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1 Úvod 

Integrované informační systémy hrají ve firmách nezastupitelnou úlohu. Není tomu dlouho, 

kdy byly automatizované informační systémy provozovány jen ve velkých společnostech. 

Díky pokroku v internetových technologiích, konektivitě, inovacím a hlavně v dostupnosti 

těchto systémů se dostávají do stále menších firem. Výhody z vyuţívání informačního 

systému jsou zřejmé a racionálně uvaţující firmy jsou si vědomy, ţe i přes vysokou počáteční 

investici jim informační systém v konečném důsledku přinese určitý benefit, byť nemusí jít 

nutně o přímý finanční zisk.  

Současná nabídka informačních systémů sestává převáţně z předpřipravených integrovaných 

modulárních informačních systémů, kde má firma připravené jádro informačního systému  

a zbytek nastavuje nebo upravuje na základě potřeb zákazníka. Z toho plyne, ţe největší část 

práce uţ nepředstavuje přímo tvorba systému, ale spíše nastavování, customizace  

a přizpůsobování informačního systému tak, aby plnil co nejlépe svou úlohu ve firmě 

zákazníka.   

Aby byla implementace úspěšná, musí mít provádějící firma dostatek podkladů a informací 

 o fungování zadavatelské firmy. Díky vhodné analýze uţivatelských poţadavků, zmapování 

procesů a jejich pochopení je pak dodávající firma schopna dodat správně fungující 

informační systém, splňující poţadavky zadavatele. 

Cílem této diplomové práce je vytvoření hierarchické struktury dotazníků a návrh 

jednotlivých dotazníků pro sběr informací v zákaznické firmě včetně navrţení moţností jejich 

následného zpracování a vyhodnocení. Konkrétně je práce zaměřena na zpracování 

uţivatelských poţadavků při zavádění informačního systému Dialog 3000S od firmy Control 

s. r. o. Pomocí formulářů navrţených na základě analýz bude moţné postupně sbírat 

informace, které jsou potřebné v jednotlivých krocích zavádění informačního systému a 

vyhodnocovat je.  

Teoretická část práce se zabývá procesy, jejich mapováním a kvalitou, pozornost je věnována 

také metodám pro získávání a ověřování informací, sledovány jsou navíc i psychologické 

aspekty jako ochota odběratelů spolupracovat a předávat informace.   
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V úvodu praktické části je popsáno prostředí firmy, představen informační systém Dialog 

3000S a jeho moduly. Zvýšená pozornost je věnována analýze struktury a obsahu dosud 

uţívaných formulářů pro sběr informací od zákazníků.  

Na základě zjištěných nedostatků byla provedena analýza procesů v několika firmách 

a vytvořen model univerzálního procesu.  Následně byla navrţena hierarchická struktura 

formulářů pro sběr informací. Poté jsou navrţeny a optimalizovány jednotlivé formuláře 

podle pořadí v hierarchii.  

Praktická část pokračuje návrhem tří moţností elektronického sběru uţivatelských poţadavků 

a jejich zpracováním. Varianty jsou zpracovány do konkrétní podoby s vyuţitím podpůrného 

softwaru tak, aby bylo moţno je posoudit a hodnotit na základě zvolených kritérií. Řešení 

navrţená pro elektronické zpracování jsou porovnávána s moţnostmi papírového zpracování. 

Na závěr je navrţeno řešení, o kterém se autor domnívá, ţe je nejlepší a k němu další řešení, 

které je alternativní. Důvodem pro nabídku dvou řešení je poskytnutí moţnosti výběru 

v závislosti na situaci ve firmě. V práci jsou průběţně uvedeny i poznatky z praxe, získané 

převáţně při analýzách v zákaznických firmách.  
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2 Zpracování procesů a metody získávání informací 

2.1 Procesy a jejich vlastnosti 

Tato kapitola se zabývá procesy hlavně ve výrobních podnicích, protoţe výrobní podniky jsou 

cílovým zákazníkem firmy Control. Termín výrobní podnik je konkrétní a pomůţe eliminovat 

určitou abstrakci a obecnost, která se v řadě definic můţe vyskytnout.  

V souvislosti s výrobou se ihned nabízí slovní spojení „business proces“, které by mohlo být 

vhodnější pro vyjádření výrobního procesu. Podle definice se v softwarovém inţenýrství jako 

business proces označuje reprezentace procesů probíhajících v realitě nějakého podniku. 

V případě této práce, která je celá zaměřená na sběr informací jen ve výrobních podnicích 

bude jednodušší v rámci přehlednosti a pouţívat slovo proces, které bude zastupovat delší 

spojení business proces (tovarna.cz, 2012). 

Pokud se podnik zabývá mapováním, měřením a zlepšováním své práce, nebo právě 

zaváděním nového informačního systému, potřebuje znát činnosti, které v podniku probíhají. 

Tyto činnosti lze dále chápat jako procesy, protoţe podle ISO 9000:2000 je proces definován 

jako „soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, který přeměňuje 

vstupy na výstupy“. Tato definice plně zapadá do podnikového prostředí, protoţe podnik 

za vyuţití lidí a kapitálu přeměňuje vstupy na výstupy a vytváří přidanou hodnotu (ISO 

9000:2000).   

Procesně orientovaný přístup bere proces jako základní stavební jednotku pro utváření 

dalších větších činností. Chápe proces jako logický sled činností, které transformují určitý 

specifický vstup na jiný specifický výstup. Plnění jednotlivých činností procesu je 

zajišťováno rolemi, které mají definovanou odpovědnost. Celý proces (v praxi výrobní 

postup) je sledován, řízen, monitorován, měřen, vyhodnocován a neustále zlepšován 

(softdec.cz, 2012).  

Vlastník procesu je v procesně orientovaném přístupu chápán jako manaţer nebo pověřený 

pracovník, kterému je proces svěřen a je za něj zodpovědný. Je to jedna z klíčových rolí pro 

podnik a vlastník má široký rozsah zodpovědnosti.  

Vlastník se v rámci procesu stará o rozvrţení procesu, vytváření podpůrných nástrojů, měření 

výkonnosti, stanovení kritérií pro měření, zavedení ukazatelů, dosahování cílů, zajištění trvalé 
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výkonnosti, řízením skokových změn a výjimečných situací, existenci popisu procesu, audit 

procesu, komunikaci v rámci procesu atd.  

Spolu s povinnostmi musí mít vlastník procesu v rámci podniku i patřičné kompetence 

 a pravomoci. Z toho vyplývá, ţe vlastník procesu bude často členem managementu, nebo to 

bude pracovník na vedoucí pozici
1
 (Šmída, 2007). 

Zajímavý poznatek z praxe je, ţe hledání vlastníka procesu není vţdy jednoduché. Často se 

jako vlastník procesu můţe asociovat člověk, který sice plní podstatnou úlohu v rámci 

procesu, ale není přímo jeho vlastníkem. Při analýze je pro analytiky důleţité nejprve vůbec 

rozpoznat kdo je vlastník. Při příchodu do podniku, který znali jen díky kontaktu na dálku, je 

to velice těţký a zároveň důleţitý úkol.  

Identifikace procesů  

Procesy jsou ve firmách uspořádány do hierarchické struktury. Existují procesy s různým 

stupněm důleţitosti a z toho plynoucím postavením v hierarchii. Pro pochopení funkce 

systému je podstatná pečlivá identifikace procesů a jejich následné zaznamenání. Je důleţité 

identifikovat a klasifikovat úplně všechny procesy, i ty které se mohou jevit jako nepodstatné. 

Identifikace je základem pro veškerou další práci a mapování. Nemusí se nutně jednat o práci 

na informačním systému, ale třeba o optimalizaci nebo audit procesů.   

Pro identifikaci procesu je důleţitých několik aspektů:  

- výchozí bod definice hlavního procesu by měl být strategický cíl organizace; 

- v úvahu by měly být vzaty všechny funkce, nebo informační toky, které ovlivňují 

hodnotu vytvářenou pro zákazníka; 

- hlavní procesy mohou obsahovat aktivity, které provádí zákazník nebo dodavatel 

(Ministr, Kuhn, 2011; Balvínová, 2011; lbms.cz, 2012) 

Popis procesu  

Po úspěšné identifikaci musí být vytvořen popis procesu. Výstupem je určitý základní popis. 

Tento krok, hlavně jeho závěrečná fáze, musí být prováděn ve spolupráci s vrcholovým 

vedením, aby bylo dosaţeno rozpracování strategických cílů do cílů jednotlivých procesů. 

Provedení spočívá v popisu základních charakteristik identifikovaných procesů, kterými jsou: 

                                                           
1
 např. vedoucí skladu, vedoucí výroby, manaţer logistiky atd. 
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- Cíl procesu - představuje, k čemu daný proces slouţí a čeho je průběhem tohoto 

procesu dosahováno. Nelze jej automaticky zaměnit za cíl existence organizační 

jednotky, ve které proces probíhá. 

- Přidaná hodnota - představuje formu naplnění cíle daného procesu. 

- Zákazník procesu - představuje odběratele daného procesu, můţe jím být např. jiný 

organizační útvar, individuální zákazník, jiná firma. 

- Vlastník procesu - představuje pracovníka, který je zodpovědný za celý průběh daného 

procesu, za jeho korektnost a správnost. V případě, ţe daný proces probíhá přes více 

organizačních útvarů, je nutné navíc uvést pracovníky zodpovědné zadanou část 

procesu 

-  Klíčové vstupy - představují veškeré vstupy potřebné ke spuštění daného procesu, 

tyto vstupy mohou být materiálního nebo nemateriálního charakteru. 

- Klíčové výstupy - představují to, co je produktem daného procesu, co vzniklo jeho 

průběhem (Balvínová, 2011). 

Procesy, subprocesy a činnosti  

Jednotlivé procesy je moţno dekomponovat na subprocesy a činnosti. Subproces je část 

procesu, která vykazuje výkonovou, časovou, prostorovou nebo organizační homogenitu. 

Dělení na subprocesy je vhodné zejména kvůli velikosti a přehlednosti modelů a můţe být 

podle míry sloţitosti i víceúrovňové. Činnost (aktivita) je práce vesměs vykonávaná jedním 

typem pracovníka nebo týmem v souvislém čase. Aktivity je moţné dále dělit na operace  

a úkony (Balvínová, 2011). 

Mapování procesů  

V procesních modelech má proces na jedné straně dodavatele a na straně opačné zákazníka. 

V řetězci procesů je vlastník procesu i dodavatel, i zákazník, protoţe jeden proces je obvykle 

součástí většího řetězce procesů. Zde je důleţité zmínit pojem „přidaná hodnota“, čímţ je 

vyjádřeno procházení jednotlivých procesů a vykonávání úkolů, nebo činností, které vytvářejí 

hodnotu pro zákazníka. Externí zákazník je pro firmu například koncový spotřebitel, který si 

koupí jejich výrobek. Pokud není výrobek přímo prodáván a je poskytnut například 

distributorovi, jedná se o zprostředkujícího zákazníka. Interní zákazník je subjekt ve firmě, 

který dostává výrobek v rámci výrobního postupu.  



9 
 

Mapování procesů má za úkol zjistit o jaké typy zákazníka se jedná, a vytvořit jejich schéma 

s popisem vzájemných vztahů (komora-khk.cz, 2011). 

Workflow  

Workflow znamená automatizaci řízení průběhu jednotlivých procesů. Jde o celkovou 

koordinaci činností daného procesu včetně rozhodování o větvení dalšího průběhu. Tento 

termín lze přibliţně přeloţit jako tok práce s tím, ţe workflow ukazuje, jak probíhá určitá 

práce od začátku do konce. Workflow tedy tvoří procesy, přesněji jejich logika a řídící 

pravidla. Logika procesů ukazuje řetězec úkolů, které mají být vykonány. Řídící pravidla 

ukazují, v jakých závislostech a limitech mohou být úkoly vykonány (Backa, 2010) 

Rozdělení procesů 

V dělení procesů není literatura jednotná a na tuto problematiku existuje více pohledů.  

Dělení podle stanovených cílů:  

Řídící procesy - zahrnují v sobě činnosti spojené s definováním strategických cílů firmy 

a zajištěním realizace těchto cílů v rámci celé firmy. 

Primární procesy - jejich výsledkem je produkce výstupu˚ poţadovaných externím 

zákazníkem, představují hlavní náplň práce organizace. 

Sekundární procesy - jako svůj primární vstup pouţívají sekundární výstup některého 

 z primárních procesů v organizaci, nepředstavují hlavní pracovní náplň organizace a jsou 

pouze „doplňkovou činností“ (Balvínová, 2011). 

Rámcový procesní model dělí procesy pole cílů: 

Řídící procesy – zahrnují v sobě činnosti spojené s definováním strategických cílů a zajištění 

realizace těchto cílů v rámci celé firmy.  

Hlavní procesy – tyto procesy vytvářejí ve firmě hodnotu pro externího zákazníka. 

Výsledkem je produkování výstupů, které externí zákazník poţaduje. Hlavní procesy jsou 

nosnou podnikatelskou činností firmy a představují naplnění její vize a poslání. Na základě 

konkrétní šíře a poslání lze procesy podle významu dále dekomponovat na klíčové procesy.  

Střední strojírenský podnik má podle autora 10-15 klíčových procesů.  
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Vedlejší procesy – procesy nejsou z hlediska poslání a vize firmy tak důleţité jako hlavní 

procesy, ale výrazným způsobem se podílejí na hlavních činnostech. Výstupy vedlejších 

procesů jsou určeny převáţně pro externího zákazníka. 

Podpůrné procesy – mají zajišťovat vhodné podmínky pro vykonávání hlavních procesů 

a vyznačují se tvorbou přidané hodnoty pro externího zákazníka.  

