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  Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je představit informační systémy, moduly na podporu 

strategického řízení podniku. V úvodu práce jsem chtěl vysvětlit pár pojmů, tzn. vysvětlit 

základní údaje jako např. informace, data, systémy, řízení, strategické řízení aj. Dále 

následuje analýza podnikových informačních systémů, tzn. popis ERP systému jako jádra 

podnikového informačního systému a vysvětlení dalších modulů důležitých pro podnik, 

pro jeho rozhodování. Závěrečnou část tvoří popis tří modulů systému SAP R/3 7.20 ve 

firmě Třinecké železárny, a. s. a závěrečné shrnutí kladných a záporných stránek 

informačních technologií. 
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Abstract 

The aim of this thesis is to introduce information systems, modules to support 

strategic management. In the beginning I wanted to explain a few terms, ie. explain the 

basic data such as information, data, systems, management, strategic management, etc. 

This is followed by analysis of enterprise information systems, ie. description of the ERP 

system as the core ERP system and other modules important explanation for the enterprise, 

for his decision. The final part is a description of three modules of SAP R/3 7.20  in 

Třinecké železárny, a. s., as a final summary of the strengths and weaknesses of 

information technology. 
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1 Vysvětlení pojmů 

1.1 Úvod 

Lidé potřebují informace. Ať už při komunikaci v pracovním kolektivu, nebo např. 

při běžném objednávání lístků na vlak. Každá naše činnost vyžaduje informace. Některé 

informace jsou lehce k nalezení, např. když svítí červené světlo na semaforu, s jinými je to 

složitější a musíme vyvinout určité úsilí, abychom je objevili, vypátrali. V dřívějších 

dobách naši předkové zaznamenávali svoje poznatky, sdělení pomocí různých kreseb, 

později psanou formou. V současné době se pro uchovávání těchto informací používají 

moderní informační technologie. Při návrhu informačních technologií se vychází ze 

znalostí a zkušeností o tom, jak lidé tyto informace hromadí a později vyhledávají. 

Moderní informační technologie nabývají na významu hlavně při rychlém, precizním 

vyhledávání informací, kdy správně uložené a následně dohledatelné data dokáží ulehčit 

práci nejednomu manažérovi při jeho rozhodování. [7] 

1.2 Data  

Pojmy data a informace jsou velmi často zaměnitelné a taky velmi často se tyto dva 

pojmy dávají na jednu rovinu. Ovšem pojem data pocházejí z latinského jazyka, konkrétně 

ze slova datum, což označuje něco pevně daného a které bylo původně odvozeno od 

příčestí minulého slova dare, což znamená dát. V počítačové terminologii pojem data vždy 

představoval označení pro zvuk, hlas, čísla, text, obraz, nebo další smyslové vjemy vhodné 

pro zpracování počítačem. 

Rozlišujeme 2 typy dat: 

Strukturovaná data – jedná se o ta data, která jsou nějakým způsobem strukturovaně 

uložená. Jsou to data, která zachycují nějaká fakta, atributy, objekty. Typickým příkladem 

jsou strukturovaná data v databázích, kde se nejčastěji používá hierarchie elementu: pole-

záznam-relace-databáze. Díky takto uloženým datům je pak snazší vyhledávání určitých 

konkrétních dat, týkajících se určitého konkrétního problému. 

Nestrukturovaná data – patří sem např. textové nahrávky, různé videonahrávky, 

zvukové nahrávky, obrázky. Jedná se o tok bytů bez dalšího rozšíření. 

Data slouží pro představení faktů, atributů, dějů. Když si vezmeme např. tuto 

skutečnost: „V Ostravě je průměrná teplota v prosinci 2 stupně“, pak tato skutečnost může 
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být uložena následovně: „Ostrava“ bude uložena jako hodnota atributu město, „prosinec“ 

bude uložen jako hodnota atributu měsíc, a 2 bude uložena jako hodnota atributu průměrná 

teplota. Ovšem tato skutečnost může být uložena i v původní podobě větné konstrukce. 

Data vlastně představují „surovinu“, ze které pak můžou vznikat informace. Protože 

když si například vezmeme číslovku 1478 nebo slovo paegas, tak tyto slova určitě něco 

znamenají v reálném světě, ale bez dalšího popisu, nebo kontextu nedávají smysl. [7] 

1.3 Informace  

Jsou to data, ke kterým je přiřazen význam v tom nejobecnějším smyslu slova. 

Konkrétněji informace dělíme podle toho, v kterém vědním oboru, nebo v které lidské 

činnosti se používají: 

1. „Laický, každodenní pohled“ – informace představují nějaké sdělení, zprávu. 

2. Filozofické pojetí – „Vlastnost hmotné reality být uspořádán a její schopnost -

uspořádávat“ (forma existence hmoty vedle prostoru, času a pohybu), (ZEMAN) 

3. Komunikační pojetí – „Každý znakový projev, který má smysl pro komunikátora i 

příjemce“ (Lamser) 

4. Kybernetické pojetí – Proces, kdy určitý systém předává jinému systému pomocí 

signálů zprávu, která nějakým způsobem mění stav přijímacího systému 

5. Matematické pojetí – Poznatek, který omezuje nebo odstraňuje nejistotu týkající se 

výskytu určitého jevu z dané množiny možných jevů 

6. Termín „informace“ podle České terminologické databáze knihovnictví a 

informační vědy - údaj o reálném prostředí, o jeho stavu a procesech v něm 

probíhajících. [6] 

1.4 Znalost  

Ve spojitosti se znalostí a znalostmi se váže taky umělá inteligence, jejíž příchod 

„povýšil“ znalost nad informací jako formu abstrakce a generalizace. Znalostí chápeme 

vzájemně provázané struktury souvisejících poznatků. Znalost něčeho znamená jejich 

reprezentaci v podobě kognitivního modelu, včetně možnosti provádět s ním různé 

kognitivní operace. Díky těmto operacím může člověk předvídat, co se může za chvíli stát. 

Pojem znalost vysvětlíme na příkladu z internetu: řekněme, že chceme zavádět 

systém ERP ve firmě. Na internetu existují milióny dokumentů a různých návodů. A jsou 

tam i takové, které vysvětlují ERP systém jako takový, jeho implementaci, přínos, atd. 
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Potřebné informace představují podmnožinu poznatků ze všech dostupných dokumentů. 

Protože je využitelná jen velmi malá část poznatků, spočívá přidaná hodnota v tom, že jsou 

v okamžiku potřeby uživatele k dispozici a můžou nám vyřešit problém, vysvětlit 

nedostatky. [7] 

1.5 Systém  

Tento pojem pochází z řeckého a latinského jazyka a znamená to kombinovat, 

uspořádat, sdružovat. České synonymum pro tento termín je soustava. Soustava prvků 

(nebo komponent), které jsou sdruženy dohromady za účelem toku informací, energie, 

nebo materiálu. Prvky v soustavě se navzájem ovlivňují, ovlivňují také chování celku. 

Každý z elementů je závislý alespoň na jednom dalším elementu soustavy. Soustava může 

pracovat pouze v celku, když jí rozdělíme, ztrácí své vlastnosti. Příkladem takovéto 

soustavy je například počítač, který je složen z určitých elementů, např. z cívek, 

kondenzátorů, rezistorů (a dalších zdrobnělých součástek), které se slučují do subsystémů a 

vznikají větší komponenty počítačů jako např. grafická karta, motherboard). Všechny tyto 

díly jsou určitým způsobem závislé na sobě, když je rozdělíme, přestanou fungovat. 

Systémy dělíme: 

 Otevřené x uzavřené 

 Deterministické x stochastické 

 Statické x dynamické 

 Spojité x diskrétní 

 Tvrdé x měkké [8] 

1.6 Řízení 

Pochází z anglického slova manage a znamená vést, řídit, vládnout, mít vedoucí 

funkci, vědět si rady, mít úspěch, atd. Jelikož firma je velice komplikovaný organismus, 

tak i jeho řízení je velmi složitý a komplexní proces. Jednotlivé části podniku, zabývající 

se rozdílnými aktivitami, nemohou efektivně pracovat bez určitého sladění a reciproční 

propojenosti. Firemní řízení je obšírnou kategorií zahrnující organizování, plánování, 

personalistiku, vedení a kontrolu dílčích podnikových činností na jednotlivých úrovních 

tak, aby podnik dosahoval stanovených cílů. Optimálním řešením je skloubit všechny tyto 
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činností. Podnik řídí buď sami majitelé, nebo zvláštní orgány vytvořené majiteli. Tyto 

orgány jsou zodpovědné majitelům, většinou se jedná o podnikový management.   

Máme 3 úrovně řízení (obr č.1): 

1. Strategické řízení – zaobírá se nejdůležitějšími otázkami řízení podniku jako 

např. výběr trhů, organizace firmy, výběr dodavatelů, výrobková politika. 

Strategickým řízením se zaobírá TOP management firmy. Strategie firmy se 

zpracovává na 10-20 let. K těmto účelům se používá SWOT analýza, 

marketingový průzkum, analýza trhů. V hojné míře se taky využívá intuici.  

2. Taktické řízení – zaobírá se jím střední management. Řeší otázky ohledně 

materiálových toků, druzích výrobků, jejich inovací, instalace a stavba 

souprav.  

3. Operativní řízení – je na starosti nejnižšího článku řízení. Pro svoji činnost 

využívá nejvíce exaktní metody rozhodování, méně intuici. Řeší např. 

plánování a rozvrhování produkce, zásoby, expedice, transport.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.1 Globální architektura informačního systému podle řízení 

Máme 3 styly řízení: 

1. Autokratický styl – manažér sám nejlíp ví co je nejlepší 
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2. Demokratický styl – zaměstnanci se zapojují do pracovního procesu i do 

rozhodování, posiluje to jejich autoritu, uznání 

3. Liberální styl – manažér nechává věcem volný průběh, zapojuje se 

sporadicky. [9] 

1.7 Strategické řízení podniku  

Jedná se o vrcholové vedení podniku. Zabývá se např. určováním a vyhodnocením 

nových záměrů a strategií, jeho úkolem je mezi jinými pružně reagovat na osudné zvraty 

okolí. Důležitým faktorem je zde konkurenceschopnost – podstatou efektivity firmy na 

trzích, kde je konkurence. Strategické řízení podniku se taky zabývá cíli firmy, které mají 

celofiremní dosah a působnost. 

