Můžeme se pochlubit několika tisíci vzorky, kdy si 

můžete na místě prohlédnout co a v jaké kvalitě objednáváte. Vybírat lze také z mnoha 

specializovaných katalogů a najít tak to pravé pro Vaše potřeby. [1] 

 

1.2 Popis technologií  

Firma Danter - reklama a potisk má vlastní kapacitu tampónového tisku, sítotisku a 

rotačního sítotisku a ražby, dále pak můžeme předměty označit výšivkou, laserem, 

digitálním tiskem, flokem, transferem, pískováním atd.  

Tamponový tisk  

Je nejběžnější způsob potisku na menší předměty, např. psací potřeby, zapalovače, 

plastové předměty, textilní a kožené výrobky, visačky, stojánky, metry, kalkulačky, hodiny, 

teploměry, nože, skleněné i keramické nádobí atd. Potiskovat lze téměř všechny druhy 

materiálu s výjimkou silikonů a omezením u gumových nebo vysoce leštěných předmětů. K 

zajištění trvanlivosti potisku je některé materiály je nutno potiskovat speciální barvou. 

Princip tisku připomíná razítko. Do rovné destičky (klišé) je do prohlubní ve tvaru potisku 

stěrkou zatřena barva. Na ni pak zatlačí pružný tampon. Barva z klišé se přenese na 

tampon, který je pod tlakem přitisknut na předmět a barva se na předmět ob Velikost 

potisku rovné plochy je možná do cca 100 x 70 mm, nejdelší rozměr tisku je do cca 220 mm 

http://www.danter.cz/InfoPage.asp?TP=MN&ID=19#potisk_textilu
http://www.danter.cz/InfoPage.asp?TP=MN&ID=19#potisk_textilu
http://www.danter.cz/InfoPage.asp?TP=MN&ID=19#vysivka
http://www.danter.cz/InfoPage.asp?TP=MN&ID=19#laser
http://www.danter.cz/InfoPage.asp?TP=MN&ID=19#tamponovy_tisk
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při šířce do cca 40 mm. Při oblých plochách je velikost tisku omezena zkreslením tisku v 

okrajových částech, proto např. u propisky je maximální výška 8 mm.  

Sítotisk 

Je nejčastěji využívaný tisk pro větší rozměry potisku. Plošným sítotiskem se tisknou 

textilní výrobky, např. trika, bundy, sportovní kabely, batohy, čepice, deštníky atd., dále 

papírové předměty, kalendáře, novoročenky, samolepky a také rozměrnější plastové 

výrobky, PE tašky atd. Rotační sítotisk se využívá pro potisk válcových předmětů po většině 

jejich plochy, např. psací potřeby, hrnky, popelníky atd. Tisk na předmět je přenášen tak, 

že barva je protlačena stěrkou přes upravené síto na tiskovou plochu. Velikost potisku 

může být až cca 400 x 300 mm.  

Transfer 

Používá se pro potisk textilních výrobků, např. trika, čepice, kšilty, tašky, dresy atd. 

Požadovaný tisk se vyřízne na plotru ze speciální fólie a na předmět se pod tlakem zažehlí. 

Výhodou proti sítotisku je lepší vzhled potisku, nevýhodou menší barevné možnosti. 

Používá se zejména tam, kde tkanina není vhodná pro sítotisk.  

 Flock 

Využívá se pro potisk textilu tam, kde je nutná dlouhodobá stálobarevnost při náročném 

praní, např. pracovní oděvy. Potisk je rovněž efektnější než běžný sítotisk, je plastičtější a 

má sametový povrch. Tisk se provádí tak, že sítotiskem se na předmět nanese lepidlo ve 

tvaru potisku a na něj se pod tlakem nastříká barevný prach. Nevýhodou je vyšší cena než 

u sítotisku a omezená barevná škála. Využívá se hlavně pro pracovní oděvy a sportovní 

dresy.  