Sdílené procesy – umoţňují funkci všech podnikových procesů a vytvářejí podmínky  

pro fungování firmy jako celku, vytvářejí hodnotu pro interního zákazníka (Fiala, Ministr, 

2003).  

Obrázek 2.1 Rámcový procesní model 

 

Zdroj: vlastní zpracování pomocí Aris Business Architect 

Business proces improvement a reengineering 

Oba výše zmíněné názvy se pouţívají v souvislosti s nutností proces nějak změnit. 

Improvement znamená v překladu zlepšení a v praxi to znamená, ţe jádro procesu je 

ponecháno a proces je nějakým způsobem zlepšován a optimalizován. Reengineering spočívá 

v kompletním přepracování procesu.  

Pro tvůrce nebo implementátora informačního systému je podstatný hlavně reengineering, 

protoţe se můţe stát, ţe proces nejde v informačním systému namodelovat. Často je to 
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způsobeno velmi nestandardním prováděním různých kroků, které firma zavedla při vzniku 

a dále se nezamýšlela nad chodem procesu. V konečném důsledku to pak znamená, ţe 

analytik objeví proces, který je prováděn nestandardně a je potřeba takový proces 

přepracovat, protoţe implementace v informačním systému by byla příliš sloţitá. Firma 

většinou zjistí, ţe proces není standardní a pro účely zavedení informačního systému je proces 

reengineerován.  

2.2 Podnikové informační systémy 

Na začátku kapitoly bude upřesněn pojem informační společnost, dále bude stručně popsána 

historie informačních systémů a jejich měnící se vlastnosti. To bude uvedeno do kontrastu se 

současným stavem a moţnostmi dnešních - nových informačních systémů. Krátce bude 

nastíněna moţná budoucnost a vývoj informačních systémů v příštích letech.  

Druhá část dává do vztahu informační systém s podnikem. Na začátku je popsána důleţitost 

IS pro podnik, podklady nutné pro vytvoření IS, moţnosti sběru informací pro návrh 

 a vytvoření informačního systému.  

Informační společnost je velmi často pouţívaný pojem, který v souvislosti s dnešním 

fungováním společnosti pouţívají lidé z komerční i akademické sféry. Většina neodborné 

veřejnosti si pod tímto pojmem správně představí internet, posílání dat, databáze a propojené 

počítače. Pro lepší vysvětlení tento termín exaktněji popsal Prof. Jiří Zlatuška.  

„Informační společnost je charakteristická podstatným využíváním digitálního zpracovávání, 

uchovávání a přenosu informací. Ze zpracování informací se stává významná ekonomická 

aktivita, která prostupuje tradičními ekonomickými či společenskými aktivitami a vytváří zcela 

nové příležitosti a činnosti, které podstatně ovlivňují charakter společnosti“ (Schildberger, 

2011).  

Technologickou základnou je vyuţívání prvků moderních informačních technologií (IT) 

a digitálních komunikací. Technologické pokrok v konstrukci počítačů je několik posledních 

desetiletí zdrojem téměř neomezeného růstu a neustálých inovací. Informace 

v digitalizovaném tvaru je univerzálně pouţitelná, duplikovatelná a transformovatelná. 

Informace, které byly dříve šířeny na papíře, filmem, rádiem, televizí, magnetofonovými 

páskami či videopáskami tak mohou být v digitalizované podobě šířeny prostřednictvím 

jednoho druhu multimediálního komunikačního kanálu (Zlatuška, 1998 a 1999). 
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Stručná historie podnikových informačních systémů  

Historický vývoj informačních systémů velice výstiţně dokumentuje obrázek viz níţe. 

Obrázek zahrnuje vývoj od 70. let 20. Století přibliţně do přelomu tisíciletí. Obrázek se 

nezabývá vývojem před obdobím 70. let a taky nezahrnuje posledních několik let, kde je 

velmi důleţité zmínit hlavně Cloud computing, Open source, SaaS, PaaS, IaaS a sdílené 

sluţby (Styral, 2009; Basl, 2008).  

Obrázek 2.2 Vývoj informačních systémů 

 

Zdroj: Klimeš, 2006 

Období, které obrázek nezobrazuje, by se dalo nazvat prehistorií v informačních systémech, 

kdy v některých případech nešlo o informační systém v pravém slova smyslu, tak jak jej 

známe dnes. Uţ ve 30. a 40. letech 20. století byla snaha zpracovávat informace a provádět 

výpočty pomocí číslicových počítačů. Algoritmy se ale nastavovaly hardwarově.  V 60. letech 

byly podnikové systémy vyuţívány ve větších organizacích k zautomatizování některých 

sloţitějších podnikových úloh, především pro kontrolu zásob a skladů. Začátek obrázku 

zobrazuje 70. léta, kdy vznikaly informačních systémy s označením MRP schopné plánovat 

materiál vstupující do výroby. Tyto systémy byly označovány zkratkou MRP (Material 

Requirements Planning). Na konci 80. let nastoupily MRP II, které navíc uměly kromě řízení 
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výrobního programu navíc optimalizovat výrobní proces a řídit výrobní a přidruţené aktivity. 

ERP (Enterprise Resource Planning) systémy začaly vznikat na přelomu 80. a 90. let a tyto 

systémy zahrnovaly navíc projektové řízení, finance a lidské zdroje. Pro společnost 

znamenaly sníţení lidských zdrojů, protoţe mnoho personálně vykonávaných úloh bylo 

převedeno na automatický výkon. Se zlepšováním konektivity, zvyšováním konkurence 

a informovanosti začaly klesat i ceny ERP systémů a zvyšovaly se poţadavky sdílení 

informací, vzájemnou komunikaci a propojení. Spolu s rychlým vývojem vznikala 

i metodická podpora, byly vytvořeny některé normy a standardy jako ITIL, COBIT či ISO 

20000 (Bruckner, 2012; Čapková, 2010). 

Vývoj informačních systémů v závislosti na HW a SW technologiích  

a) Milníky ve vývoji hardwaru  

Jeden z největších pokroků ve vývoji podnikových informačních systémů, a vůbec v celém 

ICT oboru, umoţnilo zlepšování a zrychlování konektivity. Ke zrychlení konektivity přispěla 

především optická vlákna, která postupně nahrazují klasické měděné kabely. Rychlost 

optického přenosu není ovlivněna hodnotami odporu, kapacity a impedance, které se u všech 

normálních vodičů vyskytují.  

Podobně jako rychlost, se vyvíjel i výpočetní výkon, frekvence procesorů, jádra procesorů, 

počet operací za sekundu, velikost pamětí RAM a ROM, velikosti pevných a přenosných 

disků. Významným milníkem byl vývoj polovodičů, které umoţnily mnohonásobné zmenšení 

a díky nim byly v 80. letech vyvinuty první mikroprocesory.  

Díky masovému nasazování počítačů do podniků od 80. let postupně klesala i cena hardwaru 

a softwaru a vznikaly nové podnikatelské příleţitosti pro výrobce. Spolu s pokračujícím 

vývojem a inovacemi jsou to hlavní důvody k sniţování ceny za hardware.  

b) Vývoj softwaru 

Softwarový vývoj se začíná psát od 40. let 20. století. Do té doby byly úpravy algoritmů 

prováděny převáţně hardwarově. Období kolem 60. Aţ 80. let se nazývá „Softwarová krize“, 

protoţe se v té době stalo mnoho chyb při vývoji, vývoj často nebyl úspěšný a překračoval 

rozpočty. I v 90. letech byly projekty sloţité, náklady na nákup softwarových řešení byly 

vysoké a dokonce i v roce 1995 byla polovina projektů neúspěšná. Průměrný softwarový 

projekt většinou překročil rozpočet o polovinu. 
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Tvorba softwaru byla velmi zdlouhavou a náročnou činností, z toho důvodu se postupně 

vyvíjely nástroje, které ji usnadňovaly. Vznikaly různé dokumenty a doporučení pro tvůrce 

softwaru, normy, CASE nástroje, projektový management a obor testování softwaru.  

Rozšíření internetu v 90. letech vyvolalo potřebu vyvinout další SW technologie. Nastala 

doba grafiky, emailů, optimalizací a jakési globalizace světa softwaru.  

Po roce 2000 začala vznikat potřeba levnějších softwarových řešení, rychlejších metodik 

s cílem rychlejšího a snazšího nasazení software. Významnými poţadavkem jsou 

spolehlivost, integrace, získávání informací a komunikace mezi aplikacemi. Software se začal 

stávat závislým na konektivitě a jeho jednotlivé komponenty se začaly sdruţovat do větších 

celků (http://homepages.cs.ncl.ac.uk, 2001) 

c) Současný stav a předpokládaný vývoj  

Současní dodavatelé informačních systémů se budou stále více soustředit na menší firmy, 

které tvoří 99,85% podnikajících subjektů v ČR a kolem 2/3 hrubého domácího produktu. 

Menší firmy jsou charakteristické tím, ţe jejich finanční moţnosti nejsou tak velké, ale na 

druhou stranu jejich procesy jsou většinou podobně sloţité jako u velkých firem. Díky 

dotacím EU mají malé firmy moţnost zavádět ICT infrastrukturu a postupně bude růst jejich 

poptávka a informační gramotnost (Sodomka, 2011).  

Obrázek 2.3 Situace na trhu s ERP 

 

 

Zdroj: systemonline.cz, 2012 

Spolu s rostoucím zájmem malých firem se bude měnit i způsob dodávky IT sluţeb, který 

bude směřován hlavně na SaaS a outsourcing. Malá firma se totiţ chce starat především 

o svou podnikatelskou aktivitu a informační technologie vnímat jako balík sluţeb.  

http://homepages.cs.ncl.ac.uk/
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V rámci technologií bude kladen důraz na konektivitu, se kterou přichází například moţnost 

zpracování velkých objemů dat v reálném čase. Díky konektivitě a velmi dobrému pokrytí 

vysokorychlostním internetem budou uţivatelé chtít k informacím přistupovat z různých míst 

prostřednictvím různých zařízení. Nelze proto podcenit optimalizaci zobrazení a ovládání pro 

smartphone, tablety a jiná zařízení.  

IT obor představuje v současné ekonomické situaci jednu z mála jistot růstu. Zatímco některé 

obory zanikají, IT obor se neustále rozšiřuje a poskytuje stále nové moţnosti a příleţitosti. 

Spolu s růstem ale roste i konkurenční prostředí a rychlé změny v oboru coţ dokládá 

i následující obrázek.   

Obrázek 2.4 Vývoj investic do IT projektů 

 

Zdroj: computerweekly.com, 2013 

 

Capability maturity model (CMM) 

Model byl zpracován organizací Software Engineering Institute, a zabývá se stupněm vývoje 

procesně zaměřených firem na základě implementace postupného zdokonalování řízení 
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procesů ve firmě. Model má úrovně, které vyjadřují na kolik je organizace procesně znalá. 

Záměrem modelu je zdokonalování podnikových procesů na základě určení stávající 

vyspělosti organizace a identifikace kritických sekcí. 

Úrovně CMM modelu:  

1. Úvodní úroveň – firma své procesy nezná, nemá je definovány ani formulovány. 

Většina situací se řeší, aţ kdyţ nastanou („ad-hoc“). Taková firma většinou sází na 

manaţery, kteří v případě krize odvedou spoustu práce a mají určité know-how pro 

řešení problému.  

2. Opakovatelná úroveň – na této úrovni existuje základní hlavní popis procesů a procesy 

jsou tím pádem opakovatelné.  

3. Definovaná úroveň – procesy jsou standardizovány, definovány a výstupy jedné 

činnosti plynule přecházejí do druhé. Nesrovnalosti jsou vyřešeny ještě před 

uskutečněním procesu, ne aţ při jeho provádění. Management je schopen procesy 

přizpůsobovat měnícím se podmínkám uvnitř a vně podniku 

4. Řízená úroveň – firma má stanovené podmínky pro měření kvality procesů a výstupů, 

provádí se shromaţďování dat a následná analýza popisující průběh procesů. 

Na základě měření je určována závaţnost vzniklých problémů.  

5. Optimalizovaná úroveň – firma ví vše o svých procesech a je schopna je 

optimalizovat. Management má prostředky, pomocí kterých je schopen identifikovat 

slabé stránky v řízení procesů. Vzniklé chyby jsou analyzovány, vyhodnocovány, 

známy jejich příčiny a na jejich základě jsou přijata opatření ke zlepšení. Firma je 

schopna předvídat efekty potenciálních změn vyvolaných úpravami procesů.  

V souvislosti s praktickou částí nejsou pro analytika tolik důleţité vyšší úrovně modelu, spíše 

jako střední část modelu. Pro analytika je podstatné, aby jeho zákazník, poptávající 

informační systém, věděl o svých procesech, byl je schopen popsat, dekomponovat vazby 

a označit vlastníky procesu.  

V praxi často lidé nevědí o CMM modelu vůbec nic, ale na druhou stranu vţdy podvědomě 

ví, jaké procesy vykonávají.  Většinou jsou lidé při analýze schopni popsat procesy mezi 

úrovní 2-4. V tomto kroku je opět důleţitá osoba analytika, který musí od pracovníka 

zákaznické firmy tyto informace zjistit v poţadované formě (Fiala, Ministr, 2003)  
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Důležitost sběru informací při zavádění IS 

Při zavádění informačního systému je potřeba od zákazníka zjistit mnoho důleţitých 

informací. Přesto, ţe se můţe zajišťování podkladů jevit velmi jednoduše, právě při této 

činnosti se v praxi stane nejvíce chyb. Často totiţ nestačí získávat jen základní nejběţnější 

informace. Většinou jsou opomenuty na první pohled nepodstatné věci, které lze velmi těţko 

předvídat.  