Cíle firmy by měly být: 

 Stimulovatelné – měli bychom mít možnost stimulovat cíle tak, 

abychom dosáhli těch nejpříznivějších výsledků 

 Měřitelné – dosažení, nebo nedosažení záměrů by mělo být 

měřitelné 

 Akceptovatelné – měly by být akceptovatelné i ze strany těch, kdo je 

budou realizovat 

 Realistické – cíle by měly být realistické a dosažitelné 

 Načasovatelné – určení v čase 

Hlavní fáze strategického řízení: 

 SWOT analýza – zkoumání silných a slabých stránek firmy, nalézání 

příležitostí a hrozeb z vnějšku 

 Stylizace strategie – tvorba několika variant strategií, výběr té 

nejvhodnější 

 Implementace strategie – uvedení strategie do reálného života 

 Kontrola strategie – srovnání výsledků reálné strategie 

s předpokládanými výsledky, používá se zde zpětná vazba 

Úlohy informačního systému a systému řízení se prolínají a vzájemně prostupují. 

To, co je pro ně společné, je zabezpečování rovnovážného chování firem a institucí. [9] 
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2 Informační systém  

2.1 Úvod 

Informační systémy v dnešní době nabývají na větším a větším významu. Dnešní 

moderní podnik si už bez kvalitního, moderního informačního systému nelze představit. 

Časy přenosu dat pomocí dávkových souborů jsou dávno pryč. V dnešní době internetu, 

netbooků, tabletů, mobilních telefonů a vysokorychlostního přenosu dat se nabízí 

různorodé využití informačních technologií a s tím souvisejících informačních systémů. 

Informační systémy nám pomáhají taky se snáze rozhodovat, určovat další strategií 

podniku, vytvářet větší zisk podniku. Ne vždy investice vložená do informačních systémů 

se vrátí okamžitě, ale vhodné zainvestování do informačního systému, který je podniku 

ušitý na míru, se většinou vyplatí z jiných hledisek – usnadní práci ať už řadovým 

zaměstnancům někde na provozu, nebo administrativním zaměstnancům, nebo dokonce 

střednímu a top managementu, který určuje další strategií, další směrování podniku. 

Informace, data, nebo taky vstupy, které přicházejí do systému a jsou tam uchovávaný, 

jsou velice významné pro podnik a napomáhají vedoucím pracovníkům při strategickém 

rozhodování o dalším působení podniku. Tyto informace ovšem musí být pravdivé, přesné 

a taky správně načasované, aby mohly být užitečné. Bez těchto předpokladů sebelepší 

systém nebude nic platný při strategickém rozhodování firmy.  Mezi nejznámější a 

nejstarší podnikové informační systémy v ČR, tzv. ERP systémy patří např.: Microsoft 

Dynamics – Axapta Microsoft Dynamics – Navision, Oracle E-Business Suite, JD 

Edwards Enterprise One, mySAP Business Suite, i/2, Helios Green, nebo VEMA. [3] 

Podrobnější popis bude následovat v dalších kapitolách.   

2.2 Definice 

Informační systém je systémem umělým, vytvořeným přes člověka. Tím pádem 

člověk ve velké míře může tento systém ovlivňovat, řídit. Máme nepřeberné množství 

definic systému, jedna z definic je tato: Informační systém můžeme chápat jako soubor 

lidí, metod a technických prostředků zajišťujících sběr, přenos, uchování, zpracování a 

prezentaci dat a s cílem tvorby a poskytování informací dle potřeb příjemců informací 

činných v systémech řízení. Pomocí této definice vidíme člověka jako součást 

informačního systému. Můžeme také říct, že informační systém je podpůrný systém pro 
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systém řízení. V případě navrhování systému řízení musíme znát cíle a informační systém 

řešit tak, aby tyto cíle podporoval. 

2.3 Struktura informačního systému 

 Technické prostředky (hardware) – veškeré hardwarové vybavení, ať 

už se jedná o počítače (základní deska, zdroj, procesor, paměti, 

grafická karta, zvuková karta, DVD-ROM, monitor, klávesnice, 

myš) nebo o počítačovou síť, díky které spolu komunikují (počínaje 

FTP kabely, datovými zásuvky, patch panely a switchy konče). 

Nesmíme v tomto místě zapomenout taky na úložná místa, tzn. 

servery, datová pole.    

 Programové prostředky (software) – je to souhrn všech aplikací, 

díky kterým můžeme ovládat naše počítače, resp. řídit chod podniku. 

Jedná se o základní operační systém (ať už to je Windows, nebo 

Linux, nebo jiný) a taky o další podpůrný software, např. SAP, 

Lotus Notes, Delfin, VIS, nebo pro vývojáře AutoCAD. V dnešní 

době je software nepřeberné množství, záleží na každé firmě jaké má 

požadavky, co za systémy potřebuje.   

 Organizační prostředky (orgware) – sestava ustanovení a zásad, 

které nám přesně určují používání informačních technologií. 

 Lidské prostředky (peopleware) – představuje nám úlohu člověka a 

jeho fungování v počítačovém prostředí.  

 Reálný svět (informační zdroje, legislativa, normy) – kontext 

informačního systému. 

Jestli-že chceme, aby informační systém byl efektivní, pak nesmíme při jeho vývoji 

zanedbat žádnou z jeho složek. [1]  

 

Mezi hlavní požadavky na informační systém patří: 

1. Spolehlivost 

2. Účinná provozovatelnost (v poměru k výdajům) 

3. Flexibilita (možnost vývoje) 
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4. Udržovatelnost 

5. Bezpečnost 

2.4 Architektura informačních systémů 

Můžeme jí chápat jako nástroj systémové integrace. Zobrazuje nám jak integraci 

vnitropodnikovou, tak i integraci firmy s vnějším prostředím. Pomáhá nám řídit integraci 

komponent informačního systému podniku v určitém stylu, duchu. Musí být názorná, 

srozumitelná a jednoduchá. Neustále se vyvíjí, upravuje, přizpůsobuje měnícím se 

požadavkům podniku, ale při zachování koncepce. Řídí nám vývoj informačního systému, 

řeší vztahy s dodavateli informačních systémů, formuluje nám celkovou koncepci 

informačních systémů. Architekturu považujeme za důležitou taky z těchto důvodů:  

·         vytváří relativně stabilní rámec, do něhož se v průběhu doby vývoje 

informačního systému začleňují jednotlivé aplikace a prostředky, 

·         podporuje pevnost rozvoje informačního systému i při rychlém technologickém 

rozvoji, 

·         umožňuje aplikovat hotové výrobků a reagovat tak na jejich různorodost. 
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Architekturu dělíme na: 

1. globální - předmětem návrhu informačního systému je celkový pohled, např. 

způsob řízení, věcná orientace, vztah k úrovni řízení …) (obr. č.2) 

 

 

Obr. č.2 Obecná architektura informačního systému firmy 

2. dílčí – detailnější pohled na systém, dělíme jí na další „podvrstvy“ : 

 funkční 

 procesní 

 datová 

 softwarová 

 hardwarová 

 technologická 
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Z obecného obrázku architektury informačních systémů se můžeme dozvědět 

následující fakta: 

1. CRM - řízení vztahů se zákazníky v sobě zahrnuje software pro řízení marketingu, 

prodeje a služeb zákazníkům. 

2. ERP – integrované řízení výroby v sobě obsahuje programy pro posouzení a 

plánování produkce, správu materiálového zajištění, správu skladů, prodej 

dokončené produkce a účetnictví s financemi.  

3. SCM – řízení dodavatelských řetězců vyjadřuje programy pro rozebírání tržní 

poptávky, pozorování omezených zdrojů a kapacit a programy pro plánování 

v skutečném čase.  

4. Efektivní řízení prodejních řetězců je umožněno integrací individualizace produktů, 

řízením cenové a smluvní politiky, automatizovaným řízením nabídky, řízením 

vztahů se zprostředkovateli a řízením propagace.  

5. EAI – nachází se v centrum podnikové architektury a představuje řízení znalostí a 

systém pro integraci všech podnikových aplikací. Shromažďuje informace ze všech 

„koutů“ podniku. Aplikaci BI nabízí analýzy a syntézy dat, předpovědi vývoje. 

Slouží jako základna pro rozhodování na poli CRM, SCM i ERP. 

6. BI – Business Inteligence – řízení znalostí – je v těsné souvislosti s integrací 

podnikových aplikací. 

V krátkosti jsem představil pouze obecný pohled na architekturu informačních 

systémů. [2]  
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3 ERP systémy 

3.1 Definice 

ERP systems are SW tools used to manage enterprise data. ERP systems help 

organizations deal with the supply chain, receiving, inventory management, customer order 

management, production planning, shipping, accounting, human resources management, 

and other business functions. (ERP systém pomáhají podnikům v oblasti dodavatelského 

řetězce, příjmu materiálu, skladového hospodářství, přijímání objednávek od zákazníků, 

plánování výroby, expedice zboží, účetnictví, řízení lidských zdrojů a v dalších 

podnikových funkcích). [3] 

3.2 Historie 

Uplynulých deset – patnáct let bylo ve znamení zavádění komplexních 

informačních systémů ERP do podniků, a nejenom tam. Směle můžeme říct, že jsou to 

právě ERP aplikace, které nejvýrazněji ovlivňují současný podnikový business. ERP u nás 

používá přes 90 % podniků zahrnutých do TOP 100 a tím pádem ovlivňují velké množství 

lidí, ať už řádových zaměstnanců firem, nebo TOP manažéry, obchodní partery, obchodní 

instituce.  

Osmdesátá léta 20 století byla charakteristická vývojem a zaváděním vlastních 

úloh, kdy podniky se snažily z vlastních kádrových zdrojů vytvořit a aplikovat řešení na 

míru ušitá potřebám uživatelů. Jednalo se o aplikace, které byly často označovány jako 

automatizované systémy řízení (ASŘ). Nutno dodat, že na svou dobu byly tyto aplikace 

značně propracované a ve své době určitě dostačující. Ovšem už počátkem devadesátých 

let došlo k velkým změnám. Agendový způsob zpracování (např. zpracování mezd), který 

byl tak charakteristický pro osmdesátá léta, byl nahrazen systémem novým, kdy aplikace 

byly postaveny na myšlence integrace do jednoho společného řešení na bází jednotné 

databázové platformy, z níž čerpaly finanční, výrobní, logistické, ale také obchodní 

činnosti, dříve programované odděleně. Jak již bylo řečeno, přelom osmdesátých a 

devadesátých let v podnicích dominovaly systémy ASŘ, které řídily všechny procesy, 

včetně těch technologických. Dalším důležitým směrem konce osmdesátých let bylo 

zavádění tzv. automatizace inženýrských prací, tzv. AIP, což byly vlastně aplikace 

zaměřené na podporu návrhu výrobku. Jednalo se většinou o aplikace pro podporu 

konstruování, označována jako CAD aplikace (Computer Aided Design), nebo taky CAPP 
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(Computer Aided Process Planning) – aplikace pro podporu plánování výrobního postupu. 