 Výšivka 

Velmi dobře zhodnotí textilní výrobky, např. trička, čepice, bundy, kabely a hlavě výrobky z 

froté a fleece, kde jiné značení není možné. Tam, kde při výšivce na hotový předmět by 

nebyl přístup, vyšije se motiv na nášivku, která se pak přišije.  

http://www.danter.cz/InfoPage.asp?TP=MN&ID=19#potisk_textilu
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Sublimační tisk 

Je využíván pro náročnější potisk textilních výrobků. Motiv se nejprve vytiskne speciální 

papír a poté je pod tlakem a teplotou vpraven do struktury látky. Využívá se pro vlajky, 

dresy, ubrusy, trička apod. Výhodou je možnost tisknout složitá barevná provedení vč. 

fotografií. Je využíván pro malonákladové série. Při vyšších sériích je nákladnější.  

Pískování 

Je velmi ušlechtilý způsob značení zejména skla, ale i keramiky, kamenných a kovových 

předmětů. Požadovaný motiv se na plotru vyřízne z fólie, nebo u velmi jemných tvarů se 

vyrobí fotocestou, a tato šablonka se nalepí na předmět a zároveň se zbytek předmětu 

zakryje. Tlakovým proudem jemného písku se daný motiv vytryská do nezakrytého 

materiálu.  

Gravírování 

Gravírování je technologie, která nahrazuje ruční rytí. Při mechanickém gravírování 

dochází k přímému kontaktu pracovního nástroje s povrchem předmětu. V průběhu 

laserového gravírování je kontakt zajištěn laserovým paprskem. Laser se používá hlavně 

pro značení kovových předmětů, lze však gravírovat i dřevo a další materiály. Výsledkem 

je změna struktury povrchu popisovaného předmětu.  

Lept 

Pro jeho vysokou cenu se využívá jen sporadicky, zejména pro označování drahých 

kovových předmětů, pro které pískování ani gravírování nelze použít, protože hrany při 

opracování oprýskavají.  

 

Ražba 

Je nejčastěji používána k označování výrobků z kůže, koženky, papíru a pro většinu typů 

diářů, buď jako tzv. slepotisk, nebo ražba s barevnou fólií. Logo vzniká pod tlakem zahřáté 

raznice. 

http://www.danter.cz/InfoPage.asp?TP=MN&ID=19#laser
http://www.danter.cz/InfoPage.asp?TP=MN&ID=19#razba
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Digitální tisk 

Digitální tisk je stále častější metoda tisku. Výhodou je přijatelná cena při malých sériích. 

Barva je aplikována z barevných zásobníků tryskami přímo na potiskovaný materiál. 

Technologie je výhodná pokud je třeba aplikovat více barev vč. fotografického tisku [2]. 
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2 Současný stav 

 

Firma má vnější vazby a proto je otevřený systém. Bez těchto vnějších vazeb by 

firma nemohla fungovat, protože princip jejího obchodního záměru je zákazníkovi 

zprostředkovat zboží, které požaduje a případně ho i dále zpracuje. Firma má jen velmi 

malé zásobovací kapacity. Většinou je to drobné zboží. Zboží se objedná, dále zpracovává 

a v konečné podobě se dodá.  

 

Obrázek 1. Kontextový diagram 
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2.1 Formální rozdělení firmy: 

Firma je rozdělena na obchodní oddělení (5 zaměstnanců), produkční oddělení  

(3 zaměstnanci), kam patří také grafické oddělení a finanční oddělení (2 zaměstnanci). 

V době od září do konce roku je firma posílena o dva externí pracovníky, kteří vykonávají 

různorodou práci, většinou v produkčním či finančním oddělení.  

 

 

Obrázek 2. Reálný pohled na firmu 
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Obrázek 3. Rozklad kontextového diagramu - Základní vnitřní datové toky stávajícího systému 
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2.2 Obchodní oddělení: 

Obchodní zástupci mají za úkol zajišťovat zakázky. Toto se řeší dvěma způsoby. 