Zajímavý příklad můţe být například opomenutí zmapování elektrických zásuvek v okolí 

místa výroby, kde bude umístěn terminál. Z tohoto příkladu je vidět, ţe analytik musí být 

připraven téměř na vše. Další příklad, skutečně řešený v praxi je z oboru účetnictví, kde se 

řešilo, jestli bude firma pouţívat pevný, nebo plovoucí kurz zahraniční měny. Obyčejného 

člověka nikdy nemůţe napadnout tuto věc řešit, přitom pro firmu, která obchoduje se 

zahraničím, můţe špatně nastavené účtování znamenat ztrátu několika set tisíc korun měsíčně.  

Jak je zřejmé z příkladů, existují i extrémy. Tato část ale nemá za cíl se věnovat veškerým 

moţným detailům, cílem je popsat metodiku získávání informací potřebných pro 

implementaci informačního systému. 

Požadavky na systémového analytika  

Systémový analytik by měl být všeobecně vzdělaný člověk, který je dobrý jak v hard 

metodách, tak soft metodách.  

Z hlediska informatiky by měl analytik znát techniky modelování a optimalizace podnikových 

procesů, postupy nasazování IT aplikací, umět analyzovat podniková data a navrhovat 

struktury dat pro databáze, zpracování a řízení IT projektů a další.  

Z oboru managementu a marketingu je důleţité zmínit práci v týmu, vedení týmu, 

komunikaci, organizaci, prezentaci, umění přesvědčit atd. Samozřejmostí je, ţe analytik musí 

perfektně znát produkt své firmy, který bude zákazníkům dodáván. Dále by se měl neustále 

v oboru vzdělávat, aby znal nejnovější trendy, nové moţnosti v komunikacích, hardwaru 

a softwaru a mohl přispět ke kontinuálnímu zlepšování produktu své firmy.  
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2.3 Zjišťované informace pro zavádění informačního systému 

a) Požadavky a očekávání 

Při prvním setkání, které většinou uskuteční obchodník firmy vytvářející informační systém je 

potřeba zjistit hlavní poţadavky potenciálního zákazníka. Nejde o ţádný odborný popis, 

pouze soupis toho, co by chtěla zákaznická firma realizovat.  

V některých případech má poţadavek charakter očekávání a to hlavně tehdy, kdy zákaznická 

firma nemá přesně formulované, co potřebuje. V případě očekávání přenechává vyřešení 

funkce informačního systému na tvůrci informačního systému.  

b) Současný stav  

Současný stav je opět analyzován ve více fázích. V první fázi informace o současném stavu 

zjistí obchodník. U současného stavu je většinou důleţité zjistit, jestli firma vůbec nějaký 

informační systém pouţívá. Dále by měl obchodník zjistit alespoň základní informace 

o pouţívaném hardwaru a softwaru, coţ napoví, jestli je vůbec implementace moţná. 

V dalších fázích jsou informace podrobněji zjišťovány pomocí dotazníků a pak při návštěvě 

analytiků.  

c) Procesy, vlastníci, workflow 

Tyto informace jsou zjišťovány prostřednictvím dotazníků, které napoví analytikům, na co by 

se měli zaměřit. Z dotazníků, které vyplňují pracovníci zákaznické firmy, jde zjistit, na jaké 

úrovni v CMM modelu se firma nachází. Na základě vyplněných informací jde navíc zjistit 

vlastníka procesu, zachytit důleţité procesy a při sumarizaci všech dotazníků jde sestavit 

workflow.  

Informace z dotazníků samozřejmě nejsou konečné. Po jejich vyhodnocení se analytici 

připraví na osobní rozhovory, s cílem ověření a upřesnění informací.  

d) Používané programy  

Informace o pouţívaných programech pracovníky daného podniku se zjišťují kvůli jejich 

moţným výstupům, které budou putovat informačním systémem, dále kvůli zpracování 

a převádění různých výstupů mezi formáty a jejich ukládání do databázových struktur. Tyto 

informace se zjišťují opět ve dvou fázích – nejprve prostřednictvím dotazníků, potom osobně 

při rozhovorech ve firmě.  

Pouţívané programy mohou také hodně napovědět o počítačové gramotnosti uţivatelů. 

Seznam programů pouţívaných uţivatelem je totiţ poměrně vydatný pro získání informací. 
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Uţivatel, který pouţívá Internet Explorer, Word 2003 a ve volných chvílích hraje Solitare 

bude mít zcela jistě odlišné vlastnosti a schopnosti na rozdíl od toho, který pouţívá Mozilu 

Firefox, Dropbox, Total Comander a Photoshop.  

e) Stupeň znalosti budoucích uživatelů 

Ověření znalostí se provádí opět ve dvou fázích, nejprve v dotazníku, později pozorováním 

na místě. To, jak jsou uţivatelé počítačově zdatní, je důleţité hlavně pro budoucí práci 

s novým informačním systémem. 

f) Typy dokumentů - vytváření dat/zpracovávání dat 

Zjišťování typů dokumentů, které jsou v podniku vytvářeny, nebo zpracovávány se částečně 

prolíná s otázkou ohledně pouţívaného softwaru. Dále se ptá na to, jestli ve firmě převáţně 

vytvářejí data, nebo je hlavně zpracovávají data, která obdrţí.  

g) Čas strávený prací v IS 

Podle času stráveného prací s informačním systémem lze zjistit míra pouţívání a závislost na 

informačním systému. Práce v IS totiţ můţe být zcela okrajová, nebo naopak uţivatel pracuje 

a komunikuje výhradně prostřednictvím IS. Na základě všech sesbíraných informací a jejich 

vyhodnocení je moţné také určit efektivitu práce.  

h) Vnímání IS uživateli  

Před návštěvou analytiků je zjišťováno i to, jak uţivatel vnímal starý informační systém 

(předešlé řešení) – co mu na předešlém řešení vadilo, co by na předešlém řešení nejvíce ocenil 

a také co by očekával od nového informačního systému. Tyto informace se zjišťují pomocí 

dotazníku i následně rozhovory na místě.  

i) Podíl na implementaci/zkušenosti z implementace 

Poslední část dotazníku se zabývá i tím, jak se budou respondenti stavět k implementaci 

informačního systému, a zda mají nějaké znalosti třeba z předešlé implementace. V případě 

negativního ohlasu musí firma připravit strategii, jak reagovat a přesvědčit uţivatele 

o přínosech nového informačního systému.  

Metody získávání informací a psychologické aspekty při zavádění IS 

V první polovině kapitoly jsou popsány úrovně konkrétnosti při získávání informací a metody 

získávání informací. Druhá část kapitoly přidává psychologické aspekty a zabývá se ochotou 

uţivatele ke spolupráci a k předání důleţitých informací.  
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Úrovně získávání informací:  

Před popisem je potřeba poznamenat, ţe kategorizace typů informací, které jsou zjišťovány na 

jednotlivých úrovních nelze povaţovat za striktní. Můţe se stát, ţe obchodník v jedné firmě 

získá jen základní informace a naopak v jiné firmě absolvuje kompletní prohlídku výrobní 

části firmy. Proto je dělení relativní, informace z různých úrovní se mohou prolínat a mohou 

existovat výjimky. Tyto informace byly čerpány převáţně z osobní účasti na analýzách.  

a) úroveň - informace od obchodníka  

Obchodník je obvykle první, kdo se zákaznickou firmou komunikuje. Návštěvou obchodníka 

celá analýza začíná a v případě nezájmu potenciálního zákazníka můţe i končit. Obchodník je 

obvykle komunikativní osoba s dobrými prezentačními schopnostmi a se stejně dobře 

vyvinutou schopností naslouchat problémům potenciálního zákazníka.  

Obchodník většinou dokáţe zajistit informace o velikosti firmy, rozpočtu na projekt, rozsahu 

výroby (činnosti), stávající řešení, které ve firmě mají, spokojenost se stávajícím řešením, 

poţadavky a očekávání nového řešení a hardwarové vybavení. Mimo tyto hard informace 

můţe obchodník při zapojení zkušeností a intuice získat i soft informace, kterými jsou třeba 

solventnost firmy, přesvědčení, pozitivní a negativní postoje atd.  

b) úroveň  - zaslání dotazníků a formulářů  

V případě, ţe je dohodnut kontrakt, nebo sepsána část smlouvy (nebo smlouva o smlouvě 

budoucí), pokračuje analýza další úrovní. Tato úroveň je vlastně meziúrovní, která připravuje 

půdu pro osobní účast analytiků. Aby se analytici mohli dobře připravit na svou práci 

v zákaznické firmě, jsou firmě zaslány dotazníky, ve kterých zaměstnanci firmy zodpovídají 

většinu důleţitých informací, které pak analytici na místě ověřují. Informace se týkají 

kladných a záporných stránek stávajícího řešení, vlastníků procesů, dokumentů putujících ve 

firmě, programů, se kterými lidé pracují, kladným nebo záporným postojem k IS, času 

strávenému prací v IS, zda budou data zpracovávána nebo vytvářena atp. Pomocí analýzy 

vyplněných dotazníků se analytici před návštěvou pokouší vytvořit předběţnou procesní 

mapu, aby věděli kde při analýze začít a jak postupovat.  

c) Analýza v zákaznické firmě  

Třetí úroveň je poslední úroveň, která je stěţejní, ale zároveň poslední moţností pro získání 

potřebných informací. V této úrovni jsou informace sbírány analytiky přímo na místě. 

Většinou přijde do zákaznické firmy více analytiků, kteří mají předem rozdělené úkoly při 

zjišťování informací.  
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Analytici musí ověřit a upřesnit všechny informace získané podle dotazníků. Na místě mají 

navíc moţnost přesvědčit nové uţivatele o přínosech informačního systému. Často jsou 

analytici první, s kým zaměstnanci zákaznické firmy komunikují a mohou vyjadřovat své 

obavy nebo se ptát.  

Metody získávání informací  

- sledování vstupů a výstupů (IOA) tzv. input output je metoda analýzy a měření 

známá převáţně z ekonomického oboru. Kaţdý produkt vzniká transformací vstupů, 

při které se spotřebovávají energie, materiály, meziprodukty a práci dodávají lidské 

zdroje. Pro firmu dodávající informační systém dokáţe pouţití metody získat spoustu 

informací. Na základě sledování vstupů a výstupů jsou určeni vlastníci jednotlivých 

procesů, vytíţení jednotlivých oddělení, informační toky, formát předávaných 

informací, posloupnosti jednotlivých kroků, a mnoho časových údajů.  

Pokud má analytik k dispozici dostatek podkladů, dokáţe na jejich základě sestavit procesní 

mapu, je schopen identifikovat časovou náročnost zpracování a systém jakým se ve firmě 

pracuje. Nevýhoda je, ţe firma nemusí vţdy poskytnout informace o všech svých vstupech 

a výstupech (mfcr.cz),  

- studie toků informací je částečně podmnoţinou sledování vstupů a výstupů, podle 

procesního řízení je u kaţdého procesu moţné najít vstup a výstup. Spolu s vstupem 

nebo výstupem v naprosté většině případů putuje i určitý typ dokumentace (faktura, 

karta materiálu, příjmový doklad, skladový list atd.) Studií takových informací je 

moţné zjistit vlastníky procesů, vytíţení, posloupnosti kroků, časové údaje atd.   

- rozhovor je metoda sběru dat, ve které se analytik dotazuje respondenta (informanta). 

Analytik shromaţďuje data od informanta, který data poskytuje. Rozhovory mohou 

probíhat osobně nebo prostřednictvím jiných komunikačních technologií. Velkou 

výhodou je, ţe při rozhovoru můţe analytik zapojit svou intuici a zjistit, jestli je 

zákazník přesvědčen, zda bude ochoten spolupracovat, jestli nemá o informačním 

systému pochybnosti a podobně. Nevýhodou můţe být, ţe jedna nebo druhá strana 

zapomene na některé oblasti.  

V praxi se situace řeší tak, ţe si analytik a pracovník firmy po dokončení rozhovoru předají 

kontakty, pro případ ţe by si někdo z nich vzpomněl na něco podstatného.  
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- skupinový rozhovor má velkou řadu výhod vyváţenou přibliţně stejným počtem 

nevýhod. Výhodou je, ţe pokud jsou lidé na stejné úrovni, jsou schopní problém řešit 

efektivně, konstruktivně, navzájem se doplňovat a blíţit se k brainstormingu. 

Nevýhoda je, ţe pokud jsou lidé na různých úrovních, nebo nemají přátelský vztah, 

můţe to celý rozhovor narušovat. Podřízený se například můţe bát kritizovat postupy 

vedení, nebo mít obavu z pomsty spolupracovníků při vyzrazení rezerv ve výrobě.  

- pozorování je moţno rozdělit na více kategorií, mezi hlavní typy pozorování patří 

přímé a nepřímé, zúčastněné a nezúčastněné, a podle toho jestli pozorovaný objekt ví 

o pozorování na zjevné a skryté 

Přímé pozorování provádí sám výzkumník, bezprostředně se jej účastní a během pozorování 

neklade dotazy. Pozorovány jsou různé jevy, procesy, interakce a průběh práce. Během 

pozorování je moţné pořídit audiovizuální záznam pro následnou hlubší analýzu. V praxi je 

samozřejmě potřeba, aby zadavatel analýzy se záznamem souhlasil. Nepřímé pozorování 

spočívá v analýze materiálů pořízených během pozorování tak, ţe se pozorovatel přímo 

neúčastní (Kozlová, 2007)  

Zúčastněné a nezúčastněné pozorování závisí na tom, jestli se analytik v pozorovaném ději 

angaţuje, nebo ne. Při nezúčastněném pozorování je pozorovatel některým pracovníkem 

provázen firmou a sleduje určité jevy, na které je analýza zaměřena. Zúčastněné pozorování 

spočívá v tom, ţe se pozorovatel stává na nějakou dobu součástí zkoumaného prostředí. 