Můžeme směle říct, že osmdesátá léta byla charakteristická používáním počítačů na 

podporu výrobku a jeho realizaci (CAD/CAM řešení), následně v devadesátých letech 

dochází k nasazování počítačů pro plánování a řízení výroby, tzn. zajištění celého 

logistického toku zakázky. Tato řešení nesla název CIM, resp. MRP II v anglosaských 

zemích. Systémy ERP navazují na systémy MRP II, kdy kromě zajištění komplexního 

logistického toku zakázky obsahují ještě finanční aplikace (zejména účetnictví), a taky 

další aplikace podporující činnosti podniku spojené s obchodem a vlastně se zákazníkem a 

okolím podniku. ERP systémy můžeme dnes chápat ve 2 rovinách: 

 ERP systémy zahrnující výše uvedené vnitropodnikové oblasti, což 

znamená výrobu, logistiku, finance, lidské zdroje. 

 ERP systémy rozšířené, tzv. extended ERP- což jsou rozšiřující 

aplikace, jako např. manažerské nadstavby typu BI (Business 

Inteligence), aplikace CRM (Customer Relationship Management), 

aplikace typu SCM (Supply Chain Management). Patří sem taky 

aplikace pro realizaci elektronického obchodu – např. aplikace B2B 

(Business to Business), B2C (Business to Customer) a taky 

zásobování (e-procurement). 

Ve stručnosti historií ERP systémů můžeme popsat takto: 

 1970 – 1985 – období mainframů (velkých sálových počítačů), 

 1985 – 1995 – klient-server architektura, 

 1995 – 2005 – období internetu, 

 po roce 2005 – období architektury zaměřené na služby (Service 

Oriented Architecture – SOA, nebo Enterprise Service Architecture 

– ESA v případě SAP). [3] 

3.3 Základní vlastnosti ERP 

ERP, nebo-li Enterprise Resource Planning představuje účinný nástroj, který 

dokáže pomoci při plánování a řízení všech důležitých interních podnikových procesů 

(zdrojů a jejich přeměnu na výstupy) a to na všech úrovních, od operativní až po 

strategickou. Mezi tyto klíčové procesy patří: výroba, personalistika, logistika a taky 
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ekonomika. ERP systémy, dříve MRP systémy, se rozšířily do dnešní podoby ERP II 

systémů, tzv. Extended systémů a integrují v sobě další procesy. Až podniková praxe si 

„vynutila“ další těsnější propojení interních procesů a to hlavně s: 

 procesy, které podporují (především) vrcholové rozhodování (EIS, 

OLAP reporting, datové sklady). 

 externími procesy, u nichž není přesně definován vlastník a jejichž 

řízení nemá management firmy plně pod kontrolou (jedná se o 

modul SCM – řízení dodavatelského řetězce a taky modul CRM – 

řízení vztahů se zákazníky) 

Mezi klíčové vlastnosti ERP systému patří: 

 sdílení dat, postupů a jejich standardizace přes celý podnik 

 vytváření a zpřístupňování informací v reálném čase 

 schopnost zpracovávat historická data 

 automatizace a integrace hlavních podnikových procesů 

 celostní přístup k řešení ERP koncepce 

Mezi zásadní požadavky, které od ERP systémů očekáváme, jsou: 

 realizace měřitelných přínosů v oblasti snižování celé struktury 

nákladů vznikající neefektivním řízením firmy 

 realizace neměřitelných přínosů v oblasti řízení podnikových 

procesů a dostupnosti informací v reálném čase. 

Dnešní moderní ERP systém představuje větší množství hardwarového a softwarového 

vybavení, zahrnuje např. databázové systémy, síťové operační systémy, více prostorové 

servery, apod. Ovšem toto hardwarové a softwarové vybavení by nám nebylo nic platné, 

pokud bychom neměli nějaký cíl, nějakou strategií, konkrétně podnikovou strategií. A taky 

samozřejmě prvek nejdůležitější, což jsou lidé, tzv. orgware. Bez kvalitních, proškolených 

a loajálních zaměstnanců by sebelepší systém neměl žádnou hodnotu. Pokud jsou všichni 

zaměstnanci srozumění s informační strategií, resp. s podnikovou strategií a jsou správně 

proškoleni, pak podnik může dosáhnout větších úspor a lepších výsledků než se stávajícím 

systémem. [5] 
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3.4 Implementace ERP v podniku 

Samotné implementaci ERP v podniku předchází ještě „pár“ předchozích kroků. 

Když se zjistí, že starý a pořád inovovaný systém už je nevyhovující, rozhodne se o 

pořízení nového systému a vytvoří se řešitelský tým, který bude dbát na výběr vhodného 

ERP řešení. Ovšem nejprve tento tým vytváří projekt, který bude zahrnovat všechny kroky 

k implementaci nového systému, tzn. výběr vhodného řešení až po uzavření smlouvy. 

Následuje samotné zavádění ERP systému.  

V přípravných fázích vlastní implementace jsou většinou prováděny následující 

činnosti: 

 Analýza požadavků a návrh koncepce řešení, kterou na základě 

sběru požadavků provádí dodavatel ERP. 

 Stanovení pravidel organizace a komunikace v rámci projektového 

týmu mezi dodavatelem ERP a jeho uživateli v podniku včetně 

naplánování schůzek. 

 Instalování ERP systému, včetně dodání hardware a software 

 Zaškolení osob 

 Stanovení organizace toku dat, odpovědnost za jejich tvorbu, údržbu 

a zpracování 

 Specifikace a nastavení klíčových parametrů ERP, pomocí níž se 

celý ERP customizuje na konkrétní podmínky podniku. 

 Analýza podnikových procesů a jejich korelace s procesy 

v referenčních modelech. 

 Navržení formulářů, s jejichž pomocí bude se systémem 

komunikováno a které budou jako výstupní podklady využívány 

v rámci podniku i při komunikaci s dodavateli a zejména zákazníky. 

 Stanovení způsobu převedení stávajícího způsobu zpracování, 

současného řešení ERP na nový. Tady máme 2 možnosti: buď 

jednorázové „překlopení“ nebo paralelní chod obou systémů po 

určitou dobu. 
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Součástí implementace je i integrace ERP systémů s ostatními aplikacemi, které 

podnik využívá. Jedná se především o nutnost převodu dat, změnu používaných dokladů, 

úpravy sestav, atd. Přechod na nový systém může být postupný, např. jenom na některé 

moduly, např. sklady, ale může se taky jednat o celkové „překlopení“ systému. Řešením 

může být ovšem i současný běh obou systémů najednou. 

Po části implementace následuje fáze provozu a údržba systému. A časem se taky 

může jednat o upgrade systému, tzn. rozšiřování systému. [8]  
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4 Další moduly informačních systémů 

4.1 Manažerské aplikace EIS (Executive Information Systems)  

Představují informační systémy pro podporu řízení, v obecné architektuře Business 

Intelligence se nachází v prezenční vrstvě. Jsou zvláštně určeny na podporu potřeb řídicích 

zaměstnanců a manažerských procesů (firemní rozbory, plánování, rozhodování). EIS 

pracuje s vybranými nebo změněnými informacemi, které jsou šiřitelem ucelených 

informací, charakterizujících příslušné jevy v podniku. Hlavním úkolem EIS je identifikace 

a lokalizace určitých procesů v podniku, dalším úkolem je pak jejich detailní rozbor.   

EIS náleží do skupiny tzv. OLAP produktů, zajišťujících vysoce účinný 

mechanismus vícekriteriální analýzy. Jsou to účelově orientované aplikace, primárně 

určeny pro potřeby vedení podniků a institucí. Používají všech přístupných informačních 

zdrojů tvořených na nižších úrovních informačního systému, tj. úlohami transakčního 

charakteru (TPS), úlohami pro taktické a operativní řízení (MIS) a úlohami pro podporu 

rozhodování (DSS). 

Prostupování sjednocených informačních systémů (ERP – např. SAP R/3) do 

veškerých procesů v podniku spolu s nástupem komunikačních technologií směřuje 

k dramatickému růstu objemu dat v těchto systémech. Pro potřeby efektivního řízení 

vyžadujeme sledování souhrnných údajů, jejichž objem není tak rozsáhlý, ale jsou to údaje 

se značnou mírou agregace. Tento účel naplňují informační systémy pro podporu řízení – 

EIS, které představují vrchol řídicí pyramidy. Jedná se o efektivní spojení datového 

potencionálu provozního transakčního systému s řídicími mechanizmy organizace a 

analytickými potřebami jednotlivých složek řízení. Jsou projektovány tak, aby jednak 

umožňovaly přístup k externím údajům, jednak byly napojeny na informační systém 

podniku. EIS dokáží přemísťovat velké objemy primárních dat, generovaných hlavními 

procesy dané organizace do logických struktur, které představují řídicí a rozhodovací 

procesy v určité organizaci. Jsou typické jednoduchým, intuitivním ovládáním a zahrnují 

účinné prostředky pro přehlednou prezentaci (tabulky, grafy). 

 

 

 



 

19 

 

EIS se různí od tradičních systémů v následujícím: 

 Jsou speciálně vyprojektovány pro potřeby řídicích (výkonných) 

pracovníků. 

 Umí přistupovat specificky k informační databázi a také jsou 

schopny vytvářet zprávy. 

 Dávají on-line analytické prostředky. 

 Zpřístupňují rozsáhlou oblast interních a externích dat. 

 Používají je přímo vedoucí pracovníci bez asistence. 

 Umí prezentovat informace také v grafické formě. 

 Jsou jednoduché pro používání. 

Základní vlastnosti EIS: 

 Multidimenzionální koncepce a manipulování s daty – realizuje 

uložení údajů v kombinaci definovaných dimenzí, umožňuje 

různorodé pohledy na údaje podle dimenzí a umí je dynamicky 

měnit. 

 Intuitivní manipulace s údaji z pohledu uživatele (grafické rozhraní, 

zooming). 

 Možnost získávat údaje z heterogenních datových zdrojů – OLAP 

prostředky musí mapovat stav uložení údajů, přístup k nim a 

zabezpečit vhodné konverze do vlastní datové báze. 

 Nabídka vlastních databází pro OLAP i bezprostřední přístup do 

externích dat. 

 Podpora novodobých analytických přístupů. 

 Client/server architektura. 

 OLAP prostředky musí být schopné sjednocení s jinými prostředky 

(otevřenost a transparentnost). 