První způsob je uspokojovat poptávku a druhý je nabízet zboží různým způsobem, tzn. 

osobní prodej, veletrhy, propagační akce. První způsob se řeší pomocí e-mailu. Firma má 

jeden společný mail a dále každý obchodní zástupce má svůj vlastní mail kam chodí 

poptávka. Pokud si zákazník napíše o zboží na společný mail, tak vedení firmy rozhodne, 

který obchodní zástupce se bude o zakázku starat. Komunikace mezi firmou a zákazníkem 

může probíhat elektronicky či osobně. Zákazník má možnost přijít do firmy osobně  

a prohlednout si „vzorkovnu“. Obchodní zástupce je mu naprosto k dispozici a odpovídá 

na veškeré dotazy. Jakmile se zákazník definitivně rozhodne, obchodní zástupce vyhotoví 

kalkulaci. Je to dokument ve formátu Microsoft Excel, kde je uveden: název zákazníka, 

číslo zakázky a číslo obchodního zástupce, datum či datum dodání, forma platby, druh 

zboží, katalogový kód zboží, počet kusů, cena jednoho kusu, celková cena zakázky. 

Součástí zakázky je také schválení grafiky, které probíhá komunikací mezi zákazníkem  

a grafickým oddělením, dále grafikem. To probíhá emailovou korespondencí ze strany 

zákazníka ke grafikovi. Obchodní zástupce totiž zákazníka seznámí s průběhem 

vyhotovení zakázky a doporučí, ať kontaktuje grafika. Pokud zákazník nemá vlastní 

grafiku, grafik je schopný ji vytvořit dle přání. Jakmile je se zákazníkem vše domluveno, 

akceptovaná zakázka se zaeviduje a přidělený obchodní zástupce musí objednat zboží 

zakázky. V každé objednávce zboží musí být uvedeno číslo kalkulace, pro kterou je zboží 

objednáno. Zboží se může objednat ještě před schválením grafiky, ale může se stát, že 

grafika bude na daný předmět nevyhovující. Dále kalkulace putuje do produkčního 

oddělení. 

Na obrázku 4. jsou znázorněny datové toky v obchodním oddělení. Modré datové 

toky prezentují nedostatky systému. Tyto datové toky nejsou systémové, ale prezentují 

lidskou činnost. Je nezbyté je prezentovat, protože jsou velmi důležité ve stávajícím 

systému. Jakmile je nová zakázka či objednávka zboží zaevidována do systému je 

zaměstnanec firmy povinen daný formulář vytisknout a osobně předat produkčnímu 

oddělení. Pokud má obchodní zástupce zájem zjistit průběh své zakázky, musí jít do 

produkčního oddělení a verbálně zjistit požadované informace.  
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Obrázek 4. Rozklad procesu 1.3. - Datové toky obchodního oddělení - stávající systém 
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2.3 Produkční oddělení: 

Produkční oddělení má za úkol sledovat průběh zakázky, především pohyb zboží  

a jeho následnou výrobu. Jakmile dodavatel dodá zboží, tak je nutné zboží zkontrolovat, 

přehledně popsat a uskladnit. Pokud je již grafika schválená, zboží putuje do výroby. 

Technologie výroby se určí dle druhu zboží či přání zákazníka. Veškerá komunikace  

o druhu technologie výroby a datum odeslání zboží do výroby probíhá verbálně  

v produkčním oddělení, je-li tomu jinak, rozhoduje o všem obchodní zástupce, který se 

stará o realizaci zakázky. Produkční oddělení vytvoří objednávku a zboží je odvezeno 

k další výrobě. Vedoucí produkčního oddělení má přehled o průběhu zakázky. Je schopen 

obchodnímu zástupci říct v jaké fázi se zakázka nachází. Tato komunikace probíhá 

prostřednictvím emailu či verbálně. Všechny tyto znalosti o průběhu zakázky má vedoucí 

produkčního oddělení v hlavě. Jakmile je zboží ve výrobě hotové, tak dodavatel upozorní 

emailem produkční oddělení, že si mohou zboží vyzvednout. Zboží se zkontroluje  

a zaeviduje do kalkulace, že je zboží hotovo a uskladněno ve firemním skladě. Jakmile je 

vše hotovo a přivezeno zpět do firmy, poté se zakázka zkompletuje a zkontroluje dle 

vytištěné kalkulace od obchodního zástupce, dále se zboží dopraví zákazníkovi do jeho 

sídla, pokud není dohodnuto jinak. Po dopravení zboží zákazníkovi má zákazník právo si 

zboží zkontrolovat a podpisem dodacího listu stvrdí, že zboží převzal. K dodacímu listu je 

přiložena rovněž faktura, kterou si nechává zákazník. Na faktuře jsou veškeré fakturační 

údaje a zákazník je nucen zaplatit danou částku do třiceti dnů od data vystavení faktury. Při 

jakémkoli problému má zákazník právo zboží reklamovat. Nakonec se zakázka zaeviduje 

mezi hotové a přebírá si ji finanční oddělení. 