Zúčastněné pozorování by bylo pravděpodobně v praxi lepší, ale jeho časová náročnost 

a náročnost integrace analytika je příliš vysoká (Kozlová, 2007) 

- dotazníky jsou nejpouţívanějším prostředkem ke sběru informací a šetří především 

čas analytiků, kteří díky dotazníkům získají základní informace. Dotazník je v 

podstatě standardizovaným souborem otázek, jeţ jsou předem připraveny na určitém 

formuláři. Celý scénář dotazníku a formulace jednotlivých otázek ovlivňuje 

dotazovaného určitým směrem, vytváří určité klima, které se promítá i do jednotlivých 

odpovědí. Dotazník můţe být anonymní a neanonymní.  

V některých případech je moţné dodrţováním anonymity docílit lepšího vyuţití informačního 

zdroje. V případě výzkumu v menším podniku, je ale uvaţování o anonymitě bezpředmětné, 

protoţe respondent ve většině dotazníků musí vyplnit svou pracovní pozici. Nevýhoda 
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dotazníku je časová náročnost zpracování a často také malá návratnost vyplněných dotazníků 

(Kozlová, 2007) 

Ověřování získaných informací 

Ověřování získaných informací můţe probíhat na obou stranách. Z pohledu firmy dodávající 

informační systém je nutné dostatečně ověřit informace získávané při analýze, aby byla 

zpracovaná dokumentace co nejvydatnější a správně popisovala aspekty zákaznické firmy.  

To pak v konečném důsledku ovlivňuje úspěšnost implementace a spokojenost zákazníka.  

Z pohledu zákaznické firmy je potřeba ověřit informace, které zpracující firma získala 

a předala ve formě dokumentace. Z logického pohledu můţe být ověřování svých procesů 

firmou samotnou nestandardní, ale z praktického hlediska se téměř vţdy najdou procesy, 

o kterých nemá firma dostatek informací a musí je sama ověřit.  

Zákaznická firma po obdrţení dokumentace provádí oponenturu a v případě neshod je 

problém dále individuálně řešen. Oponenturu je samozřejmě moţné pouţít i opačně při 

analýze, například během rozhovoru kdy respondent potvrzuje nebo vyvrací některé 

informace.  

Pro zpracující firmu je charakteristické, ţe při analýze provádí vícestupňové ověřování 

informací, které se můţe dále dělit na horizontální a vertikální. V některých případech, kdy je 

informace obzvlášť důleţitá je potřeba danou skutečnost ověřit na více místech. Pokud jde 

o vertikální ověření, jsou dotazováni pracovníci, kteří jsou v hierarchii nad sebou, například je 

tázán první vedoucí, po něm mistr a na konec pracovník na daném oddělení. Horizontální 

ověřování spočívá v ověřování informací mezi pracovníky na stejné úrovni.  

Problematika know-how a jeho vyzrazení 

Velkou bariérou pro analytika můţe být, pokud mu lidé ze zákaznické firmy odmítnout 

poskytnout některé informace. Na jednu stranu je toto logické a je dobře, ţe zaměstnanci 

chrání know-how své firmy a odmítnou podat některé informace. Na druhou stranu je to 

bariéra pro budoucí správně nastavený informační systém. Aby při analýze a zavádění 

informačního systému nedošlo k deadlocku, musí obě strany zvolit vhodný kompromis 

v poskytování a neposkytování informací.  
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V praxi většinou pomůţe ujištění analytiků, ţe pracovali na mnohem více projektech,  

ze kterých mohou mít spoustu informací a s neveřejnými informacemi pracují zcela běţně  

a jejich mlčenlivost je samozřejmostí. V případě, ţe vedení zákaznické firmy bude nadále 

trvat na utajení informací, je moţné podepsat dohodu o mlčenlivosti.  

Psychologie v IT oboru  

Část kapitoly se zabývá hlavě moţnými situacemi, které mohou nastat v souvislosti 

s uvaţováním respondenta. Bez nadsázky lze říci, ţe pokud by věci fungovaly tak, jak jsou 

naplánovány, nebylo by potřeba nic dalšího řešit. Pokud by všechny dotazníky byly pravdivě 

vyplněny a respondenti reagovali správně a přímo, nebylo by potřeba se ničím dalším 

zabývat.  

Bohuţel existují i vlastnosti člověka, které nejsou úplně předvídatelné a mohou se měnit 

v reakci na vzniklé situace, coţ v konečném důsledku znamená, ţe dotazníky jsou vyplněny 

nepravdivě. Můţe jít o přímý záměr, ale i nepřímý záměr vlivem okolí. Moţnými situacemi, 

které mohou nastat, a ovlivnit výsledky se bude zabývat tato kapitola  

a) Ochota budoucího uživatele spolupracovat  

Hlavní filozofie při přesvědčování uţivatele by měla být taková, ţe bude uţivateli 

prezentováno, jak můţe dosavadní práci dělat jinak a lépe. Nemá cenu ale uţivatele 

přesvědčovat, ţe to co dělal doposud, bylo naprosto špatně, coţ by nikam nevedlo. Pokud je 

uţivatel přesvědčen, ţe informační systém bude pro zlepšení pracovních výsledků a podporu 

práce, většinou je ohlas kladný. Ohroţení vyvstává v případě, ţe má uţivatel pocit, ţe 

informační systém bude dělat práci za něj a on tam nadále bude nadbytečný. Při analýzách 

a rozhovorech se lze setkat s mnoha důvody neochoty.   

b) Možné důvody neochoty: 

- pochybnosti o svých schopnostech práce v novém informačním systému; 

- strach o ztrátu pracovního místa; 

- obavy o přeřazení na jiné (horší) pracovní místo; 

- obava ze sloţitosti nového IS; 

- moţnost monitorování práce ze strany vedení;  

- strach o své know-how pro daný úsek práce.  

c) Personální zátěž při práci na projektu implementace 

 Jedním z dalších důleţitých aspektů je to, jaká bude na jednotlivé pracovníky ze zákaznické 

firmy kladená zátěţ při práci na implementaci informačního systému. V některých případech 
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nutí vedení své lidi setrvávat v práci déle a čas strávený na implementaci není započítáván 

jako práce. Takoví lidé jsou pak při ţádosti o spolupráci negativní, nechtějí se příliš podílet,  

a pokud mají spolupracovat, snaţí se co nejrychleji vrátit zpět ke své původní práci.  

Podobný problém je u pracovníků, kteří musí hlídat nepřetrţitě pracující výrobní linky. Tyto 

informace jsou zjišťovány během analýzy a je potřeba se podle toho profesionálně připravit 

na průběh implementace.  

Optimální by byl tým pracovníků zákaznické firmy vyčleněný pro účely implementace 

projektu. V menších firmách, kde často jeden člověk pracuje na více pozicích, je něco 

takového nerealizovatelné. Implementační tým musí v závislosti na fungování firmy zvolit 

vhodný postup implementace tak, aby vedení uvolnilo potřebné lidské zdroje na potřebnou 

dobu a pokud bude situace komplikovaná, tak nastavit zátěţ tak, aby nedocházelo 

k přílišnému přetěţování pracovníků a z toho plynoucímu negativnímu postoji k projektu.  

Psychologie dotazníku 

Dotazník můţe vykazovat špatná data, pokud je z nějakého důvodu vyplňován skupinově. 

K takové situaci můţe dojít, kdyţ vedení rozdá zaměstnancům dotazníky v přesný čas 

a vyţaduje jejich okamţité vyplnění. Pokud jsou lidé shromáţděni na jednom místě, vyplňují 

dotazníky a nejsou si jistí, ptají se ostatních. V momentě, kdy se lidé kolektivně shodnou na 

vyplnění nějaké otázky, se začíná ztrácet vydatnost dotazníku.  

Pokud dotazníky lidé vyplňují společně a odevzdávají je vedení, mohou být taky zkreslené. 

V případě, ţe má člověk něco kritizovat a přitom si je vědom, ţe dotazníky předává vedoucím 

pracovníkům, opět se pravděpodobně stane, ţe posbírané informace nebudou pravdivé. 

Zkreslení můţe způsobit i to, ţe respondent nechce vypadat jako „hloupý“ proto zatrhne, nebo 

vyplní více, neţ doopravdy zná. Anebo přesně naopak situace, kdy se respondent podceňuje.  

Pro dotazník je optimální, aby měl respondent dostatek času, mohl dotazník vyplnit 

v soukromí a odeslal ho přímo vyhodnocovateli. Z toho důvodu bude v další části (v návrhu) 

navrhován dotazník tak, aby jej respondenti mohli vyplňovat kdekoliv a kdykoliv.  

Psychologie rozhovoru 

Při rozhovoru je důleţité oddělit různé skupiny lidí na různých úrovních v podniku. Pokud 

analytik vede rozhovor v zasedací místnosti a k němu si přisedne některý z ředitelů, často se 

můţe stát, ţe rozhovor ztratí význam. Jednak proto, ţe kritika se poslouchá špatně a taky 

proto, ţe lidé neumí přijímat konstruktivní kritiku.  
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Pro analytika je ideální, pokud můţe provést rozhovor mimo ostatní lidi, pouze s člověkem, 

který v daném úseku pracuje a potkat se s ním v jeho prostředí, při jeho práci. Protoţe 

analytik ve firmě pracuje několik hodin aţ dní je dobré, kdyţ se můţe za respondentem vrátit 

a upřesnit si některé informace i později.  

Prostor pro odpovědi respondentů 

Jednou z psychologických otázek je i to, zda respondentovi nechat prostor pro vyjádření 

vlastního názoru a případně kolik prostoru. Pokud dostane respondent velký prostor, můţe se 

v odpovědi zaměřit na nepodstatné části, kterými se zbytek dotazníku zabývá. Opak je, kdy je 

respondent při odpovědích veden přesně danými mantinely, ze kterých nelze vybočit. Na 

firmě je potom těţká úloha sestavení takového dotazníku, aby respondentovi nabídli dostatek 

prostoru pro vyjádření a zároveň aby byly odpovědi pouţitelné pro analýzu. 

Různé úrovně vzdělání a znalostí  

Kategorizovat uţivatele (respondenty) podle dosaţeného vzdělání by mohlo některé uráţet, 

proto bude lepší respondenty rozdělit spíše podle pozicí (manaţerská, vedoucí, mistr, dělník). 

Kaţdý z těch lidí má jinou formu vyjadřování, jinak chápe poloţené otázky, a zatímco 

management většinou bude vědět o procesech vše, pro některé niţší pozice můţe být slovo 

proces abstraktní. Dělat různé dotazníky pro různé skupiny pracovníků bude velmi sloţité. 

Dotazník bude jeden a bude muset být optimalizován pro všechny skupiny lidí, tak, aby 

pochopili všechny kladené otázky a mohli se k nim vyjádřit. 
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3 Analýza stávajícího řešení ve firmě dodávající informační 

technologie 

Neţ bude problematika dále rozebírána, zkoumána a řešena, bude vhodné zmínit základní 

informace o firmě Control s. r. o. Zmíněné informace by měly lépe pomoct pochopit potřeby 

firmy.   

3.1 Představení zadavatelské firmy 

Historie firmy Control 

Společnost Control, s. r. o. vznikla 31. 10. 1994, jako hlavní podnikatelská aktivita byla 

zvolena distribuce a implementace informačního systému Dialog 2000C na českém trhu 

včetně podpůrných poradenských sluţeb. Později firma přešla od distribuce k vývojovým 

aktivitám a vývoji modulů pro systém Dialog (skladové hospodářství, finanční operace, 

evidence majetku, řízení výroby). 

V roce 2000 začaly první implementace vlastního produktu s označením Dialog 3000S, který 

navazuje na svého úspěšného předchůdce. V letech 2000 aţ 2003 docházelo k rozšiřování 

funkcionalit základních modulů a integrace komunikačních technologií. Modulární rozšíření 

projektu si později vyţádalo posílení implementačního týmu o nové specialisty z oboru 

informačních technologií, vytvoření technického zázemí s odpovídajícím pracovním 

prostředím a zaloţení vzdělávacího centra pro uţivatele systému. 

V únoru roku 2003 vznikla dceřiná slovenská firma Control Informatika SR, s. r. o. V roce 

2004 došlo k dalšímu rozvoji podnikové aplikace v duchu harmonizace účetních soustav 

a celkové internacionalizace podnikatelského prostředí. Vstup České republiky do EU v roce 

2004 vyvolal také zvýšený zájem o implementování metod Activity Based Costing pro řízení 

reţijních nákladů ve výrobních firmách. 

DIALOG 3000S postupně získával referenční implementace v základních výrobních 

odvětvích (strojírenství, nábytkářství, speciální textil, elektrotechnika, potravinářství, 

gumárenství a plastikářská výroba pro automobilový průmysl).  

V roce 2008 byla realizována dosud největší investice ve firemní historii, a to nákup vlastní 

budovy pro sídlo českého Controlu a vybudování školicího střediska. V dubnu roku 2009 

došlo díky novému technickému zázemí k nabídce poskytování IT sluţeb formou 

outsourcingu. Stejnou nabídkou disponuje také Control Informatika SR, s. r. o. 
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Rychlý rozvoj skupiny Control pokračuje aţ do současnosti a tento růstový trend lze doloţit 

vývojem trţeb za licence a poskytované sluţby, rostoucím počtem pracovníků skupiny 

Control nebo počtem 161 dokončených instalací v České a Slovenské republice v roce 2011. 