 Podpora víceuživatelského fungování (paralelní přístupy, 

zabezpečení integrity a bezpečnosti provozu). 
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Zvláštní vlastnosti:  

 Efektivní úprava řídkých matic (bez ohledu na jejich zdroj musí být 

chybějící hodnoty ignorovány OLAP analyzátory). 

 Úprava nenormalizovaných dat (sjednocení OLAP stroje a 

nenormalizovaných zdrojových dat). 

 Diferenciace chybějících hodnot od nulových. 

 Okamžité poskytování výstupů (nenáročné úpravy, zobrazení a 

kombinace výstupů podle momentálních potřeb uživatele). 

 Stálý výkon na výstupech (výkon nezávislý na množství 

definovaných dimenzí). 

 Druhová dimenzionalita (funkce dodávaný navíc musí být zajištěny 

pro jakoukoliv dimenzi). 

 Množství dimenzí pro model by nemělo být limitováno. 

 Nekonečné operace napříč dimenzemi (operace s informacemi mezi 

jednotlivými dimenzemi by neměly být omezeny množstvím 

dimenzí). 

Dodržení OLAP standardů ve spojitosti s posouzením jednoduchosti implementace, 

ovládání aplikace a schopnosti dodavatele vytvořit v krátké době prototyp budoucího 

software nad vzorkem skutečných dat, jsou jednoznačným měřítkem pro výběr 

konkrétního EIS. [13] 

4.2 Multidimenzionalita EIS 

Představuje charakteristickou vlastnost EIS. Multidimenzionalita nám dává 

možnost okamžitě a jednoduše vytvářet nové pohledy na data, jejich následné zařazení do 

nových souvislostí, vyhledávání zákonitostí (trendových charakteristik), indikaci odlišností 

zásadních ukazatelů od plánovaných hodnot, činnosti s historií a anticipaci budoucího 

vývoje. Podstatou EIS je několikadimenzionální tabulka, která nám umožňuje okamžitě a 

pružně pozměňovat jednotlivé dimenze, tedy vlastně pozměňovat pohledy uživatele na 

modelovanou ekonomickou realitu. Pohled na ekonomiku jakékoliv firmy je také 

multidimenzionální. Pro ekonomické programy, jež jsou rozvinutelné v čase, je množství 

tři dimenzí, používaný v tabulkových kalkulátorech nedostačující. U malých podniků 

manažer má globální přehled i bez použití nástrojů BI a má možnost sledovat podrobnosti. 
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U větších firem musí být data pro manažera pečlivě připravovány. Multidimenzionální 

forma informací je pak nutností. 

Když např. chceme spočítat jak se jednotlivá střediska (celkem je jich např. 20) 

podílejí mzdovými náklady na výrobě jednoho z 25 výrobků (v každém středisku 

zaměstnáváme kupříkladu 50 zaměstnanců) za dobu 12 měsíců, pak nám nestačí 3 

dimenze. Potřebný počet buněk pro výpočet je: 12 x 50 x 25 x 20 = 300 000. Pokud ovšem 

ještě navíc budeme chtít sledovat našich 65 dealerů při prodeji, tzn. že se nám počet buněk 

zvýší na 12 x 50 x 25 x 20 x 65 = 19 500 000. V tomto případě už to tabulkové kalkulátory 

nezvládnou, v tomto případě je už nutností použití pět dimenzí v multidimenzionální 

datové kostce (obr. č.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.3 Nadprostorové dimenze (druh zboží, odběratelé, regiony) 

 

Takovéto operace jsou typické pro podniky, státní správu, bankovnictví, na 

kontrolních úřadech, atd. Výhodou EIS při řešení těchto úloh je schopnost velmi 

operativně dělat v nadprostorové matici umožňující upravovat pohledy (points of view) na 

danou problematiku. Programy EIS jsou tedy založeny zejména na využití tzv. 

multidimenzionálního uložení dat, které uživateli umožňuje flexibilně realizovat různé 

Čas 

Ekonomické ukazatelé 
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pohledy (řezy) na své údaje. Několikadimenzionální uložení dat je převážně 

uskutečňováno na základě metadatové nadstavby nad relačními tabulkami. Metadata 

přiřazují řádky a sloupce relačních databází individuálním dimenzím a buňkám v n-

dimenzionální tabulce. V metadatech jsou také zahrnuta pravidla agregace údajů na 

jednotlivých úrovních definovaných dimenzí. 

Informace o ukazateli (například nákup) si představíme jako kostku v prostoru o 

tolika dimenzích, kolik potřebujeme. Dimenze představují body pohledu, jež mají vztah 

k analyzovanému jevu (pro prodej např. Klienti, Skupina zboží, Oblasti …). Běžnými 

dvěma dimenzemi jsou u ekonomických analýz ekonomičtí ukazatelé a čas (častokrát 

rozdělen na dvě až tři jednotky času – dny, měsíce, roky). Dále jsou pak vymezeny tzv. 

vyšší dimenze – nadhledy (např. střediska, kategorie zboží, kódy zboží, oblasti, dodavatelé 

a zákazníci, pracovníci, sklady a mnoho dalších). Ty znázorňují možné úhly pohledu na 

zkoumaný jev, popřípadě eventuality okamžité změny takového úhlu pohledu. 

Hlavním úkolem OLAP technologií je jak nejrychleji dát uživateli požadované 

datové řezy, popřípadě výsledky analýz provedených zrovna nad těmito řezy. OLAP 

systémy připouštějí i nadbytečnost údajů, dokonce ji cíleně používají k dosažení rychlejší 

odezvy na dotazy. Odezva na přeměnu definice pohledu je pak v nástrojích využívajících 

OLAP technologie takřka okamžitá. Problém enormního rozšíření multidimenzionálních 

údajů se projevuje až v určitých situacích, jako jsou nadměrná hierarchická 

komplikovanost dimenzí, zvětšující se množství dimenzí a s tím související řídkost 

informací apod. Otázka administrace multidimenzionálních údajů taktéž úzce souvisí 

s typem ukládání a dalším zpracováním těchto informací. 

Shrnutí EIS 

 Hlavním účelem EIS je podpora manažerského rozhodování a 

„vzdělávání“ o firmě, jejich výrobních procesech a interakci 

s externím prostředím. Takto informovaní manažeři mohou lépe 

odpovědět na otázky ohledně řízení a také se mohou lépe 

rozhodovat. Organizace dosahují lepších obchodních výsledků, 

pokud jejich EIS jsou navrženy tak, že podporují také učení se o 

vlastní organizaci. Organizace, které pracují s EIS a byly utvořeny 

pouze jako „myšlenkový model“, tedy pouze výlučně čistě 

k podpoře rozhodování, jsou méně efektivní.  
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 sekundárním účelem EIS je umožnit okamžitý přístup k údajům. 

Všechny údaje obsažené v EIS můžou být manažery získány i 

tradičními metodami. Nicméně potřebné zdroje a čas nezbytný 

k získání údajů těmito tradičními metodami mnohdy manažery 

odradí. Spěšný přístup ovlivňuje vzdělávání manažerů. Učební 

proces manažera není narušován, jestliže odpověď na svoji otázku 

dostane okamžitě. Nemusí využívat tradiční metody, a tak přicházet 

o čas a myšlenky, které může využít lépe.  

 Dalším účelem EIS je výborná schopnost upozornit přímo manažera 

na nebezpečí ve zvláštních oblastech firmy nebo ve zvláštních 

oblastech obchodních problémů. Někteří manažeři je také považují 

za vynikající prostředek k hlídání svých podřízených. [13] 

4.3 MIS (Marketing information system) 

Jak už vyplývá z názvu, jedná se o manažerský informační systém. Jeho hlavním 

úkolem je shromažďovat nesetříděné informace z různých databází za účelem jejich 

následného zpracování. Děje se tak na základě požadavku uživatele. Výsledky zpracování 

jsou nám zobrazovány v různých pro běžné uživatelé přívětivých formách, např. ve formě 

různých sestav, grafů, tabulek. MIS je důležitým nástrojem pro rozhodování firmy ať už 

pro vedoucí pracovníky firmy, nebo pro marketingové oddělení. Tvoří ho přístroje, 

zaměstnanci a postupy na sbírání, členění, rozbor, interpretaci a šíření včasných a přesných 

informací. 

 

Složky MIS (obr. č.4): 

 Vnitřní disponibilní údaje 

 Marketingové zpravodajství 

 Marketingový výzkum 

 Marketingové analýzy na podporu rozhodování 

 

 



 

24 

 

Marketingový informační systém a okolí 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marketingová rozhodnutí a komunikace 

 

Obr. č.4 Marketingový informační systém a okolí 

 

AD. 1 – Interní informační systém – jedná se o informace týkající se vnitřních 

záležitostí podniku, např. data o výsledcích podniku, různé přehledy zakázek, prodejů, cen, 

skladových rezerv, pohledávek. 

AD. 2 – Marketingové zpravodajství – dává nám informace o důležitých událostech 

pro podnik. Jedná se např. o knihy, noviny, internet, obchodní publikace, rozhovory s 

pracovníky, odběrateli, distributory, manažery. Je to takový souhrn metod a informačních 

zdrojů pro získávání důležitých informací o vývoji v tržním prostředí.   

AD. 3 – Marketingový výzkum – představuje obšírnější téma. Marketingový 

výzkum je soustavné určování, hromadění, analyzování a hodnocení informací, které se 

vztahují k určitému problému před, kterým firma stojí. Představuje jakýsi „most 

k zákazníkovi“.  
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Můžou být různí dodavatelé marketingového výzkumu: 

 Vlastní marketingové výzkumné oddělení 

 Zaměstnání studentů, učitelů, použití svojí počítačové informační 

sítě, zkoušení konkurence 

 Různé marketingové výzkumné společnosti 

  Proces marketingového výzkumu dělíme na 2. části: 

Marketingový výzkum – I: 

1. Popis problému a stanovení výzkumných cílů 

2. Sestavení plánu výzkumu 

3. Sbírání dat 

4. Analýza dat 

5. Představení výsledků 

Marketingový výzkum – II: 

1. Rozpoznání a definování marketingové hrozby nebo příležitosti 

2. Stanovení záměrů 

3. Zpracování plánu výzkumu 

4. Sbírání, zpracování a rozbor dat 

5. Vypracování zprávy pro management podniku 

 

Následně dochází k přerozdělení úkolů mezi marketingový management a 

výzkumné oddělení firmy. 