Na obrázku 5 jsou znázorněny datové toky produkčního oddělení. Modré datové 

toky prezentují lidskou činnost. Jakmile obchodní zástupce osobně přinese novou kalkulaci 

či objednávku v papírové podobě do produkčního oddělení, je vedoucí pracovník 

produkčního oddělení povinen tento dokument převzít a založit. Na této úrovni datové 

sklady prezentují jednotlivé šanony. Veškerá editace příchozího zboží probíhá 

jednoduchým barevným značením do jednotlivých kalkulací. Každý stav zboží má svou 

příslušnou barvu. Po zkompletování celé zakázky vedoucí produkčního oddělení informuje 

příslušného obchodního zástupce, že je zboží připraveno k dodání zákazníkovi.  
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Obrázek 5. Rozklad procesu 1.1. - Datové toky produkčního oddělení - stávající systém 
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2.4 Finanční oddělení: 

Finanční oddělení má na starost veškeré finanční transakce. Dále se její pracovníci 

věnují počítání provizí pro obchodní zástupce a zpětnou kontrolou zakázek. Tím je 

myšleno kolik firma byla na každé výdělečná či nikoliv.  

 

 

Obrázek 6. Rozklad procesu 1.2. - Datové toky finančního oddělení - stávající systém 
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2.5 Dodavatelé:  

Dodavatelé se dělí na dvě skupiny. První skupina dodává zboží, které si vybere 

zákazník. Tito dodavatelé jsou často ze zahraničí. S touto skupinou komunikuje  

a objednává zboží jen obchodní oddělení.  

 

Obrázek 7. Rozklad procesu 1.3.2. - Tvorba objednávky zboží obchodním oddělením – stávající systém 

 

Na obrázku 8. lze vidět průběh dodání zboží dodavatelem, dále identifikace zboží 

v objednávce a barevné zaznačení došlého identifikovaného zboží do kalkulace. Po 

identifikování došlého zboží je nutno kontaktovat druhou skupinu dodavatelů, kteří se 

starají o další zpracování zboží. Jsou to firmy z Ostravy a okolí. Dělí se dle způsobu 

dalšího zpracování. Tyto dodavatele oslovuje pouze produkční oddělení, které vytvoří 
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objednávku. Ta se přiloží ke zboží, které dodala první skupina dodavatelů a poté se odveze 

k dodavateli.  

 

Obrázek 8. Rozklad procesu 1.1.1. - Správa objednávek vydaných produkčním oddělením – stávající systém 

2.6 IT stránka firmy: 

Firma má centrální server, ke kterému mají přístup všichni zaměstnanci. Server je 

rozdělen do jednotlivých částí dle specifických obsahů. Jednotlivé části jsou rozděleny 

jednoduše do složek. Zápis do systému provádí pouze obchodní oddělení. Další práce se 

zakázkami či objednávkami probíhá v papírové podobě. O server a celou IT stránku se 

stará externí technik, který je k dispozici v případě jakéhokoli problému. Celý informační 

systém slouží spíše k archivaci zakázek a účetních dokumentů. Zpětně se z těchto 

dokumentů počítají provize pro obchodní zástupce. Slovo „informační“ lze zde použít jen 

velmi těžko. Systém nám nepřináší nové poznatky, ale jen dokládá to, co již známe [3], [4], 

[5].  
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3 Hodnocení stávajícího systému firmy 

 

Analýza systému z pohledu silných, slabých stránek či příležitostí a hrozeb. 

Představuje systém z pohledu užívání, obsažených dat a životního cyklu zakázky.  