Cílový zákazník 

Informační systém Dialog 3000S se zaměřuje především na strojírenské firmy  

a zpracovatelský průmysl. Co do velikosti je cílovým zákazníkem střední aţ větší firma. 

Strukturu zákazníků podle oborů ilustruje graf 3.1 uvedený níţe, který zobrazuje počet 

implementací k roku 2011. 

Graf 3.1 Počet implementací informačního systému Dialog 3000S k roku 2011 dle oborů 

 

 

Zdroj: Control, s. r. o., vlastní zpracování 

Současná nabídka – informační systém Dialog 3000S 

Systém Dialog 3000S je komplexní podnikový ekonomický a informační systém pro sektor 

středních a velkých firem z oblasti výroby, obchodu a sluţeb. S úspěchem je nasazován také 

v malých firmách. Jeho nejsilnější stránkou je výrobní řešení, kde se Dialog 3000S řadí mezi 

čtyři nejvýznamnější informační systémy na českém trhu. Tuto pozici zaujímá díky 

nejpropracovanějšímu výrobnímu řešení s nabídkou kapacitního plánování, dílenského řízení 

a sledování úzkých míst v plánovací části modulu Řízení výroby.  
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Tabulka 3.1 Přehled modulů Dialog 3000S 

Správa systému Finanční komplex Finanční kancelář 

Nákup a prodej Marketing Ankety 

CRM Pošta, datové schránky e-sklad 

e-business e-shop e-servis 

e-OTK B2B EDI 

Mzdy Personalistika Docházka 

Přístupový systém Řízení výroby Sběry dat 

Sběr dat ze strojů Servis Řízení projektů 

Řízení dokumentace Modely ABC Workflow 

Doprava Údržba Jídelní systém 

Infobox Net  

Zdroj: Control, s. r. o., vlastní zpracování 

Úspěšnost firmy Control a zájem o jejich informační systém Dialog 3000S ilustruje graf 3.2, 

který zobrazuje průměrný počet zaměstnanců, aktiva a trţby v letech 2008-2011. Graf 

vypovídá o tom, ţe systém Dialog je velmi úspěšným, společnost se i přes krizi z roku 2008 

dokázala udrţet v kladných číslech a jejich trţby prakticky neklesaly. Naopak v roce 2011 

došlo ke zvýšení trţeb o cca 30 %.  

 

 

 

 

 

http://www.control.cz/index.php?path=produkty/dialog3000/sprava-systemu
http://www.control.cz/index.php?path=produkty/dialog3000/financni-komplex
http://www.control.cz/index.php?path=produkty/dialog3000/financni-kancelar
http://www.control.cz/index.php?path=produkty/dialog3000/nakup-prodej
http://www.control.cz/index.php?path=produkty/dialog3000/marketing
http://www.control.cz/index.php?path=produkty/dialog3000/ankety
http://www.control.cz/index.php?path=produkty/dialog3000/crm
http://www.control.cz/index.php?path=produkty/dialog3000/posta
http://www.control.cz/index.php?path=produkty/dialog3000/e-sklad
http://www.control.cz/index.php?path=produkty/dialog3000/e-business
http://www.control.cz/index.php?path=produkty/dialog3000/e-shop
http://www.control.cz/index.php?path=produkty/dialog3000/e-servis
http://www.control.cz/index.php?path=produkty/dialog3000/e-otk
http://www.control.cz/index.php?path=produkty/dialog3000/B2B
http://www.control.cz/index.php?path=produkty/dialog3000/EDI
http://www.control.cz/index.php?path=produkty/dialog3000/mzdy
http://www.control.cz/index.php?path=produkty/dialog3000/personalistika
http://www.control.cz/index.php?path=produkty/dialog3000/dochazka
http://www.control.cz/index.php?path=produkty/dialog3000/pristupovy-system
http://www.control.cz/index.php?path=produkty/dialog3000/rizeni-vyroby
http://www.control.cz/index.php?path=produkty/dialog3000/sbery-dat
http://www.control.cz/index.php?path=produkty/dialog3000/sbery-dat-ze-stroju
http://www.control.cz/index.php?path=produkty/dialog3000/servis
http://www.control.cz/index.php?path=produkty/dialog3000/rizeni-projektu
http://www.control.cz/index.php?path=produkty/dialog3000/dokumentace
http://www.control.cz/index.php?path=produkty/dialog3000/abc-modely
http://www.control.cz/index.php?path=produkty/dialog3000/workflow
http://www.control.cz/index.php?path=produkty/dialog3000/doprava
http://www.control.cz/index.php?path=produkty/dialog3000/udrzba
http://www.control.cz/index.php?path=produkty/dialog3000/jidelni-system
http://www.control.cz/index.php?path=produkty/dialog3000/infobox
http://www.control.cz/index.php?path=produkty/dialog3000/net
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Graf 3.2 Hospodářské výsledky skupiny Control 

 

Zdroj: Control.cz, 2011 

3.2 Popis řešené problémové oblasti 

Jak naznačuje graf 3.2 hospodářských výsledků, systém Dialog 3000S je na trhu úspěšný. 

S tím jak firma roste, mění se i poţadavky na rychlejší zpracování některých dat 

a automatizaci některých úkonů, které je zatím potřeba dělat manuálně. Stejně tak je potřeba 

neustále zvyšovat kvalitu analýz a samozřejmě i všeho ostatního. 

Jednou z oblastí, kterou by bylo vhodné zlepšit je analýza uţivatelských poţadavků při 

zavádění informačního systému. Analýza poţadavků spočívá ve vhodném sběru dat 

a informací od uţivatele, které by bylo moţné následně zpracovávat. Cílem je zjistit 

informace rychle, přesně, s minimálními náklady a mít moţnost s nimi pracovat, 

vyhodnocovat je a prezentovat.   
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Obrázek 3.1 Obecný postup zavádění informačního systému 

 

Zdroj: vlastní zpracování pomocí Aris Business Architect 

Jaká data jsou sbírána:  

- základní informace o firmě; 

- informace o znalostech potenciálních uţivatelů; 

- informace o procesech a datových tocích; 

- současný stav informačního systému a spokojenost s ním; 

- očekávání, spolupráce, účast na zavádění v souvislosti s novým IS; 

- poţadavky na školení, preference určitého typu školení.  

Cílem je navrţení systému sběru informací s moţností jejich ukládání a vyhodnocování. 

Inovace stávajících formulářů a dotazníků, a vytvoření hierarchie na sebe navazujících 

formulářů od prvotní návštěvy aţ po předávání a dokončení práce.  

Současný celkový stav 

V současné době má firma k dispozici pouze dva dotazníky, které byly navrhnuty před delším 

časovým obdobím a jelikoţ se firma dále na dotazníky nezaměřovala, pouţívá dotazníky 

v nezměněné podobně dosud. Dotazníky jsou vyplňovány vţdy na papír a jsou manuálně 

zpracovávány obyčejným vyhodnocováním jednotlivých formulářů.  

Před uvedením některých nedostatků dotazníků je potřeba zmínit, ţe dotazníky jsou 

společností Control, s. r. o. vyuţívány jiţ několik let a za tu dobu díky nim firma realizovala 

mnoho zakázek. Dotazníky se zakládají na zkušenostech členů týmu, a i přesto, ţe je lze 

zpracovat lépe, nelze říci, ţe by byly vytvořeny chybně.  
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Nevýhody současného řešení:  

- papírová forma; 

- doba zpracování;  

- nemoţnost rychlého statistického vyhodnocení; 

- forma archivace papírových dotazníků; 

- nečitelnost některých odpovědí (rukopis respondentů); 

- příliš otevřené otázky;  

- neexistence nápovědy; 

- příliš velký prostor pro špatné zodpovězení otázky. 

Dotazníky jsou celkově koncipovány tak, ţe má respondent více prostoru v otevřené otázce. 

Praxe ale říká, ţe respondent spíše potřebuje vést v určitých mantinelech a je lepší mu dát na 

výběr více moţností k označení, neţ pokládat otevřenou otázku. Jednotlivé dotazníky  

a otázky budou postupně rozebírány v následujících podkapitolách. 

3.3 Současný stav sběru informací v jednotlivých fázích 

3.3.1 Sběr informací od obchodníka  

V současné době není stanovena jednotná podoba, ani vytvořen dotazník pro předávání 

informací od obchodníka k ostatním členům týmu a vedení. Obchodník některé věci sděluje 

ústně, některé předává formou vlastnoručně psaných poznámek a některé informace 

rekapituluje při první návštěvě analytiků. Při první návštěvě analytického týmu je obchodník 

totiţ vţdy přítomen alespoň pro uvedení a vzájemné představení. Po představení jsou pak 

rekapitulovány poznatky obchodníka společně s týmem analytiků a vedením firmy. 

V předávání informací od obchodníka není stanovený řád a struktura informací. To má za cíl 

návrh dotazníku pro obchodníka v další kapitole.  

3.3.2 Dotazník pro zjištění procesů a informačních toků  

Firma má pro tento účel vytvořen dotazník, který má za cíl zjistit procesy a informační toky 

jednotlivých pracovníků. Dotazník je pouţit v případech kdy došlo k dohodě o nákupu 

informačního systému a analytici potřebují zjistit, jaké dokumenty a informace ve firmě kolují 

a kam směřují. Dotazník není anonymní, protoţe na začátku dotazníku respondent uvádí své 

jméno, příjmení, pracovní pozici, nadřízeného a dále respondent popisuje dokumenty a 

informační toky, které jsou uplatňovány, nebo se ve firmě pouţívají.  
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Obrázek 3.2 Náhled dotazníku informační toky 

 

Zdroj: Dokument firmy Control s. r. o. 

Současné řešení je na jednu stranu velmi rychlé a stručné. Na druhou stranu je pro hodně lidí 

dost abstraktní a respondent není veden.  

Během vlastní analýzy ve firmách byl tento dotazník zadán jednotlivým respondentům, kteří 

byli ochotní dotazník vyplnit. Největší problém činilo si představit, s jakými všemi 

dokumenty pracují a rychle si na všechny procesy a informační toky vzpomenout. 

Respondenti většinou neměli problém vyplnit prvních několik řádků, ale často zapomněli  

na některé toky a dokumenty. Důvod je pravděpodobně to, ţe si hned představili svou hlavní 

činnost a nevěnovali se ostatním činnostem. Dotazník bude potřeba přepracovat tak, aby byl 

respondent více veden.  

3.3.3 Dotazník uživatele informačního systému 

Současný dotazník nazvaný „Job questions“ se zaměřuje na potenciálního uţivatele 

informačního systému, jeho znalosti a zkušenosti, ochotu spolupracovat a případně potřebu 

uskutečnit školení.  Dotazník má 2 strany, v úvodu dotazníku respondent vyplňuje své osobní 

údaje jako své jméno a příjmení, pracovní pozici a kontakt. Dotazníky nejsou anonymní  

a uţivatel uvádí jméno, příjmení, pracovní pozici, datum a podpis.  
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Obrázek 3.3 Náhled části dotazníku „Job questions“ 

 

Zdroj: Dokument firmy Control s. r. o. 

3.3.4 Získávání zpětné vazby 

V současné době nemá firma jednotný dotazník pro zajištění zpětné vazby. Rozhodně nejde  

o to, ţe by firma zpětnou vazbu nezískávala, ale není zavedená jednotná forma ani struktura 

informací. Informace pro zpětnou vazbu jsou zajišťovány jednak díky zákaznické podpoře, 

kde se obracejí uţivatelé kvůli námětům a řešení problémů. Zpětnou vazbu je moţné 

zajišťovat také telefonicky, nebo na základě dlouhodobé spolupráce. S dotazníky firma 

pracuje také, ale často byly individuální. Informace často také nejsou získávány plošně v celé 

firmě, ale jen od vybraných pracovníků, nebo jen od vedoucích pracovníků. Problém 

v dosavadním řešení lze spatřovat v absenci jednotnosti, stejné formy a komplexnosti.  
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4 Tvorba charakteristiky univerzálního procesu a návrh 

struktury dotazníků 
 

4.1 Vytvoření modelu univerzálního pracovního procesu 

Cílem je sesbírat informace o pracovním procesu různých pracovníků a na jejich základě 

vytvořit šablonu, kterou by bylo moţné pouţít buď pro přepracování dotazníku 

informačních toků, nebo přímo k vyplnění a nahrazení tabulkové formy. Postup zahrnoval 

sběr informací o pracovních procesech z různých oborů a různých pracovních pozic tak, 

aby bylo moţné tyto procesy namodelovat, v modelech najít společné prvky a následně 

vytvořit podklady pro nový dotazník a univerzální šablonu pracovníkova procesu. Protoţe se 

firma Control zaměřuje hlavně na zákazníky z řad strojírenských firem, jsou analýzy procesů 

zaměřené na pracovníky ve strojírenství, zpracování kovů a výrobní firmy. Informační systém 

Dialog ale zahrnuje i mnoho dalších nevýrobních modulů, proto byli osloveni respondenti 

i mimo výrobu, například pracovníci obchodu, servisu, logistiky a účetnictví.  

Zvolený postup: 

1. Sesbírání podrobného popisu práce od lidí pracujících ve výrobních a strojírenských 

firmách. 

2. Namodelovat tyto procesy prostřednictvím UML v dostupném softwaru.  

3. Najít společné rysy pracovních procesů. 

4. Vytvořit z několika modelů jeden – univerzální, k němu vytvořit prázdnou šablonu. 

5. Seznámit respondenty s modelem, odsouhlasit správnou konstrukci modelu. 

6. Otestovat, zda respondent bude schopen vyplnit prázdnou šablonu. 

7. Otestovat vyplnění šablony na nezúčastněných respondentech. 

8. Vyhodnotit zda bude moţné šablonu pouţít. 

9. Vytvořit výstup použitelný do dotazníku informační toky. 

Sběr informací byl prováděn prostřednictvím rozhovorů, a poznámky byly zaznamenávány. 