AD. 1 – Popis problému a stanovení výzkumných cílů – máme různé typy 

výzkumu, dělíme je např. podle charakteru výzkumu: 

 Badatelský (předběžný) 

 Popisný 

 Kauzální 

 Podle typu výzkumu rozlišujeme výzkumy: 

 Souhrnný rozbor trhu 

 Zkoumání konečného konzumenta 

 Zkoumání průmyslového trhu 
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 Zkoumání konkurence 

 Zkoumání produktů 

 Zkoumání reklamy 

 Zkoumání prodeje 

 Zkoumání image 

Výzkum taky máme: 

 Kvantitativní – velké množství respondentů, známe mínění a 

chování lidí, mezi techniky tohoto výzkumu patří: individuální 

pohovory, zkoumání, experimentování, písemné dotazování.  

 Kvalitativní – podněty chování lidí, vysvětlení příčin takovýchto 

chování. V tomto výzkumu se uplatňují následující techniky: osobní 

detailní rozhovory – používají se zde projektivní techniky (testy 

slovních spojení, dokončování vět, vysvětlení obrázků, atd.), 

skupinové rozhovory.  

AD. 2. – Sestavení plánu výzkumu: 

 Datové zdroje  

 Výzkumné přístupy 

 Techniky 

 Záměry výběru respondentů 

 Techniky kontaktování respondentů 

Datové zdroje můžou být: 

 Sekundární zdroje dat – jsou to již existující data, ovšem většinou 

shromážděny z jiných důvodů. Má to své plusy i mínusy. Mezi plusy 

patří např.: momentální dostupnost těchto informací a taky s tím se 

váže lacinost takovýchto informací. Mezi mínusy musíme zařadit: 

zkreslenost, neaktuálnost a nižší spolehlivost takovýchto dat.  
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Dělíme je na: 

1. Vnitřní – jsou to např. data o vstupech marketingu, data o výstupech 

marketingu, styk s klienty. 

2. Vnější – jsou to volně přístupná data, patří sem např.: denní noviny, 

specializované časopisy, internet, demografie, přemisťování populace, 

statistické ročenky, specializované knihy, výroční zprávy, specializované 

databáze, atd.  

 Primární zdroje dat – jsou to původní data, které musí být teprve 

shromážděny. 

Mezi výzkumné přístupy patří např. observace, skupinově-orientovaná interpelace, 

průzkum-dotazování, experimentování. Mezi nástroje výzkumu patří: dotazníky a taky 

technické prostředky jako např. people-meter, galvanometr, tachistoskop. Výběr 

respondentů probíhá následovně: nejprve se určí výběrová jednotka, následně se určí 

velikost výběrového souboru a potom je na řadě vytváření výběrového souboru. 

Respondenti můžou být kontaktování: osobně, telefonicky, poštou, elektronicky. 

AD. 3. – Sbírání dat 

Jedná se o nejvýznamnější a taky nejdražší část výzkumu.  V této části výzkumu je 

taky největší šance vzniku chyb. S novou érou, novým věkem je přísun nových 

technologií, technik a s tím se vážou i nové možnosti sběru informací. Mezi tyto nové 

možnosti/vymoženosti patří:  

 Dotazování respondentů prostřednictvím telekomunikačních a 

počítačových sítí 

 Optické senzory a elektronické registrační pokladny v obchodech 

 Zvláštní kreditní karty 

 Takto získaná data musí být: relevantní, validitní, reliabilitní, 

efektivní.  

AD. 4. – Rozbor informací – jedná se o tyto činnosti: 

 Úprava dat do tabulek, jejich následné třídění 

 Vymezení průměrných hodnot a statických indikátorů 

 Použití moderních kvantitativních technik a rozhodovacích modelů 

(MDSS) 
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AD. 5. – Představení výsledků  

Jsou prezentovány pouze ty informace, ty zjištění, která jsou důležitá pro 

marketingové strategické rozhodování. [11] 

4.4 CRM (Customer Relationship Management) 

Je to jeden z dalších důležitých modulů pro správné řízení firmy. Jedná se o modul, 

který řídí naše vztahy se zákazníky. CRM můžeme představit jako business koncept, díky 

kterému máme celistvou představu o zákazníkovi, díky čemuž se můžeme o něho lépe 

starat, mít s ním lepší vztah a následně maximalizovat zisky z něho. Taky můžeme říct, že 

se jedná o filozofii, která vidí marketing jako proces tvorby dlouholetých vztahů s našimi 

zákazníky tak, aby byli s námi spokojeni a vraceli se.  

Modul CRM dělím na:  

 hCRM (lidské CRM) – míří na mezilidské vztahy 

 eCRM (elektronické CRM) – se zaměřuje na management vztahů 

založený na systému. 

Pod pojmem zákazníka rozumíme klienta organizace (stávajícího i budoucího) a 

taky další subjekty firmy, kde můžeme zařadit např. obchodní partnery, pracovníky. 

Můžeme říct, že často společně s know how firmy je zákazník firmy to nejdůležitější, to 

nejcennější co firma vlastní. Firma by si měla svých zákazníků vážit a předcházet všem 

zákazníkům a vycházet jim vstříc. Vztah se zákazníkem můžeme vyjádřit jako dlouhodobé 

aktivum podniku. Čistá hodnota zákazníka je vlastně kapitálová hodnota vztahu se 

zákazníkem během celkové doby existence vztahu. Ovšem hodnota vztahu neznamená 

jenom finanční, ale i nefinanční aspekty.  

Cíle CRM: 

 zvětšit celkové množství zákazníků 

 zmenšit výdaje na získání nových zákazníků 

 zvětšit výnosy na zákazníka 

 vylepšit komunikaci se zákazníky 

 zmenšit výdaje prodeje 

 zmenšit výdaje udržení stávajících zákazníků 
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 zvětšit průměrnou výši zakázek 

 zmenšit výdaje na zaškolení nových obchodníků 

 zkrátit reakční doby 

 zkrátit obchodní cyklus 

CRM systém bývá propojen s dalšími firemními datovými zdroji, např. s ERP 

systémy, internetem, intranetem a extranetem, nástroji pro spolupráci s office systémy, 

s komunikačními nástroji (telefon, SMS, fax), groupwarovými nástroji. 

Implementace CRM systémů: 

1. implementace kontaktních bodů: 

 interní uživatelé firmy (např. call centrum) 

 partneři (partnerské společnosti sdílející vybrané informace z CRM 

systému) 

 zákazníci-klienti 

2. implementace kanálů: 

 internet 

 email 

 fax 

 hlas 

3. implementace systémů/aplikací: 

 provozní systémy 

 účetnictví [12] 

4.5 CPM (Corporate Performance Management) 

Je založeno na propojení prostředků, které podporují plánování s prostředky BI, 

propojení různorodých metodik řízení s řídicími procesy, a to za významné podpory 

specifických informačních technologií. CPM se skládá ze 4 hlavních pilířů – měřeních, 

procesech, metodikách a technologiích.  
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Aktivity procesu CPM obvykle obsahují (obr. č.5): 

 Modelování – vytváření modelu společnosti, podchycení veškerých 

spojitostí a příčinných vztahů z podnikových procesů. 

 Plánování – zavedení vizí, strategických plánů a cílů do modelu. 

Díky vzájemné kooperaci jednotlivých oddělení je zformován a 

schválen kompaktní konsolidovaný plán podniku či instituce. Je 

nezbytné přesně určit sadu ukazatelů, kterými bude uskutečňování 

dané strategie měřeno, a určit jejich cílové hodnoty. Vyjma 

finančních indikátorů je potřeba zahrnout i indikátory nefinanční, 

např. objemy prodeje v kusech, množství poboček, množství 

zaměstnanců s určitou kvalifikací. Doporučuje se 12-20 indikátorů, 

z nichž každý musí mít jednoznačného odpovědného vlastníka, a 

firma musí mít možnost svou činností všechny tyto indikátory 

ovlivňovat. 

 Rozpočtování – převod plánů v jednotlivých firemních oblastech do 

operativní podoby. Aplikace nástrojů orientovaných na plánování 

umí celý proces výrazně zefektivnit. 

 Analýzy – rozeznání dříve nepoznaných vztahů a souvislostí, 

tajných firemních potenciálů a rezerv, odkrytý utajených trendů. 

Analyzujeme důvody současného stavu a odhadujeme příští vývoj. 

 Výkaznictví – poskytování konkrétní podkladů pro další 

rozhodování. 

 Korekce – po dosažení výsledků z monitorování a analýz přichází na 

řadu realizace bezodkladných operativních opatření až po 

přeplánování, např. ve spojitosti se změnami měnových kurzů nebo 

ve spojitosti s vývojem na mezinárodních trzích. 

Tyto aktivity se v cyklu nestále opakují. CPM tedy má schopnost proměny strategií 

v realitu a umění ji efektivně vyhodnocovat, nebo přizpůsobovat ji skutečnému prostředí.  
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Základní myšlenku CPM můžeme rozčlenit do následujících čtyř kroků: 

1. Formulování strategie (strategie do číselných hodnot). 

2. Plánování (vytváření plánu na základě číselných hodnot). 

3. Monitorování (skutečnost vývoje hodnot). 

4. Korekce (modifikace strategie na základě reality). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.5 Aktivity procesu CPM 

Vzájemně provázaná funkčnost plánovacích pochodů založená na komplexnosti a 

vazbách umožňuje rychle a lehce pozměňovat podnikatelské plány a pozorovat dopad 

změn v skutečném čase. Díky provázanosti pozorujeme dopad jedné změny v rámci celé 

organizace. Systémy CPM pomáhají organizacím používat nástroje BI ke změně jejich 

chování a k provádění činností směřujících k naplnění jejich základních cílů. Ačkoli se 

údaje z různých zdrojů odlišují, všichni se shodují na tom, že trh služeb a řešení CPM 

měřený peněžním objemem investic do CPM vzrůstá ročně o desítky procent. [14] 

V Třineckých železárnách a. s. se jako modul CPM používá modul Balanced scorecard 

společnosti SAP ČR, spol. s r.o. 
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4.6 OLTP (Online transaction processing)  

Pro lepší pochopení v tomto bodě popíšu v zkrácené formě taky datové sklady a 

OLAP technologií. Datový sklad (Data Warehouse) si můžeme představit jako souhrnné 

informace uložené ve struktuře, která umožňuje účinnou analýzu a dotazování.  Data do 

datového skladu jsou nasávána z primárních informačních systémů a dalších pramenů. 

Datové sklady bývají často označovány pod zkratkou OLAP, což znamená „online 

analytical processing“, což je okamžité zpracování údajů. Ve skutečnosti se spíše jedná o 

rychlé zpracování údajů.  