 

3.1 SWOT analýza stávajícího systému: 

 

Silné stránky: 

 

Slabé stránky: 

zvyklost na systém 

 

lidský faktor 

orientace v systému 

 

neochota pracovat se systémem 

fungování systému 

 

žádná zkušenost se systémem 

archivace dat v systému 

 

nedůvěra v systém 

  

neustálé aktualizování zboží 

   Příležitosti: 

 

Hrozby: 

motivace zaměstnanců při užívání 

systému 

 

neúplnost systému 

lepší pracovní podmínky 

 

nevyužití systému 

usnadnění práce 

 

demotivace zaměstnanců 

zvýšení obratu a výroby 

 

chybovost systému 

více přínosných dat 

 

závislost na systému 

zvětšení objemu výroby a obratu firmy 

 

útok na systém  

zlepšení strategických rozhodnutí 

  zefektivnění a zrychlení práce 

  přehlednější sledování práce 

zaměstnance 

  sledování pracovního nasazení zaměstnance  
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3.2 Uživatelé systému: 

Zaměstnanci:  

Zaměstnanci jsou hlavním uživatelem systému. Systém je třeba přizpůsobit 

firemním požadavkům, ale i individuálním požadavkům zaměstnanců. Systém by měl být 

maximálně jednoduchý a přehledný. Data z něj musí být jasně čitelná. Zaměstnanci do 

systémů vkládají data a vrcholné vedení firmy z nich vyvozuje strategická rozhodnutí.  

 

Administrátor:  

Je tvůrce systému, dokonale ho zná a řeší veškeré problémy a požadavky s ním 

spojené. Na přání firmy mění systém, aby co nejvíce vyhovoval zaměstnancům. Je neustále 

firmě k dispozici. Není její pracovník.  

 

3.3 Data zpracována systémem: 

Textová a číselná:  

Název zákazníka, číslo zakázky a číslo obchodního zástupce, datum či datum 

dodání, forma platby, email zákazníka, název zboží, katalogový kód zboží, počet kusů, 

cena jednoho kusu, popis technologie další výroby, celková cena zakázky. Toto vše musí 

být obsaženo v kalkulaci. Obrázková: obrázky zboží převzaté z internetového katalogu 

Soubory:  

Externí soubory, které jsou přidány k zakázce, např. smlouvy  
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3.4 Vstupy a výstupy systému: 

Vstupy:  

Data zadaná zaměstnancem do existujících či nových zakázek. Kompletní tvorba 

kalkulací. Data přidaná z připojených periférií – USB, externí HDD. 

Výstupy:  

Nové zakázky. Archivace zakázek. Finanční úkony.  

3.5 Stávající ERD:  

Kalkulace, Objednávka, Objednávka dalšího zpracování: Dokumenty ve formátu 

Microsoft Excel [4]. 

 

Kalkulace: 

Tabulka 1. Formulář kalkulace 

Název zákazníka Text(50) 

Číslo zakázky Číslo 

Číslo obchodního zástupce Číslo 

Datum a datum dodání zboží Datum 

Forma platby Text(50) 

Druh zboží Text(50) 

Katalogový kód zboží Text(20) 

Počet kusů Číslo 

Cena jednoho kusu Číslo 

Celková cena zakázky Číslo 
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Objednávka zboží: 

Tabulka 2. Formulář objednávky zboží 

Dodavatel Text(20) 

 Číslo objednávky Číslo 

 Položka objednávky  Text(50) číslo kalkulace 

Počet kusů Číslo 

 Datum vytvoření Datum 

  

Objednávka dalšího zpracování zboží: 

Tabulka 3. Formulář objednávky dalšího zpracování zboží 

Dodavatel Text(20) 

Číslo objednávky Číslo 

Název zákazníka Text(50) 

Technologie další výroby Text(20) 

Položka objednávky  Text(50) 

Počet kusů Číslo 

Datum vytvoření Datum 

Grafika Příloha 

 

Tyto tři dokumenty jsou klíčovým prvkem celé firmy.  Jakmile zaměstnanec 

vytvoří novou kalkulaci či objednávku zboží, je povinen ji vložit do stávajícího systému. 

Dále dokument vytiskne a pracuje pouze s papírovou formou dokumentu. U objednávky 

dalšího zpracování se postupuje podobně jen s rozdílem, že se nová objednávka neeviduje 

do systému. Objednávka se pouze vytiskne a po vyhotovení se v šanonu označí jako 

vyhotovená. [3], [4], [6] 
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3.6 Konkrétní příklad životního cyklu realizace zakázky: 

Zakázka prochází v čase předem definovaným způsobem, který je znázorněn v obrázku 9. 