Struktura otázek nebyla pevně daná, ale byly předem připraveny následující otázky: 

1. Jaká je Vaše pozice ve firmě, v jakém oboru firma pracuje? (nechci název firmy, jen 

obor) 

2. Kolik lidí pracuje u Vás ve firmě? (stačí orientačně) 

3. Jaká je náplň Vaší každodenní práce, co Vaše pozice obnáší? 
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4. Popište vaši práci v jednotlivých krocích, od prvního impulzu, začátku práce,  

až po dokončení a odevzdání nebo předání. 

5. Kolik lidí je Vám nadřízených (od kolika lidí přebíráte úkoly)? 

6. Kolik lidí je Vám podřízených (kolika lidem zadáváte úkoly)? 

7. S kolika lidmi na své práci spolupracujete? 

8. Co k Vám během práce přichází? (např. materiál, výrobky, polotovary, objednávky, 

papíry, Word soubory, Excel soubory, PDF, plány výroby) 

9. Od koho/odkud vám výše zmíněné věci přicházejí? 

10. Co předáváte dál? (např. materiál, výrobky, polotovary, objednávky, papíry, Word 

soubory, Excel soubory, PDF, plány výroby) 

11. Komu/kam Vaši práci předáváte dál? 

12. Jak dlouho trvá vaše činnost (průměrně)? 

Otázky slouţí pro základní průzkum, k identifikaci pracovního procesu a datových toků. 

Některé otázky byly v průběhu analýzy mírně upravovány a optimalizovány na základě reakcí 

a námětů respondentů.  

Problémy zjištěné při práci: 

Zastávání více funkcí – kvůli sniţování nákladů nutí firmy své pracovníky zastávat více 

funkcí, pokud jsou pak modelovány procesy jednoho člověka, můţe výsledek výzkumu 

působit značně chaoticky, protoţe se vlastně jedná o více modelů pohromadě. Tato praxe 

bohuţel existuje i ve velkých firmách.  

Absolutní neznalost problematiky procesů - v jednom případě se stalo, ţe respondent 

nevěděl vůbec nic o procesech a nedokázal přesně pochopit, jaké typy odpovědí jsou od něj 

očekávány 

Neuvědomění si, opomenutí – vícekrát se stalo, ţe respondenti se příliš soustředili na jednu 

činnost a opomíjeli ostatní, doplnění informací bylo řešeno dodatečnými dotazy pro upřesnění  

Nestandardní postupy – v některých firmách mají procesy nastavené velmi nestandardně, 

nelogicky a sloţitě. Často jsou výstupy předávány tam, kde by to nikdo nečekal a jdou 

zbytečně oklikou.  
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Univerzálnost dotazníku – dotazník byl sestaven, aby byl maximálně univerzální a mohl být 

pouţit pro dělníka a zároveň i pro management. U některých otázek bylo nutné se doptávat na 

informace, protoţe by je dotazník nepokryl. 

Zjednodušení – některé prvky musely být při modelování zjednodušeny. Sloţitější model by 

uţ ale nebyl tak přehledný. Pro zkušenější analytiky by měl tento prvotní průzkum stačit tak, 

jak je, protoţe se jedná o průzkum před návštěvou firmy. Veškeré další informace je moţné 

zjistit na místě.  

Před modelováním byl hledán nejvhodnější software, který by měl dostatek znaků pro 

zobrazení modelů. Pro modelování modelů z dotazníků byly zhodnoceny moţností softwarů 

Aris, Microsoft Office Visio a Visual Paradigm. U všech zmíněných bylo zjištěno, 

ţe neobsahují některé potřebné symboly, proto jsou modely kombinací různých symbolů 

z více zdrojů. Protoţe jsou některé symboly nestandardní, je pro jejich vysvětlení 

vypracována Tabulka 4.1.  

Tabulka 4.1 Znaky a symbolika použité v modelech 

Dokumenty, data, 

předávané informace. 

Vţdy je doplněn popis, 

o jakou informaci jde 

Předávání něčeho 

hmotného (výrobky, 

polotovary) 

Pracovník firmy Pracovník jiné firmy 

 

 

 

  
Nadřízený pracovník Podřízený pracovník Pracovník na stejné 

úrovni 

Interakce 

s počítačem nebo 

informačním 

systémem 

 
 

 

 

 

 

Prostředí mimo firmu Prostředí firmy Komunikace 

emailem 

Telefonická 

komunikace 

  

 

  

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.1.1 Ukázka zpracování procesu  

V ukázce jsou modelovány procesy a informační toky mistra galvanovny. V modelech 

záměrně nejsou uvedena jména. Důvodem je, ţe někteří respondenti poskytli rozhovor bez 

vědomí nadřízených mimo pracovní prostory. Jiné firmy si nepřály být jmenovány. Emaily a 

telefonní čísla byly na dodatečné přání části respondentů u všech modelů změněny na fiktivní.  

Obrázek 4.1 Schéma pracovníkova procesu v galvanické lakovně 

 

Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování 

Během průzkumu bylo zpracováno 15 modelů procesů různých respondentů. Některé modely 

jsou podobné, proto bude 5 vzájemně nejodlišnějších a pro výzkum nejzajímavějších 

přiloţeno viz přílohy 1-5 na konci práce. 
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Vytvoření univerzálního modelu: 

U modelů byly zkoumány společné prvky, podobné toky, mnoţství toků, cesty komunikace 

atd. tak, aby mohl být vytvořen univerzální model. Univerzální model bude mít ikon více, 

aby do něj mohl být přenesen jakýkoliv z vytvořených modelů. Nehodící se ikony bude 

moţné přeškrtnout.  

Univerzální model obsahuje:  

- prostor pro údaje o respondentovi (jméno, příjmení, telefon, email);  

- prostor pro popis práce a funkce v práci; 

- nadřízené osoby – prostor pro 3 pozice s moţností doplnění počtu;  

- podřízené osoby  - prostor pro 3 pozice s moţností doplnění jejich počtu; 

- spolupracující osoby  - prostor pro 3 pozice s moţností doplnění jejich počtu; 

- 3x spolupracovník ze stejné firmy/podniku; 

- 2x spolupracovník z externí firmy/podniku; 

- 1x oddělení vlastní firmy/podniku; 

- 1x oddělení cizí firmy/podniku; 

- 1x informační systém vlastní firmy/podniku; 

- 1x informační systém cizí firmy/podniku. 

Obrázek 4.2 Univerzální šablona 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě informací od 15 respondentů 
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Zpětná vazba 

Všem respondentům byl po zpracování odeslán nejprve model jejich pracovního procesu 

 a byli poţádáni, zda by se k tomu mohli vyjádřit. Všichni respondenti potvrdili, ţe model je 

správný a vhodně vyjadřuje jejich pracovní proces. Někteří z respondentů měli doplňující 

poţadavky na malé korekce a úpravy, které byly ihned při předloţení provedeny.  

Následně byla respondentům předložena prázdná šablona s přichystanými ikonami, 

kterou měl respondent doplnit čárami a naznačit toky dat a informací. Nadpoloviční část 

respondentů, nejčastěji těch, kteří pracovali na vyšších pozicích, neměli problém šablonu 

vyplnit. Ti, kteří ale neměli povědomí o procesním řízení, byli z dotazníku rozpačití. Někteří 

se po chvilce zorientovali a byli schopní obrázek doplnit, některým ale bylo potřeba vysvětlit, 

o co se jedná a ukázat vzor. Pokud ale člověk v předchozí době s ničím podobným nesetkal,  

neorientuje se v problematice, vyplnění univerzální šablony mu činilo velké obtíţe  

a v prvních chvílích nebyl schopen pochopit, co je od něj vyţadováno.  

Graf 4.1 Schopnost respondentů vyplnit předloženou šablonu 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

Dále byla šablona předloţena zcela nezúčastněným lidem, kteří nikdy před tím nic podobného 

nevyplňovali. Zde se objevilo nejvíce problémů. Respondenti, kteří pracují na niţších 

pozicích, neměli absolutně ţádný nápad, jak šablonu vyplnit. Další lidé si v první chvíli 

nedokázali představit, co se po nich chce a byli schopní vyplnit dotazník aţ po vysvětlení, 

nebo aţ po ukázce. 
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Graf 4.2 Schopnost nezainteresovaných respondentů vyplnit předloženou šablonu  

 

Zdroj: vlastní zpracování  

Z výsledků průzkumu je zřejmé, ţe v takové podobně nemůţe být šablona-dotazník pouţit 

 v praxi. Lidé, kteří se nezabývají procesy a nikdy nic podobného neřešili, nebudou schopní 

takovou formu dotazníku správně vyplnit. Další důvod nemoţnosti nasazení je, ţe respondenti 

firmy Control mívají dotazníky elektronicky zaslány a nemají moţnost se přímo někoho 

zeptat jak dotazník vyplnit. Dělat zvlášť krátké školení kvůli vyplňování dotazníků 

samozřejmě nepřipadá v úvahu. Velká nevýhoda je i nemoţnost dalšího elektronického 

zpracování a vyhodnocování obrázkového dotazníku.  

Dotazník informačních toků bude tedy vzhledem k nevhodnosti šablony zpracován klasicky 

textově, ale jeho struktura bude kompletně přepracována.  

4.2 Návrh hierarchie dotazníků  

Pro potřeby firmy Control byla navrţena základní hierarchie sedmi dotazníků. Při návrhu 

hierarchie byl kladen důraz na to, aby pro kaţdou část analýzy mohl být pouţit dotazník. 

Reálně však můţe nastat situace, ţe některé informace nebudou sbírány prostřednictvím 

dotazníků. Rozhodování o tom, kdy pouţít dotazník, nebo navštívit firmu osobně, bude vţdy 

na vedoucích analytického týmu. Při rozhodování bude pravděpodobně hrát roli velikost 

firmy, úroveň procesního řízení ve firmě, znalosti zaměstnanců, moţnosti komunikace, 

zkušenosti analytiků z jiných firem atd. Hierarchie dotazníků z toho důvodu není pevně daná 

a můţe se měnit. Ve většině případů se pravděpodobně bude vyuţívat 4-6 dotazníků. 
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Dotazníky v hierarchii 

1. Dotazník obchodníka 

2. Neveřejný dotazník obchodníka 

3. Dotazník pro uţivatele IS 

4. Dotazník informační toky  

5. Podrobnější dotazník k jednotlivým modulům IS 

6. Ověřovací a potvrzovací dotazník pro  

7. Dotazník zpětné vazby 

Obrázek 4.3 Hierarchie dotazníků 

 

Zdroj: Vlastní zpracování pomocí MS Visio 

Obrázek 4.3 znázorňuje, ţe firmu nejprve navštíví obchodník, ať uţ v důsledku poptávky 

samotné firmy, nebo na základě obchodníkova výběru. Obchodník by v dotazníku 
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obchodníka měl zaznamenat základní informace o firmě. V případě ţe by firma měla 

 o informační systém zájem a vše by nasvědčovalo tomu, ţe spolupráce bude pokračovat, měl 

by obchodník vyplnit ještě neveřejný dotazník obchodníka, který se zabývá hlavně 

vlastnickou strukturou a finančním zdravím firmy.  

Pokud dojde k další spolupráci a přikročí se k analýze, bude potřeba, aby zaměstnanci firmy 

vyplnili dotazník uživatele informačního systém a dotazník informační toky, coţ jsou 

základní a nutné informace o znalostech uţivatelů a pracovních procesech.  

Dotazník na podrobný průzkum specifických oblastí bude pravděpodobně pouţíván méně. 

Jeho obsah vychází z dotazníku obchodníka, kde obchodník označuje, které moduly 

informačního systému firma bude potřebovat. Na základě označených modulů by se z předem 

připravených otázek automaticky sestavil dotazník k podrobnému průzkumu. Uplatnění je 

spatřováno především ve velkých firmách, kdy na jedné pozici pracuje mnoho lidí, a mají 

specifické poţadavky pro nastavení jednotlivých modulů.   

Dotazník ověření cílů bude vyplňovat vedoucí implementačního týmu z firmy Control, který 

bude na dosaţení cílů dohlíţet. Označením poloţky v dotazníku bude stvrzovat, ţe všechny 

kroky, které měly být provedeny, jsou provedeny. V podstatě se můţe jednat o základ 

předávacího protokolu.  Konečný dotazník zpětné vazby bude k dispozici po určitém čase 

od dokončení implementace a má dát uţivatelům informačního systému moţnost vyjádřit 

svoji spokojenost, nespokojenost, náměty a připomínky. Sesbírané informace budou slouţit 

k neustálému vylepšování funkcionalit systému Dialog.  

Oblast zaměření dotazníků   

Návrh dotazníků se v této diplomové práci bude zaměřovat na nejčastěji vyuţívané dotazníky 

s pevnou strukturou, čímţ jsou oba dotazníky obchodníka, dotazník informačních toků  

a uživatele IS, a dotazník slouţící ke zpětné vazbě.  