Ve třívrstvé architektuře datových skladů existují 3 vrstvy: 

 spodní – nachází se zde server skladu a v něm jsou umístěny relační 

databáze. 

 prostřední – tato vrstva se shoduje s aplikační vrstvou ze schématu 

níže. Obsahuje OLAP server, který většinou buď vyplňuje relační 

OLAP model, což představuje relační DBMS, který převádí úkony 

nad multidimenzionálními údaji na klasické relační operace. Další 

z možností je multidimenzionální OLAP, který dokáže pracovat 

rovnou s multidimenzionálními informacemi a operacemi.  

 vrchní – nazýváme jí jako vrstvu klienta. Tato vrstva koresponduje 

s prezentační vrstvou. Zahrnuje prostředky pro provádění dotazů a 

tvorbu zpráv, analýzy nebo data miningové prostředky.  

Systém „Data warehouse“ můžeme rozdělit na 2 hlavní části (obr. č.6). Prvním je 

OLAP a druhým je OLTP, což je „online transaction processing“, což znamená okamžité 

zpracování dat. OLTP technologie se doplňuje společně s OLAP technologií. Používání 

strategických informací z OLTP je obvykle velmi rychle přístupné, ale později to může být 

limitující. OLTP obvykle slouží k usnadnění a správě podnikových aplikací.  
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Obr. č.6 Struktura datového skladu 
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Tabulka 1 Rozdíl mezi OLAP a OLTP 

Znak OLTP OLAP 

Charakteristika Provozní zpracování Informační zpracování 

Orientace Transakční Analytická 

Uživatel 
Úředník, databázový 

administrátor 

Znalostní pracovník (manažér, 

analytik) 

Funkce Každodenní operace 
Dlouhodobé informační požadavky, 

podpora rozhodování 

Návrh databáze 
Entitně-relační základ, 

aplikačně orientovaný 

Hvězda/sněžná vločka, věcná 

orientace 

Data Současná, zaručeně aktuální Historická 

Sumarizace dat Základní, vysoce detailní Shrnutá, kompaktní 

Náhled Detailní Shrnutý, multidimenzionální 

Jednotky práce Krátké, jednoduché transakce Komplexní dotazy 

Přístup Číst a zapisovat Většinou pouze číst 

Zaměření Vkládání dat Získávání informací 

Počet dostupných 

záznamů 
Desítky Miliony 

Počet uživatelů Tisíce Stovky 

Velikost databáze 100 MB až GB 100 GB až TB 

Přednosti 
Vysoký výkon, vysoká 

přístupnost 

Vysoká flexibilita, nezávislost 

koncového uživatele 

Míry hodnocení Propustnost transakcí Propustnost dotazů a doba odezvy 

 

Různorodost mezi OLAP a OLTP je v tom, že OLTP systémy ukládají záznamy o 

jednotlivých dokonaných (obchodních) operacích a jsou většinou uskutečňovány pomocí 

relační databázové technologie (tab.č.1). Informace skladována v OLTP databázovém 
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systému jsou seskupována a následně umisťována do datového skladu, nad nímž se poté 

podle aktuálních potřeb uskutečňuje okamžitá úprava analýz prostřednictvím vrstvy 

OLAP. Datový sklad je oproti OLTP databázi určen výlučně ke čtení údajů pro potřeby 

nejrůznějších analýz. Jedinou výjimku tvoří aktualizování datového skladu, tzn. přidání, 

nebo odstranění datových agregátů, které většinou se dějí pravidelně každý týden, měsíc. 

Prakticky se jedná o jednu z částí údržby datového skladu, která se koná ve zvláštním 

režimu při momentálním vyřazení zpracování OLAP žádostí uživatelů datového skladu. 

V normálním režimu práce není náplň datového skladu upravován. Tento hlavní rozdíl 

mezi OLTP a datovými sklady má zásadní vliv na zavádění, návrh a vytváření konceptu 

modelu, který je zaměřován na dosažení jak nejrychlejšího zpracování dotazů, které jsou 

kladené datovému skladu vrstvou OLAP. 

Proces ETL (Extraction transformation load) – neboli proces naplnění datového 

skladu. Pod touto zkratkou se ukrývá komplikovanost plnění datového skladu. Údaje se 

musí nejdřív extrahovat ze základních datových zdrojů. Jelikož základní datové zdroje 

nepoužívají stejný datový model, a dokonce často používají různé datové typy, některé 

data jsou v datových zdrojích zahrnuty pouze implicitně a je nezbytné je odvodit z jiných 

dat, přichází na řadu transformace, která má za úkol převést údaje získaná z individuálních 

datových zdrojů do sjednoceného datového modelu, nad nímž je můžeme vytvářet 

seskupení a získaná seskupená data pak umístit do datového skladu (load). 

Hlavní cílem OLAP systémů je uživateli jak nejrychleji dát požadované seskupená 

data, eventuálně rezultáty analýz provedených nad těmito seskupeními. A zatímco 

nadbytečnost dat je v případě návrhu OLTP systému nežádoucí, neboť představuje zdroj 

vzniku nekonzistence, v případě OLAP systémů je redundace žádoucí, jelikož se jí ve 

velké míře používá k dosažení okamžité odezvy na OLAP požadavky. [10] 

4.7 DSS (Decision Support system) 

Je systém pro podporu rozhodování. Systémy DSS jsou navrženy k tomu, aby byly 

nápomocny všem manažerům v jejich rozhodování i v případě, kdy je pro člověka obtížné 

vzít v úvahu veškeré významné faktory ovlivňující dané rozhodnutí. Rozhodování se 

pokaždé týká určitého problému. DSS by měl být nápomocny v jednotlivých etapách 

řešení problému. Úkolem DSS je podpořit manažéra v jakékoliv fázi řešení problému, ne 

pouze předložit nějakou alternativu řešení. DSS by měl taky pomoct k porozumění a 

vlastními zkoumání problému. Jde o to, aby manažer mohl pro řešení zohlednit všechny 



 

36 

 

hlavní charakteristiky a znaky daného problému. Důležitou roli při práci se systémy DSS 

představuje interakce. Manažer by měl mít k dispozici uživatelsky přívětivé rozhraní, které 

by mu dovolilo vhodnou interakci se systémem. Vzájemnou interakcí manažera a systému 

je možné dospět k lepšímu rozhodnutí, než v případě, kdy by se manažer rozhodoval sám. 

V tomto bodě je si třeba uvědomit, že na řešení daného rozhodovacího problému má podíl 

jak manažer, tak systém, ale za konečné rozhodnutí zodpovídá manažer sám.  

DSS a jeho podpora: 

 podpora ve stádiu rozpoznávání problému – DSS analyzuje údaje 

velmi rychle díky svým modelovacím schopnostem.  

 podpora ve stádiu určení možností – některé činnosti mohou být 

nastíněny pomocí běžných modelů poskytovaných DSS (např. 

síťová analýza) 

 podpora realizace řešení - mezi aktivity charakteristické pro 

implementaci a současně nejčastěji počítačově podporované náleží 

komunikace v rozhodování, objasňování a odůvodňování. 

Počítačové systémy ulehčují komunikaci tím, že lidem umožňují 

vysvětlit a odůvodnit jejich názory, většinou i s grafickou podporou. 

 podpora při kontrole - DSS ale především EIS může podporovat 

kontrolu - poskytováním monitorovacího systému se signalizací 

odchylek 

 podpora ve stádiu volby - Optimalizace a další matematické modely 

označují možná řešení a mohou posoudit alternativy vzhledem 

k jakýmkoli požadovaným kritériím. K tomuto záměru mají systémy  

DSS má k dispozici čtyři analytické nástroje: 

 Co-když analýza (what-if analysis)  

 Analýza senzitivity (sensitivity analysis)  

 Určování záměrů (Goalsearching)  

 Optimalizační analýza (Optimalisation analysis)  
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Nástroje pro podporu volby: 

 Co-když analýzy (what-if analysis) – tato analýza je založena na 

principu what- if, tzn. co se stane s výstupem, když změníme vstup. 

Příkladem může být např. otázka: Jak se změní úroveň prodejů, 

jestliže náklady na reklamu klesnou o 10%. 

 Analýzy senzitivity (sensitivity analysis) - Působení změn ve 

vstoupení informací do modelu na některé výsledky. Jak opětovné 

změny v jedné proměnné působí na ostatní proměnné. 

 Určování záměrů (goalsearching) – představuje vlastně opačnou 

„co-když“ analýzu. Opakovaně měníme vybranou proměnu, dokud 

určitá cílová proměnná nedosáhne požadované hodnoty.   

 Optimalizační analýzy (optimalisation analysis) – hledání 

nejvhodnější hodnoty pro vybranou proměnou při určitých 

vymezeních. 
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Tabulka 2 DSS – postavení z pohledu podpory manažerské práce 

       Typ IS TPS MIS DSS ES EIS 

Účel 

pouhé 

transakce 

s daty 

nejrůznější 

práce s daty 

pružné 

rozhodování 

využití znalostí 

experta 

podpora 

vrcholové

ho vedení 

Výstupní 

informace 

agregované 

údaje 

zprávy na 

vyžádání 

informace pro 

rozhodování 

hodnocení, 

rady, vysvětlení 

klíčové 

indikátory 

pro 

podniky 

Organizace 

databáze 

jednotlivé 

soubory 

dobře 

strukturované, 

interaktivní 

přístup 

báze dat a báze 

modelů 

báze dat a báze 

znalostí 

napojení 

na MIS a 

vně 

podniku 

Podpora 

rozhodování 
mizivá 

pro rutinní 

úlohy 

polo 

strukturované 

problémy 

strukturované i 

nestrukturované 

problémy 

pouze 

orientační 

Typické 

aplikace v 

podnicích 

mzdy, 

skladová 

evidence 

řízení výroby, 

marketing 

strategické 

plánování, 

komplexní 

problémy 

úvahy o 

investicích, 

diagnostické 

úlohy 

reakce na 

okolí 

podniku 

Období 

vzniku 1955-60 1962-70 kolem 1980 po 1980 

kolem 

1990 

 

Počítačová podpora může mít 3 základní formy: 

 Informační – MIS 

 Modelovou – DSS 

 Expertní – ES 

Popis systémů pro podporu rozhodování: 

 obsáhlá podpora rozhodování, s důrazem na předpověď 

 uživatelsky přívětivé rozhraní 

 podpora řešení strukturovaných, polo strukturovaných a 

nestrukturovaných 

 užívání vhodných matematických a statistických vzorů 

 dotazovací prostředky pro získání požadovaných údajů 
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 podpora rozhodování na všech řídících stupních 

 sjednocené subsystémy 

 kooperace s databázemi 

 snadná obsluha 

 jednoduchá rozšiřitelnost 

Druhy DSS: 

 systémy pro vypisování ze souborů (file drawer systems) 

 systémy pro analýzu dat (data analysis systems) 

 systémy pro analýzu informací (analysis information systems) 

 účetní vzory (accounting models) 

 vzory pro reprezentaci (representational models) 

 optimalizační systémy (optimization systems) 

 systémy navrhující východiska, řešení (suggestion systems) 

 

Systémy na podporu rozhodování jsou vlastně počítačové systémy interakční 

(ovlivňující se) povahy, vybavené modelovým, programovým a informačním 

zabezpečením, které jsou nápomocny uživatelům při uskutečňování řídících a 

rozhodovacích činností. V praxi se systémy na podporu rozhodování navrhují a vyrábějí 

většinou jako univerzální, nebo jako speciální systémy. [15] 

4.8 TPS (Transaction Processing System) 

Je to druh informačního systému, jehož hlavním úkolem je podpora hlavních aktivit 

podniku na operativní úrovni (provozní úroveň řízení, monitorování transakcí - tj. 

jednotlivých produkčních operací). Je to soubor aplikací zaměřený na hlavní aktivity 

podniku (Core Business). Je nejspecifičtější podle orientace firmy a jeho konkrétní řešení 

nejvíce záleží na konkrétní aktivitě firmy. 