[3], [4] 

 

Obrázek 9. Diagram životního cyklu zakázky 
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4 Vymezení problémových oblastí 

 

Obrázek 4. popisuje, jak stávající systém nedokáže informovat o průběhu zakázky, 

proto je vše na lidském faktoru. Výše jsem popisoval, že pracovník firmy musí mít velmi 

dobrou paměť a zaznamenávací trpělivost. Tento problém plyne z nedostatečně 

zautomatizovaných procesů a v jisté míře také z neochoty pracovníka si veškeré informace 

zapisovat pro svůj vlastní přehled. Pro zjištění aktuálního stavu zakázky musí obchodní 

zástupce kontaktovat emailem či osobně produkční oddělení. Teprve vedoucí produkčního 

oddělení je schopen poskytnout informace o stavu zakázky.  

    

 

Obrázek 10. Rozklad procesu 1.3.10. - Datové toky aktuálního stavu zakázky (obchodní oddělení) - stávající 

systém 
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Červené datové toky ukazují velkou nedokonalost systému. Pokud chce znát 

obchodní zástupce aktuální stav své zakázky je nucen jít osobně do produkčního oddělení a 

verbálně požadovat informace. Vedoucí produkčního oddělení je nucen požadované 

informace poskytnout a obchodnímu zástupci věnovat být plně k dispozici.  Tento způsob 

informování připravuje o čas dva zaměstnance firmy najednou. Oba zaměstnanci následně 

ztrácí pracovní koncentraci a plynulost pracovního výkonu. 

Zde je potenciál pro zapojení IT technologie. Dalším problémem je samotný 

informační systém, jeho struktura a informace, které nám přináší. Systém nepřináší nové 

poznatky. Nejde z něj vyčíst nic nového. Nelze zjistit statistiku či četnost prodeje 

jednotlivého zboží. Nelze zjistit, které geografické oblasti by se daly oslovit. Zkrátka 

systém je nastaven pouze pro archivační smysl. Veškerá tvorba kalkulací se nyní tvoří 

zdlouhavým vypisováním jednotlivých položek do Microsoft Excel. Další problém se týká 

Internetu a jeho vyhledáváním. Toto je ovšem problém webových stránek, které jsou velmi 

zastaralé a neaktualizované. Tudíž při hledání reklamních předmětů na Internetu se firma 

objeví okolo šesté stránky výsledků hledání a to je velmi slabé. Proto tvorba nových, 

dynamických, moderních a stylových stránek jistě stojí za zvážení. Další problémy jsou 

prodej přes e-shop, reklama na veřejných místech, v textové inzerci nebo sociálních sítích. 

Tato práce ovšem řeší pouze problematiku vnitřního systému. Ostatní výše uvedené 

problémy mají potenciál pro další zkoumání a zdokonalování.  
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4.1 Smysl navrhovaného informačního systému: 

Smyslem navrhovaného informačního systému je co nejvíce zapojit IT do průběhu 

realizace zakázky. Systém by přinesl aktuální přehled o stavu zakázky a odpadlo by 

zdlouhavé komunikování mezi produkčním a obchodním sektorem. Obchodní zástupce by 

měl přehled o stavu své zakázky ze svého pracovního místa. Navíc při zaevidování nové 

zakázky či objednávky by systém automaticky upozornil produkční oddělení.  

 

 

Obrázek 11. Rozklad kontextového diagramu - navrhovaný systém 
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V novém informačním systému může obchodní zástupce sledovat stav své zakázky. 

Systém navíc přináší varování blížícího se termínu domluveného dodání zakázky a také 

databázi zboží, které firma může zákazníkovi zprostředkovat a zároveň je možnost tuto 

databázi neustále aktualizovat a rozšiřovat.  