Navrhovány nebudou dotazníky pro sběr informací o specifických oblastech, protoţe jeho 

obsah bude vţdy sestavován na míru firmy a budou jej sestavovat analytici, kteří budou mít 

dané úseky (moduly) na starosti. Z podobných důvodů nebude navrhován dotazník k ověření 

cílů. Cíle jsou sestavovány vţdy individuálně a specificky, často v závislosti na průběhu práce 

a dají se určit aţ v průběhu jednotlivých projektů.  
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4.2.1 Dotazník obchodníka 

Získávané informace 

V prvé řadě je důleţité vědět informace jako název firmy, obor, zaměření, hlavní výrobky 

a sluţby. Dále jsou zjišťovány moduly, které by firmy mohla při své práci pouţít a uplatnit a 

na základě toto jsou pak v případě potřeby vytvořeny podrobnější dotazníky.  

Pro moţnou implementaci jsou pak velmi důleţité informace o dosavadním stavu 

a dosavadním zpracovávání informací, protoţe bude velký rozdíl mezi implementací do zcela 

nedotčené firmy, nebo do firmy kde uţ informační systémy fungovaly. Na základě toho jsou 

analytici schopní odhadnout náročnost implementace.  

Zjišťuje se i z jakého důvodu chce firma informační systém, některé firmy jej totiţ nutně 

potřebují a jejich zájem pramení z opravdové potřeby, jiné firmy jsou nuceny kvůli 

dodavatelsko-odběratelskému řetězci a v horším případě chce firma informační systém jen 

kvůli získaným dotacím. Z této odpovědi je moţno odhadnout jak bude vypadat budoucí 

spolupráce.  

Dále se zjišťují informace o zúčastněných osobách na jednání, přibliţných termínech 

realizace. Obchodník můţe do formuláře doplnit poznámky a měl by i zaznačit co vše 

ve firmě prezentoval.  
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Obrázek 4.4 Náhled Dotazníku obchodníka (kompletní dotazník jako příloha 6) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.2.2 Neveřejný dotazník obchodníka 

Popis dotazníku, důvod nasazení 

Tento dotazník má za cíl zkoumat oblasti, o které nejsou projednávány přímo, ani veřejně. 

Slouţí hlavně pro kontrolu, prevenci problémů a řízení rizika. Předmětem zkoumání je 

vlastnická struktura firmy, solventnost firmy a moţné problémy které by mohly nastat  

při spolupráci. Dále shromaţďuje subjektivní pocity obchodníka z jednání.  

Předpokladem je, ţe obchodník je profesionál se zkušenostmi a dokáţe odhalit náznaky 

nepoctivého jednání a moţných problémů. Dále také, ţe provede důslednou kontrolu 

potenciálního zákazníka, podnikatelské oprávnění, strukturu vlastníků a registry dluţníků.  

Důvod nasazení je zřejmý – ochrana před nepoctivým jednáním, nesolventními firmami  

a neférovým jednáním. Všichni jsou si vědomi toho, ţe pokud by nastaly komplikace, nebo 

někdo informační systém odmítl zaplatit, bude vymáhání pomalé a náročné. Vyplatí se 
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investovat několik hodin práce do získávání informací, coţ představuje prevenci před 

moţnými ztrátami. 

Důvod zavedení zcela nového řešení je, ţe informace nejsou v některých případech 

zaznamenané a při vícenásobném předávání mohou být zkreslené. Pro popis důleţitých věcí 

neexistují metriky a neexistují pevně dané aspekty, které musí obchodník ověřit. 

Řešení je návrh neveřejného formuláře, který obchodník vyplní aţ po návštěvě firmy, 

optimálně do několika hodin, dokud má získané informace v ţivé paměti. Otázky v dotazníku 

se zabývají ochotou druhé strany ke spolupráci, reálností představ, skutečné potřeby 

informačního systému a moţnými komplikacemi, které by mohly práce narušit nebo zpozdit. 

Druhá část zkoumá solventnost, podnikatelskou strukturu a ověřuje, jestli není firma 

v úpadku, nebo není někde uvedena jako problémová.  

Obrázek 4.5 Náhled neveřejného dotazníku obchodníka  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.2.3 Dotazník pro zjištění procesů a informačních toků  

Optimalizace a přepracování stávajícího řešení 

Při analýze ve firmách a sestavení univerzálního modelu se ukázalo, ţe pouţití obrázkové 

UML šablony nebude zcela vhodné. Dotazník by měl být upraven a přepracován tak, aby byl 

konkrétnější a respondenta vedl. Respondent by díky otázkám méně přemýšlel nad celkovou 

problematikou, ale soustředil by se na konkrétní, přesně směrovanou otázku.  Rovněţ 

předešlé, firmou pouţívané řešení, není zcela optimální. Proto je navrţen nový dotazník, který 

bude sice formou tabulky a textů, ale bude vyuţívat informací získaných modelováním 

procesů. Respondent bude na rozdíl od UML šablony z první varianty více veden v určitých 

mantinelech. Oproti UML šabloně bude zodpovídat vţdy jen určitou část, na kterou bude 

otázka zaměřena. Po jednotlivých částech tak zodpoví celý dotazník.  

Nic nebude zakreslováno přímo do grafu, všechny odpovědi budou textové, nebo v tabulce 

tak, aby se daly později i zpracovat. Při zpracování půjde z dotazníků extrahovat i informace  

o vytíţení různých oddělení, zatíţení jednotlivých lidí a objemech datových doků.  

Obrázek 4.6 Náhled dotazníku uživatele informačního systému (kompletní dotazník jako 

příloha 7) 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.2.4 Dotazník uživatele IS  

Optimalizace a přepracování stávajícího řešení 

Co se týká otázek, nebude potřeba nic výrazně měnit. Otázky byly navrţeny tak, aby firma 

získala co nejvíce informací pro účely vytvoření informačního systému na míru 

analyzovaném podniku. Zásadní změna spočívá v tom, ţe respondentovi jsou nabídnuty 

nejprve moţnosti odpovědí a poté je vyzván k doplnění informací.  

V nabízených moţnostech, které respondent označí je navíc, mimo zřejmou odpověď, moţno 

i takzvaně „číst mezi řádky“ kdy se vyhodnocovatel dozví i rozšířené informace. Jako příklad 

můţe být uveden výběr pouţívaných programů – do odpovědí budou zařazeny programy, 

které pouţívají začátečníci, a programy které pouţívají pokročilí. V té stejné odpovědi budou 

navíc zařazeny placené a neplacené programy. Na základě vyplněných dotazníků pak 

zpracovatel vidí, které programy jsou v podniku vyuţívány, ale navíc vidí, zda je daný 

respondent zkušenější a jestli třeba pouţívá neplacené programy, coţ můţe znamenat,  

ţe firma šetří. Otázky a nabízené odpovědi jsou tedy mírně upraveny tak, aby poskytly nějaké 

odpovědi „navíc“.  

Obrázek 4.7 Náhled dotazníku uživatele informačního systému (kompletní dotazník jako 

příloha 8) 

    

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.2.5 Dotazník zpětné vazby 

Dotazník zkoumá, jak jsou uţivatelé spokojeni s informačním systémem, co by změnili nebo 

chtěli udělat jinak a také jak dlouho jim trvalo, neţ si osvojili práci s novým systémem.  

Zjišťované informace 

Jako u všech předešlých dotazníků je i v tomto cílem shromáţdit co nejvíc informací, které by 

mohly být vyuţity, v tomto případě ke zlepšování informačního systému Dialog. Respondent 

je opět veden pomocí připravené struktury a přichystaných dotazů.  

Dotazník je anonymní, ale pokud by respondent chtěl, má na konci dotazníku moţnost vyplnit 

kontaktní údaje na svou osobu. V některých případech totiţ mají uţivatelé konstruktivní 

připomínky, stojí si za nimi a chtějí problém upřímně řešit. Byla by škoda, pokud by se 

uţivatelé nemohli podílet na zlepšování. Na druhou stranu, spousta lidí má obavu se pod svůj 

názor podepsat a obhájit svůj postoj, proto je u kontaktu zdůrazněno, ţe jde o nepovinný 

a zcela dobrovolný údaj. 

Poté co respondent vyplní název firmy a města, kde se firma nachází, je potřeba také uvést 

datum vyplnění dotazníku a datum implementace informačního systému. Následně respondent 

popíše, v jakých modulech informačního systému pracuje. Bez těchto informací by byl 

dotazník zbytečný, protoţe pokud nebude moţné získané informace asociovat s konkrétními 

moduly, ztrácí průzkum hodnotu.  

Dále následuje několik otázek s bodovým hodnocením 0-10(0 = nejhorší, 10 = nejlepší), které 

se zaměřují na zlepšení rychlosti a přehlednosti, ovladatelnosti, zátěţi respondenta při 

implementaci, přínosem pro uţivatele a přínosem pro firmu jako celek.  

Otevřené otázky nabízejí prostor pro vyjádření, co uţivatel na novém systému nejvíce oceňuje 

a co mu naopak nejvíc vadí. Předposlední část se zabývá časovou náročností při 

implementaci, vnímáním rychlosti změn, dobou strávenou prací, a zvládnutím systém plně 

ovládat. Poslední část dává respondentovi moţnost vyjádřit své názory, postřehy, nebo 

případnou kritiku.   
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Obrázek 4.8 Náhled dotazníku pro zpětnou vazbu (kompletní dotazník jako příloha 9) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.3 Možnosti zpracování dotazníků  

4.3.1 Řešení jako informační systém běžící na webu 

První z moţností je vytvoření malého informačního systému – webové aplikace provozované 

na webovém rozhraní. Výhodou tohoto řešení by měla být jednoduchost, příjemné 

správcovské i uţivatelské prostředí. Nevýhodu je moţné spatřit v nutnosti vybudovat tento 

systém od začátku. V tomto případě totiţ nepůjde o pouhou internetovou stránku 

s formulářem, ale o malou aplikaci - informační systém, jehoţ návrh bude náročnější neţ 

 u statických internetových stránek.  
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Obrázek 4.9 Návrh přihlašovací stránky dotazníkového IS  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Hlavní funkce webového řešení 

- Práce s uţivatelskými účty (respondent, firma respondenta, obchodník, zpracovatel, 

správce, super správce); 

- Autentizace u všech typů účtů; 

- Moţnosti vytvoření libovolného dotazníku; 

- Moţnost vkládání všech prvků formuláře a jejich pojmenování; 

- Automatické generování dalších formulářů na základě odpovědí z hlavního formuláře; 

- Vyhodnocování výsledků; 

- Stahování souboru s výsledky;  

Uţivatelské účty budou nastaveny tak, ţe různí uţivatelé budou mít různá práva. Respondent 

pouze vyplní zpřístupněné dotazníky. Firma, ze které je respondent na základě dohody 

můţe mít navíc moţnost nahlédnout do všech svých výsledků. Nejdůleţitější úkoly 

obchodníka jsou zaloţení firemního účtu v dotazníkovém systému a zároveň vyplnění 

prvního dotazníku zaměřeného na obchod. Na základě prvního dotazníku se budou 

automaticky generovat další formuláře a otázky pro respondenty. Zároveň pokud dojde k další 

spolupráci, budou na základě realizace různých modulů vytvořeny poloţky k ověření 

v předávacím formuláři (protokolu).  
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Obrázek 4.10 Náhled hlavního panelu IS s nabídkou formulářů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zpracovatel bude mít přístupy ke všem výsledkům a bude moci vytvářet reporty 

 a shromaţďovat výsledky. Také bude mít moţnost průběţně informovat tým o výsledcích 

 a postupech zpracování. Zpracovatel nebude oprávněn zasahovat do poloţek formulářů. 

Speciální uţivatelskou skupinou bude Tým. Tým bude tvořit několik pracovníků, kteří budou 

vedením přiděleni k jednotlivým projektům. Tým bude v průběhu zpracování upozorněn  

na postup a jednotliví členové si budou moci podat poţadavek na důkladnější analýzu některé 

z oblastí. Správce bude oprávněn navrhovat dotazníky, upravovat jejich obsah, měnit poloţky 

odpovědí a vytvářet uţivatelské účty pro zákaznické firmy.  Super správce bude mít moţnost 

upravit veškeré funkcionality systému, dostane se do zdrojových kódů, bude moct upravit 

vzhled stránky, rozloţení prvků atd.  

Použité technologie 

Pro návrh a vytvoření postačí několik následujících technologií – HTML, CSS, PHP, MySql. 

Dvě prvně zmíněné poslouţí především k vytvoření layoutu a designu stránky. PHP a MySql 

zajistí hlavně funkcionality. Diskuze pouţití jazyka Java bude zmíněna zvlášť. Vzhled grafiky 

a barvy vycházejí přímo z dosavadních internetových stránek firmy. Vzhledem k moţným 

přístupům z různých zařízení jako smartphony a tablety bude vhodné pro layout pouţít 

pravidla responsive web designu.   
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Možnost použití jazyka Java 

Obrovskou výhodou by bylo pouţití programovacího jazyka Java. Projekt by tím nabyl úplně 

nových rozměrů. Systém Dialog 3000S je totiţ částečně napsán právě v tomto jazyce. Pokud 

by byl jazyk pouţit, sníţily by se časové nároky na vytvoření systému. Firma v současné době 

zaměstnává Java programátory, proto by vytvoření nevyţadovalo ani velké dodatečné 

náklady.  

V minulosti byl problém hlavně v prostředí pro běh Javy, coţ se postupem času mění. Jednak 

má firma k dispozici svoje servery a navíc je stále více poskytovatelů hostingových sluţeb, 

které Javu podporují. Nejlevnější hosting podporující Javu s databází je moţno zakoupit 

za 588,- bez DPH. (Nabízející firma – Active 24, hostingový program – ACTIVE KOMPLET 

– platnost k 1. 4. 2013).  

Způsob vyhodnocení výsledků  

Co se týče hodnocení, jsou dvě odlišné moţnosti, nebo cesty jak předávat a zpracovávat 

výsledky z vyplněných dotazníků.  