TPS systémy se liší podle odpovědi na následující otázky: 

Jaký je profil firmy? (produkční, obchodní, dopravní …?) 

Je-li produkční, jaký je profil výroby? (kusový, kontinuální …?) 
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U výrobních firem jsou TPS založeny na tzv. CIM koncepci (Computer Integrated 

Manufacturing).  

Základem CIM je sjednocení výrobních procesů: 

 výrobkových 

 zakázkových 

TPS je pokračovatel klasických dávkových systémů z období mainframe počítačů 

(např. mzdové agendy, pořízená data byly upravovány jako dávka). Pod pojmem TPS tedy 

chápeme provozní informační systémy poskytující základní funkce firmy. Jejich těžiště 

leží v interaktivním, automatizovaném nebo dávkovém pořizování dat. V oblasti 

databázových systémů transakční systémy označujeme jako OLTP (On-line Transaction 

Processing). [15] 

 

Tabulka 3 Typické bloky TPS 

 
CIS Customer IS 

Bezprostřední styk se zákazníkem 

(odečty spotřeby, fakturace, …) 

RIS Reservation IS 
Rezervační systém v dopravě, cestovním 

ruchu, ……. 

GIS Geographic IS 
Kreslení, digitalizace map, vytváření 

územních modelů 

CIM 

Computer 

Integrated 

Manufacture 

Sjednocení výrobních procesů 

CAD 
Computer Aided 

Design 
Konstrukční a návrhářské práce 

CAM 
Computer Aided 

Manufacture 

Automatizovaná podpora řízení 

produkčních provozů 
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5 SAP v Třineckých železárnách, a. s. 

5.1 Historie SAP v TŽ, a. s. 

Třinecké železárny a. s. pro svoji výrobní, administrativní, kontrolní a další činnost 

využívá celou škálu programů. Jde např. o programy jako Material Alocator, Factory 

Planner, PartnerLink, PostOffice a další. Ovšem mezi ty nejdůležitější patří např. VIS, 

Lotus Notes a samozřejmě SAP. Aktuálně je na většinu počítačů instalován SAP R/3 verze 

720. Ale nejprve něco z historie SAP v TŽ: 

SAP byl v Třineckých železárnách implementován poprvé v roce 1997, konkrétně 

verze SAP R/2. V dalších letech byl balíček SAP modulů rozšiřován o další moduly do 

dnešní podoby, kdy obsahuje něco okolo 10 modulů, jako např. FI (účetnictví), AM, DMS, 

CO (kontrola), HR (řízení lidských zdrojů), PM (údržba), MM (řízení materiálu), PP 

(plánování výroby), CPM  nebo-li BSC (systém vyvážených ukazatelů podniku). 

5.2 Modul PM a FI v TŽ a. s. 

Všechny moduly SAP určitým způsobem navazují na sebe a umožňují manažerům 

a vedoucím pracovníkům lepší orientaci v majetku a ve vztazích a tím taky v lepší 

rozhodovací možnosti. Jako příklad bych uvedl modul PM – údržba a modul FI – 

účetnictví.  

Modul PM – údržba má v TŽ více než 10-ti letou historií. Používá ho celá skupina 

TŽ-MS tzn. mezi jinými taky Třinecké železárny, a. s., Kladno, Strojírenská výroba, 

Slévárny, D5 a. s., ET Třinec, VVT – Vítkovice, UT Bohumín. Zařízení je členěno na 31 

425 technických míst, 5 773 vybavení a 3 200 materiálových kusovníků – což je vlastně 

technická dokumentace majetku skupiny. Majetek je opravován a udržován pomoci 

technických hlášení: požadavků na opravy, hlášení o poruchách, výkaz činnosti údržeb A 

taky prostřednictvím údržbářských zakázek a jejich druhů: investiční akce, generální a 

střední opravy, běžná údržba, odstraňovaní poruch, paušální činnosti, likvidace majetku, 

renovační činnosti, servisní činnosti pro cizího odběratele. Hlavní přínos modulu PM pro 

Třinecké železárny, a. s.: 

 Kompletní technická dokumentace 

 Dostupnost k této dokumentaci on-line na kterémkoliv pracovišti, 

které je připojeno k SAP 
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 Komplexní zabezpečení opravárenských činností (rezervace 

materiálů, objednávky na externí dodavatele, zpětná hlášení výkonů 

vlastních údržeb) prostřednictvím zakázek 

 Přehledná analytická činnost technických a ekonomických informací  

 Integrace s ostatními moduly SAP 

Modul FI – účetnictví obsahuje hlavní knihu, vedlejší hlavní knihu, kmenové 

záznamy dodavatelů, odběratelů, HK - kontrolní účty typu K,D, ZHK – zvláštní hlavní 

kniha, znaky ZHK - zálohy, směnky, úroky z prodlení, požadavky na zálohy – statistika. 

V SAP modulu TŽ taky najdeme: platební program, program pro tisk upomínek – 1. a 2. 

fáze upomínání, automatický výpočet úroků z prodlení, automatický tisk konfirmací, 

program na výpočet kurz. rozdílů, upravené programy  pro daňové přiznání k DPH, 

souhrnné hlášení, použití formulářů a výkazů k  tvorbě  rozvahy a výsledovky dle české 

legislativy, pokladnu a dále taky reporting, což je analýza otevřených a vyrovnaných 

položek účtů z různých hledisek dle standardních reportů, deníky, uživatelské programy - 

umožňují přesnou analýzu dle požadavků   zákazníka. Hlavní přínos modulu FI pro 

Třinecké železárny, a. s.: 

 propojenost hlavní knihy s vedlejší hlavní knihou    

 propojenost s ostatními moduly, zejména AM, CO, MM, SD [4] 

5.3 Modul SEM (Strategy Enterprise Management) 

Každá firma by měla mít vytyčené určité cíle a vize. Pro naplnění těchto cílů se 

určuje konkrétní strategie a následně se sledují ukazatelé, které mají být plněné k dosažení 

těchto cílů. V Třineckých železárnách a. s. se používá pro sledování strategie firmy a 

plnění jejich cílů modul SEM a konkrétně jeho součást, což je aplikace BSC (Balanced 

scorecard) firmy SAP s. r. o. Ve zkratce můžeme říct, že je to vlastně koncepční 

pokrokový nástroj řízení organizace na strategické i operativní úrovni, je to taky nástroj, 

který nám umožňuje převádět vizí na konkrétní měřitelné plány a cíle, umožňující jejich 

vyhodnocování plnění. Charakteristickým pro BSC je také řízení prostřednictvím cílů. 

 Tento modul používá úzký okruh lidí, většinou se jedná o vedoucí zaměstnance 

firmy, manažéry. Pro přístup k této aplikaci se používá internetový prohlížeč, kdy každý 

jednotlivý uživatel, který má povolení, přistupuje k firemním datům pomocí jména a hesla. 
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Na obrázku č. 7 vidíme hierarchií jednotlivých sledovaných scorecard, představující 

úrovně řízení za celý podnik - TOP, oblasti jednotlivých odborných ředitelů - VR, FR, TR, 

PR a jejich kompetencí. U FR (finanční ředitel) vidíme jednotlivé dceřiné společnosti, u 

VR (výrobní ředitel) hierarchií jednotlivých provozů firmy. Prokliknutím příslušné 

položky se zobrazí detail konkrétního scorecard, viz obrázek č. 8. 

 

Obr. č. 7 BSC – seznam Scorecard (názorná ilustrace) 
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Obrázek č. 8 nám znázorňuje hlavní ukazatelé firmy Třineckých železáren a. s. 

rozdělené podle perspektiv. Jedná se o tyto 4 perspektivy: Řízení, Partnerství, Technologie, 

Lidé. Jsou to 4 nosné pilíře, na kterých stojí vize TŽ, a. s. V modulu BSC zobrazujeme stav 

v jednotlivých obdobích, a to ve vztahu ke stejnému období, ale v předchozím roce, 

plánované hodnotě, skutečnosti za vybrané období a taky výhled, tzv. očekávanou 

skutečnost. Plnění každého ukazatele je prezentováno ve formě přiděleného score a 

vyjádření tohoto score formou grafického piktogramu pro rychlou informaci plním / 

neplním. Plnění stanoveného cíle v oblasti Řízení je prezentováno formou vybraných 

ukazatelů, jejichž plnění vede ke splnění cíle. Například ukazatel Řízení nám znázorňuje 

základní charakteristiku růstu firmy, tzn. např. zadluženost firmy, běžnou likviditu, 

hospodářský výsledek před zdaněním atd. Ukazatel Partnerství je ukazatel směrem ven, 

tzn. ukazatelem zobrazujícím řízení vztahů ve skupině, naše vztahy se zákazníkem, tržby 

za vlastní výrobky a služby, realizační cenu…Ukazatel technologie představuje plnění 

vytyčeného cílů v podobě plnění výroby a taky použité investice za běžné období. A 

poslední ukazatel je ukazatel Lidé, což je ukazatel poukazující na počet zaměstnanců, 

poukazující na počet úrazů ve firmě a taky na plnění a zvyšování efektivity práce 

zaměstnanců ve firmě.  

 

Obr. č. 8 BSC – úroveň TOP (názorná ilustrace) 
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Za plnění každého z těchto ukazatelů je zodpovědná určitá osoba (obr. č. 9). 