 

 

Obrázek 12. Rozklad procesu 1.3. - Datové toky aktuálního stavu zakázky (obchodní oddělení) - navrhovaný 

systém 
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Produkční oddělení by mělo možnost aktualizovat stav zakázky. Jakmile dodavatel 

dodá objednané zboží, zaměstnanec firmy dle dodacího listu od dodavatele rozpozná 

objednávku, protože dodací list od dodavatele obsahuje číslo objednávky, které 

vygeneroval firemní systém. Dále dodané zboží zkontroluje a zaeviduje do systému změnu 

stavu jednotlivých dodaných položek z jednotlivých zakázek. Tato nová data v systému je 

schopen obchodní zástupce ze svého pracovního počítače okamžitě zjistit.  

 

 

Obrázek 13. Rozklad procesu 1.1.4. – Správa dodaného zboží – navrhovaný systém 
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Dalším smyslem nového informačního systému je maximálně ulevit lidskému 

faktoru a využít vložená data pro tvorbu nových strategických rozhodnutí. Tímto řešením 

by se minimalizovaly chyby, které vytvoří člověk. Firma by měla podrobné statistiky 

prodeje a maximum dat. Vrcholné vedení firmy by mělo dokonalý přehled o práci svých 

podřízených a zrychlila by se práce zaměstnanců a zvětšil obrat výroby. Poté by se mohlo 

vedení firmy zabývat možným expandováním do zatím neobsazených geografických míst 

[4],[5].

 

Obrázek 14. Rozklad procesu 1.1. - Datové toky produkčního oddělení (vyhodnocování dat) – navrhovaný 

systém 
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4.2 Uživatelé systému: 

Zaměstnanci:  

Zaměstnanci jsou hlavním uživatelem systému. Systém je třeba přizpůsobit 

firemním požadavkům, ale i individuálním požadavkům zaměstnanců. Systém by měl být 

maximálně jednoduchý a přehledný. Data z něj musí být jasně čitelná. Zaměstnanci do 

systémů vkládají data a vrcholné vedení firmy z nich vyvozuje strategická rozhodnutí.  

 

Administrátor:  

Je tvůrce systému, dokonale ho zná a řeší veškeré problémy a požadavky s ním 

spojené. Na přání firmy mění systém, aby co nejvíce vyhovoval zaměstnancům. Je neustále 

firmě k dispozici. Není její pracovník.  

 

4.3 Data zpracována systémem: 

Textová a číselná:  

Název zákazníka, číslo zakázky a číslo obchodního zástupce, datum či datum 

dodání, forma platby, email zákazníka, název zboží, katalogový kód zboží, počet kusů, 

cena jednoho kusu, popis technologie další výroby, celková cena zakázky. Toto vše musí 

být obsaženo v kalkulaci. Nový systém dokáže uchovávat jednotlivá data a ty se mohou 

poté jednoduše vložit do nové kalkulace.  

Obrázková:  

Obrázky zboží převzaté z internetového katalogu  

Soubory:  

Externí soubory, které jsou přidány k zakázce, např. smlouvy  
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4.4 Vstupy a výstupy systému: 

Vstupy:  

Data zadaná zaměstnancem do existujících či nových zakázek. Kompletní tvorba 

kalkulací. Data přidaná z připojených periférií – USB, externí HDD.  

Výstupy:  

Informace pro obchodního zástupce o průběhu jeho zakázky, dokonalá orientace 

v jednotlivých zakázkách a dostatek dat k tvorbě strategických rozhodnutí. Možnost 

vytvoření četnosti prodeje zboží a před nejproduktivnějším obdobím roku vhodně upravit 

ceny nejprodávanějšího zboží. [4] 

4.5 Navrhované ERD: 

 

Obrázek 15. Navrhované ERD[6] 
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4.6 Specifikace požadavků: 

Tabulka 4. Specifikace požadavků navrhovaného systému[4] 