Aplikace BSC tedy není jenom program pro analýzu a report, ale taky pro určení konkrétní 

zodpovědné osoby za dosahované výsledky. Jak je z obrázku č. 9 patrné, vidíme 

odpovědnou osobu, trend plnění ukazatelé i případné vysvětlení neplnění ukazatelé. 

Systém BSC nám taky umožňuje propojit odpovědnost zaměstnance za splnění cíle s jeho 

mzdovou složkou, tzn. s prémiovým ukazatelem v modulu HR systému SAP R/3. 

 

 

Obr. č. 9 BSC – Detail analýzy (názorná ilustrace) 

Mezi další přednosti programu BSC taky patří možnost grafického, nebo 

tabulkového zobrazení plnění strategických cílů firmy nebo možnost přišpendlit pod 

ukazatel libovolný dokument z lokálního počítače (např. Word, Excel….) a tím doplnit 

ukazatel o další dokumenty, které nám můžou blíže osvětlit například důvody neplnění, 

přijatá opatření a podobně.  
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Aplikace BSC ovšem taky umí: 

 Vygenerovat a uložit na lokální disk hodnoty pro jakýkoliv 

Scorecard za vybrané období, kde jsou k dispozici v případě, že 

nemáme přístup k podnikovému intranetu v prakticky stejné podobě, 

jako v případě on-line spojení. Ideální pro přístup k datům na 

cestách, mimo pracoviště. 

 Sledovat přiřazené projekty, které vedou k naplňování strategického 

cíle. Možnost vazby na modul PS – projektové řízení v prostředí 

SAP R/3. 

 Porovnat mezi sebou tytéž ukazatele, použité v různých ScoreCard a 

tak tyto Scorecard porovnat mezi sebou. 

 Aplikovat filtr na zobrazované prvky dle zodpovědných osob a-nebo 

statusu plnění. 

Hlavním cílem BSC tedy je: 

1. Pružné a operativní sledování plnění firemní strategie 

2. Propojení všech stupňů řízení, zaměření na stejné cíle a jejich rozpracování 

na jednotlivé úrovně řízení organizace 

3. Vytvoření konstruktivního tlaku na pracovníky: odpovědnost za plnění 

ukazatelů a dosažené hodnoty 
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6 Závěr  

Časy se mění a dennodenně přicházejí nové možnosti, výzvy, ale i rizika. Co kdysi 

stačilo to dneska už nestačí. Všechno je rychlejší, modernější a který podnik zaspí dobu ten 

už nemá šanci. V dnešní době se očekává vedle nezbytné kvality a nízké ceny taky krátká 

doba dodání produktu. Změna materiálů a technologií s sebou nese možnosti rychlejší a 

taky různorodější výroby nových produktů. Ve Spojených státech amerických bylo 

například v roce 1981 nabízeno 2700 nových produktů drogistického zboží. O patnáct let 

později v roce 1996 to bylo již více jak 20 000 (tzn. každou půlhodinu nový produkt). Ve 

stejném roce, tj. v roce 1996 uvedl Johnson & Johnson celosvětově na trh 300 nových 

produktů, přičemž Sony Corporation nabízí 4 nové výrobky týdně. [Fradette Michael]. 

Informační technologie přispívají k tomu, že produkt může být doplněn o další 

přidanou hodnotu, nebo službu. Díky telefonu, internetu, televizi zákazníci mají přístup 

k velkému množství výrobků a služeb a můžou porovnávat a vybírat si. V dnešní době už 

není žádnou novinkou integrace produktů navzájem, tzn. že např. mobilní telefon už má 

v sobě taky přehrávač hudby, fotoaparát, kameru. Chování zákazníků se mění a je čím dál 

tím těžší určovat další vývoj trhu. Už se nemůžeme spoléhat na zákaznickou loajalitu. 

Tradiční pojetí strategie přestává existovat, protože firmy hledají pro sebe nové “místo na 

trhu” s dříve neočekávanými aktivitami. [3] 

S nástupem a prudkým rozvojem informačních technologií dochází k velkým 

změnám ve všech oblastech, včetně podniků. Díky rozvoji informačních technologií 

dochází ke změnám celých podnikových strategií. Mezi hlavní klady zavádění nových, 

moderních informačních technologií a systémů patří: 

 Informační technologie nabízejí nové možnosti rozvoje 

 Informační technologie umožňují větší konkurenceschopnost 

podniku 

 Řešení úloh se usnadňuje a urychluje 

 Informační technologie pomáhají při získávání, zpracovávání, 

ukládání, zprostředkovávání a prezentování informací, které jsou 

klíčové pro řízení a chod podniku 

 Díky informačním technologiím mají manažéři včas ty správné 

informace důležité pro strategické řízení podniku 
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 V rámci komunikace se vzdálenost stává zanedbatelnou 

 Vzniká možnost elektronického obchodování 

Myslím si, že mezi největší přínos pro Třinecké železárny, a. s. v implementaci 

SAP R/3 je v celkové provázanosti všech modulů. Uskutečnění výdeje materiálu v modulu 

MM se projeví zaúčtováním spotřeby materiálu v FI, vystavení odběratelské faktury 

v modulu SD se projeví zaúčtováním výnosu a pohledávky v FI a tak bych mohl 

pokračovat. Dalším přínosem pro podnik je taky elektronická archivace všech dokumentů 

(v modulu DMS) a jejich jednoduchá dohledatelnost. Plusem implementace SAP R/3 je 

také to, že „jdeme s dobou“ a naše dokumenty (ať už ty technické, nebo administrativní) 

jsou „čitelné“ i v zahraničí a můžeme takto lépe komunikovat na profesionální úrovni. 

V dnešní době faxů, internetu a dalších vymožeností moderní doby je už toto 

samozřejmostí. A jaký tento ERP software ale určitě i jiné mají pro nás přínos, pokud se 

jedná o strategické rozhodování? 

Co se týče strategického rozhodování tak zde hraje nejdůležitější roli mít včas ty 

správné informace, tzn. ve správném formátu, mít je „očištěné“ od zbytečných detailů a 

taky aby byly pravdivé a aktuální. Jenom takto se pak může manažér správně rozhodnout o 

dalším směrování podniku. Myslím si, že aplikace ERP spolu s dalšími moduly, jako např. 

MIS, EIS, SEM, nebo DSS mu to bohatě umožňují. Díky těmto modulům společně 

s datovým skladem jsou tyto informace rychle dohledatelné, ba co víc, díky těmto 

modulům máme jasnější pohled na budoucnost, na směřování našeho podniku. A v případě 

modulu EIS máme taky schopnost upozorňování nás na případné nebezpečí uvnitř 

podniku. A nespornou předností už zmiňovaného modulu EIS je taky schopnost učit 

manažery novým věcem, učení se o vlastní organizaci.  

Nevýhodou takovýchto systémů je jejich vyšší pořizovací cena při zavádění nového 

informačního systému (jako každé nové věci v podniku) a taky nutnost učení se novým 

věcem, což ne všichni zaměstnanci ocení. Plusem je rychlejší komunikace s okolím, snazší 

dohledatelnost dokumentů, snazší orientace v nepřeberném množství informací.  

Na příkladu modulu SEM a její aplikace BSC můžeme vidět další přínosy 

informačních technologií pro podnik. Díky aplikaci BSC má manažér, nebo vedoucí 

pracovník firmy přehled o tom jak jsou plněné jednotlivé ukazatelé firmy, jak jsou 

naplňovány vize a předsevzetí. Ba co víc, v této aplikaci majitel firmy hned vidí osobu 

zodpovědnou za tyto výsledky a může se podle toho zařídit. Z toho vyplývá, že je vyvíjen 
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tlak na vedoucí pracovníky, aby plnili ukazatelé. Odráží se to i směrem k zaměstnancům, 

jelikož jenom vhodně motivovaný zaměstnanec přes svého nadřízeného dokáže dosahovat 

dobrých výsledků. Jak už jsem psal výše, aplikace BSC není jenom sledování a reporting, 

ale je to vlastně monitoring aktuálního zdraví podniku s poukázáním na nedostatky, chyby 

(anebo taky přednosti) a zaměstnance zodpovědné za tento stav. Tato aplikace nám taky 

poskytuje různorodé výstupy v podobě tabulek a grafů a zase z toho můžou být vyvozeny 

důsledky. Díky tomuto programu můžeme korigovat nepříznivý vývoj firmy, taky můžeme 

díky analýze nacházet dříve nepoznané vztahy a souvislosti. Ovšem nejdůležitější prioritou 

takovéhoto systému je aktuálnost dat, kdy data jsou nejprve zaváděná pomocí datových 

pump do datového skladu z provozních databází a následně jsou vytahována pro potřeby 

manažéru a vedoucích pracovníků.  

Myslím si, že oblíbenost ERP systémů v podnicích, firmách, státních institucích je 

opodstatněná. Jejich plusy nevidím jenom v rychlém přístupu k datům, ale taky 

v propracovanosti systému pro každý ojedinělý subjekt zvlášť. Každý ERP systém by měl 

být šitý na míru každé organizaci a každá firma by měla mít přístup k následujícímu 

případnému rozšíření aplikací, nebo servisu. Dle mého názoru klady ERP systémů zvítězí 

nad zápory a počáteční nesrovnalosti, chyby při zavádění nového informačního systému 

rychle vystřídá spokojenost s novým systémem.   
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Seznam zkratek 

Zkratky 

BI - Business Inteligence – řízení znalostí  

BSC - Balanced Scorecard – vyvážené ukazatelé výkonnosti podniku  

CPM - Corporate Performance Interchange – propojení prostředků a taky 

různorodých metodik řízení s řídicími procesy 

CRM - Customer Relationship Management – modul pro řízení vztahů se 

zákazníky 

EIS - Executive Information System – Manažerské aplikace určené na 

podporu potřeb řídicích zaměstnanců a manažerských procesů 

ERP - Enterprise Rsource Planning – účinný nástroj, pro plánování a 

řízení všech důležitých interních podnikových procesů  

DSS - Decision Support System – Modelová podpora pro manažéry a 

řídící pracovníky 

MIS - Marketing Information System – Marketingový informační systém, 

shromažďování a následné zpracování dat 

OLTP - Online Transaction Processing – Model pro okamžité zpracování 

dat, jedna z částí datového skladu 

SAP R/3 - Business Management Software Solution – softwarový produkt 

společnosti SAP sloužící pro řízení firmy 

SEM - Strategy Enterprise Management – jeden z modulů SAP R/3 

zahrnující v sobě aplikaci BSC 

TPS - Transaction Processing System – Provozní informační systémy 

poskytující základní funkce firmy 
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