Požadavek č. Vytvoření nové zakázky a vkládání jednotlivých položek 

Priorita: Vysoká 

Zdroj: Zadavatel 

Čas: 2.6.2012 

Ověřitelnost požadavku: Při testování systému 

  Požadavek č. Vyhledávání dle různých hledisek 

Priorita: Střední 

Zdroj: Zadavatel 

Čas: 2.6.2012  

Ověřitelnost požadavku: Při testování systému 

  Požadavek č. Upozornění na blížící se termín dodání zboží 

Priorita: Nízká 

Zdroj: Zadavatel 

Čas: 2.6.2012  

Ověřitelnost požadavku: Při testování systému 

Akceptační kritériu 

požadavku: 
Varování zaměstnance na blížící se termín dodání zboží 

  Požadavek č. Aktualizace fáze zboží ve výrobním procesu 

Priorita: Vysoká 

Zdroj: Zadavatel 

Čas: 2.6.2012  

Ověřitelnost požadavku: Při testování systému 

  Požadavek č. Tvorba statistiky prodeje jednotlivých druhů zboží 

Priorita: Střední 

Zdroj: Zadavatel 

Čas: 2.6.2012 

Ověřitelnost požadavku: Při testování systému 

  Požadavek č. Tvorba geografické četnosti prodeje 

Priorita: Střední 

Zdroj: Zadavatel 

Čas: 2.6.2012  

Ověřitelnost požadavku: Při testování systému 
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4.7 SWOT analýza navrhovaného systému: 

 

Analýza navrhovaného systému z pohledu silných, slabých stránek, hrozeb a příležitostí 

[4].

Silné stránky: 

 

Příležitosti: 

zvýšení obratu a výroby 

 

motivace zaměstnanců při užívání systému 

více přínosných dat 

 

lepší pracovní podmínky  

zvětšení objemu výroby a obratu firmy  

 

usnadnění práce 

zlepšení strategických rozhodnutí 

 

tvorba nových webových stránek 

zefektivnění a zrychlení práce 

 

vytvoření kvalitního e-shopu 

přehlednější sledování práce zaměstnance  

 

reklama na veřejných místech 

sledování pracovního nasazení zaměstnance 

 

reklama v textové inzerci či sociálních sítích 

   Hrozby: 

 

Slabé stránky: 

neúplnost systému 

 

lidský faktor  

nevyužití systému 

 

neochota pracovat se systémem  

demotivace zaměstnanců 

 

žádná zkušenost se systémem 

chybovost systému 

 

nedůvěra v systém 

závislost na systému 

 

neustálé aktualizování zboží 
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5 Závěr 
 

Bakalářská práce analyzuje stávající informační systém malé firmy. První fáze 

analýzy obsahuje obecný popis firmy a to jaký je obchodní záměr firmy, kdo jsou 

zákazníci firmy a co firma klientům nabízí. Dále je to obecný popis jednotlivých 

technologií další výroby.  

Druhá fáze analýzy popisuje současný stav z hlediska vnějších i vnitřních datových 

toků ve firmě. Vnější datové toky představují komunikaci firmy s jejím podstatným okolím  

a definuje jejich vzájemnou komunikaci. Popisuje jednotlivé vnější vztahy a způsob vlivu 

okolí na firmu. Vnitřní datové toky prezentují vztahy ve firmě. Ukazují formální rozdělení 

firmy a jejich vzájemnou komunikaci na stejných či různých úrovních. Popisují pravidla 

chování jednotlivých pracovníků a představují každodenní pracovní náplň jednotlivého 

zaměstnance. 

Třetí fáze analýzy obsahuje hodnocení stávajícího systému. Zde patří rozklad 

systému z pohledu jeho silných či slabých stránek, možných příležitostí a hrozeb. V této 

fázi registrujeme možné nedostatky systému. Dále tato fáze představuje jednotlivé 

uživatele systému, data, které stávající systém zpracovává a jednotlivé vstupy a výstupy 

systému. Na konci této fáze je popis životního cyklu hlavního obchodního záměru firmy.  

Čtvrtá fáze analýzy se zabývá definováním zjištěných nedostatků a možnostmi 

jejich eliminace. Popisuje nový navrhovaný systém, který eliminuje vybranou část 

nedostatků. Definuje nové možnosti zaměstnanců formou datových toků. Navrhovaný 

systém představuje novou verzi firemního systému a srovnává navrhované vylepšení se 

stávajícím systémem. Zároveň nový systém hodnotí a představuje možnosti navrhovaného 

systému a určuje, jaký má nový systém potenciál pro další rozvoj. 

Hlavní smysl práce byla analýza existujících datových toků a to bylo splněno. Dále 

byl navržen nový systém a zároveň bylo představeno několik nových zjištěných poznatků, 

které mají potenciál nový systém ještě zdokonalit.   
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