První – sloţitější moţnost je integrovat funkce pro tvorbu reportů přímo do dotazníkového 

systému. Sloţitost je zde hlavně v mnohem vyšších nárocích při programování funkcí pro 

reporty. Reporty mohou být předávány jako tabulka, nebo ve formě grafů. Toto řešení bude 

pravděpodobně mnohem výhodnější, ale náročnější na vytvoření. Jak bylo nastíněno výše, 

pokud by se přikročilo k vytvoření v Javě, mohli by programátoři pouţít velkou část hotového 

kódu.   

Druhá moţnost je export CSV souboru a jeho vyhodnocení pomocí např. MS Excel. 

Nevýhoda je, ţe informace bude nutné zpracovat pro export a pracovat s nimi zvlášť 

v Excelu. Výhodou je moţnost lokální práce a také jednoduchost. Pokud se budou výsledky 

ukládat do textového souboru a stahovat, půjde o velmi jednoduché řešení. 

Vytvoření  

Výhodou je, ţe firma díky vývoji vlastního informačního systému má mnoho schopných lidí, 

kteří perfektně ovládají všechny oblasti od návrhu aţ po dokončení aplikace. Lidé, kteří teď 

pracují na informačním systému a jeho modulech, budou bez pochyby umět vytvořit i tuto 

dotazníkovou aplikaci. Výhoda je, ţe některé části kódů jsou uţ hotové, protoţe jsou 

v různých modifikacích pouţity v informačním systému Dialog. Podobně je to i s grafickou 

podobou, kterou stačí lehce upravit a bude pouţitelná i do tohoto projektu. 
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4.3.2 Použití Google Forms 

Google Forms jsou je bezplatná sluţba hojně vyuţívaná pro sběr informací prostřednictvím 

dotazníků na internetu. Výhodou je hlavně rychlost a jednoduchost. Sestavit dotazník zvládne 

většina uţivatelů počítače. Dotazník je moţné odeslat jako odkaz třeba emailem nebo přes 

sociální síť. U formulářů je moţné také vytvářet jednotlivé reporty, takţe funkcemi by toto 

řešení nijak nezaostávalo za webovým. Sluţba je navíc dle podmínek zdarma i pro vyuţití 

k podnikání. Nevýhoda je, ţe Google oficiálně nenabízí moţnost úpravy vzhledu formuláře.  

U Google Forms také není moţné na základě odpovědí jednoho z formulářů vytvářet další 

formulář, coţ sice není závadou, ale systém formulářů tím nebude automatizovaný  

a formuláře níţe v hierarchii bude nutné vytvářet manuálně.  

Připravené možnosti vzhledu formuláře   

Funkce Google Forms jsou dostačující pro sběr a zpracování dat. Problém je ve vzhledu 

formulářů. Seriózní firma zabývající se softwarem z pochopitelných důvodů nemůţe pouţívat 

předem vytvořené vzhledy formulářů, které jednak nevypadají dobře a také vůbec 

nekorespondují s firemními barvami a stylem jaký firma pouţívá.  

Obrázek 4.11 Náhled vzhledů pro formuláře v Google Forms 

 

Zdroj: Google Forms Themes 
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Neoficiální možnost úpravy 

Při hledání na internetu není problém pod klíčovými slovy „google forms custom design“ 

najít návody, jak design formuláře přetvořit. Moţností je více a návodů je velké mnoţství, 

některé návody popisují kompletní rozloţení jednotlivých kusů kódu a moţnost vloţení 

formuláře do vlastního webu se zamaskováním všech stop po Googlu, jiné se zabývají pouze 

úpravou designu. Pro zhodnocení, který z postupů vybrat, je vhodné se podívat na podmínky 

společnosti Google. 

Citace důležitých částí smluvních podmínek 

„Naše sluţby nesmíte zneužívat. Např. nesmíte do služeb zasahovat ani se do nich pokoušet 

získat přístup jiným způsobem neţ pomocí určeného rozhraní a podle dodaných pokynů. 

Sluţby smíte vyţívat jen v mezích platných právních předpisů, včetně platných právních 

předpisů pro omezení exportu a opětovného exportu“ (google.com, 2013). 

„Neodstraňujte, nezakrývejte ani neupravujte ţádné právní doloţky či oznámení, které se  

v našich sluţbách zobrazují nebo jsou s nimi dodávány“ (google.com, 2013). 

Z první citace vyplývá, ţe nelze do sluţeb zasahovat, coţ lze ale vykládat mnoha způsoby. 

Úprava designu mimo prostředí Googlu (popis viz níţe) nemusí být bráno jako zásah  

do sluţby. Ani při delším zamyšlením nad slovem sluţba a zásah není zcela jasné, zda bude 

Google toto jednání povaţovat za zásah. Problém by mohl nastat při vymazání loga Googlu  

a smazání odkazu na smluvní podmínky.  

Při jiném pohledu na podmínku zachování loga a odkazů, můţe být Google vnímán i jako 

silný partner, protoţe jeho sluţby jsou veřejností povaţovány za kvalitní a pokrokové. Není 

důvod vystavovat se riziku ukončení sluţby a mazat logo, které vlastně ţádný problém nečiní, 

nikam nezasahuje a v očích firem (respondentů) můţe působit dobře.  

Sankce při nedodržení podmínek 

„Služby vám můžeme pozastavit nebo ukončit v případě, že vaše jednání není v souladu  

s našimi podmínkami či zásadami nebo pokud vyšetřujeme podezření z nepřípustného 

jednání“ (google.com, 2013). 

Pokud by se uţivatel sluţby rozhodl zariskovat, hrozí mu pozastavení sluţby. Je na zváţení 

uţivatele, jestli je ochoten riskovat, ţe o svou práci přijde nebo mu bude účet zablokován. 
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Zablokování sluţby by znamenalo největší problém hlavně, kdyby firma byla na toto řešení 

odkázána a zcela na něj spoléhala.  

Řešení vlastního vzhledu 

Protoţe předmětem není kompletní řešení, bude postup uveden zjednodušeně v krocích:  

1. Výběr nejpodobnějšího nabízeného vzhledu a zaloţení nového formuláře 

2. Zobrazení „Live Form“ – náhled formuláře.  

Obrázek 4.12 Vzhled formuláře 

 

Zdroj: google.com, 2013 

3. Při zobrazení formuláře pomocí pravého tlačítka myši vyvolat moţnost uloţení 

4. Uloţit obsah jako celou – úplnou webovou stránku 

Obrázek 4.13 Uložení formuláře 

 

Zdroj: vlastní postup 
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Tímto dojde k uloţení souborů HTML, CSS a JavaScriptu, takţe je moţné následně vzhled 

v patřičném souboru upravit. Po úpravě je moţné dotazník uveřejnit kdekoliv na webu. Pokud 

zůstane ponecháno nastavení odesílání v hlavičce HTML souboru a nebude měněn jedinečný 

kód, bude formulář bez problémů fungovat s vlastním designem.  

Při úpravách je vhodné pouţít internetový prohlíţeč, který umoţní funkci „zkontrolovat 

prvek“, díky kterému je pak hledání zdrojových částí kódu velmi jednoduché. Čas strávený 

nad úpravou designu formuláře je odhadován na řádově jednotky hodin.  

Obrázek 4.14 Ukázka funkční úpravy, zobrazení inspekce prvků ze zdrojového kódu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.3.3 Modul IS Dialog 

Třetí navrhované řešení je vytvoření modulu informačního systému Dialog 3000S zajišťující 

dotazníkový sběr informací. Vytvoření takového modulu by bylo výhodné i pro to, ţe by se 

tento modul dal komerčně nabízet jako ostatní moduly, a firmy by mohly tento modul 

vyuţívat k průzkumu trhu, zpětné vazbě od zákazníků a nejrůznějším hodnocením.  

Protoţe systém Dialog má modul zaměřený na emaily a elektronickou poštu, bylo by pak 

moţno odesílat připravené dotazníky přímo na emaily respondentů, nebo kontakty získané 

z CRM modulu.  
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Základ v jiných modulech 

Protoţe nemá smysl vytvářet něco, co uţ je vytvořené, optimální je nejprve zkoumat, zda 

v nabídce modulů neexistuje podobný modul, který by bylo moţno upravit. Modul, který má 

velmi podobné funkce a dokonce by bylo moţné učinit jen minimum úprav je nyní v Dialogu 

pojmenován jako Ankety. Po malých úpravách by mohl být tento modul bez problémů pouţit 

ke sběru informací. 

Obrázek 4.15 Návrh podoby modulu v prostředí Dialog 3000S

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě informací podkladů od firmy Control, s. r. o. 

Druhá část, je interpretace výsledků. Základní zobrazení v tabulce a export do CSV by neměl 

být problém, protoţe tyto funkce nabízí více modulů. Podobně je to s interpretací výsledků 

graficky. Některé z modulů totiţ umí zobrazit reporty v přehledné grafické podobě. 

V následujícím obrázku je ukázka grafického zobrazení reportu v prostření informačního 

systému Dialog. 
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Obrázek 4.16 Ukázka reportu z informačního systému Dialog 3000S 

 

Zdroj: Prezentace Control, s. r. o. 
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5 Zhodnocení navrhovaného řešení  
 

V následující kapitole budou vyhodnocena řešení z hlediska funkcionalit, časové náročnosti 

vytvoření a nákladů na zavedení řešení. Přehled vlastností bude následně pouţit  

pro vyhodnocení nejlepšího navrhovaného řešení.  

Tabulka 5.1 Základní přehled možností a funkcionalit 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zeleně jsou označeny poloţky, ve kterých má dané řešení výhody oproti ostatním, takţe je 

lepší. Oranţově jsou označeny omezení, říkající, ţe řešení není tak propracované jako zeleně 

označené, ale konečná funkčnost je splněna. 
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Tabulka 5.2 Srovnání jednotlivých řešení podle doby a nákladů nutných pro produkci 

řešení  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulce je hodnocena časová náročnost jednotlivých kroků u tří nově navrhovaných řešení  

a pro úplnost je přidáno hodnocení předešlého – papírového zpracování. Některé z hodnot 

jsou doplněny na základě konzultace se zaměstnanci firmy, jiné jsou doplněny na základě 

zkušeností v oboru tvorby webových stránek a z času zpracování formulářů výše.  

U návrhu webového informačního systému zabere nejvíce času kompletní zpracování 

projektu, protoţe je nutné pracovat téměř bez podkladů zcela od začátku. Poloviční čas 

zabere návrh modulu pro IS Dialog. V případě papírového zpracování jde hlavně o návrh 

designu a jednotné šablony formulářů, podobně to bude u Google Forms, kde bude potřeba 

navrhnout jednotný design a strukturu.  

Vytvořením prostředí se myslí uvedení systému (aplikace) do funkčního stavu, nezahrnuje 

ale testování a zaběhnutí, které je měřeno zvlášť. Časy se liší ze stejných důvodů jako 

u zpracování projektu. Webový IS je navrhován od začátku, modul IS Dialog zabere polovinu 

času díky zkušenostem a znovupouţití některých částí, u Google Forms půjde hlavně  

o perfektní grafickou úpravu, úpravu CSS a přípravu šablon. U papírové formy ţádné 

prostředí neexistuje, proto je počítáno 0 hodin.  
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Zaběhnutí a testování zahrnuje vytvoření uţivatelů, vytvoření ukázkových dat, zátěţové 

testy a další testy provozu. Vysvětlení různých hodnot času je totoţné s předešlými 

poloţkami. 

Školení uživatelů a jejich zapracování bude časově přibliţně stejně náročné. Pokud někdo 

bude pracovat s některým z řešení poprvé, je téměř nepodstatné, jestli to bude Excel, IS 

Dialog, nebo jiné řešení. Vţdy je potřeba pochopit základní princip.  

Jednorázové činnosti celkem je součet času nutného pro vytvoření řešení, které bude 

připraveno k pouţití.  

Cena hodiny práce vychází z mediánu platu v oboru informačních technologií, průměrný 

plat zde můţe být zkreslen tím, ţe někteří pracovníci berou i více neţ 100tis. Kč měsíčně.  

Na serveru flek.cz nabízející pracovní místa je medián uveden ve výši 35.319,-. 

Zaměstnavatel ale musí za pracovníka odvést tzv. superhrubou mzdu (x 1,34). Superhrubá 

měsíční mzda je tedy ve výši 47.327,-. Hodinové náklady na pracovníka po zaokrouhlení činí 

300,-/hod. Celková cena je pak prostým násobkem hodinových nákladů na pracovníka a 

potřebného času.  

Tabulka 5.3 Srovnání podle doby a nákladů nutných pro zpracování dat z jedné 

implementace 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Data uvedená v tabulce se vztahují k modelové implementaci, kde bude zpracováváno kolem 

40 respondentů, většina z nich vyplní 3 formuláře. 2 formuláře dodá obchodník a na jejich 

základě budou odvozeny další dva.  

Propracovanější řešení (Web IS a modul IS Dialog) budou generovat část odvozených 

formulářů automaticky, zatímco v papírové formě a Google Forms budou muset být všechny 

formuláře vytvořeny manuálně.  

Při vytváření dalších formulářů bude moţné díky inteligentním řešením zkrátit čas  

na polovinu, u neinteligentních bude vše probíhat manuálně. U zpracování výsledků zabere 

nejvíc papírové zpracování, které bude muset být převedeno do elektronické podoby,  

coţ zabere nejvíce času, ostatní časy jsou shodné. Hodinová mzda byla vypočítána u předešlé 

tabulky, a výpočet celkové ceny je opět stejný.  

Finanční náročnost jednotlivých při provozu v horizontu 3 let  

Roční provoz v tomto pojetí bude znamenat náklady na pořízení systému, náklady na správu 

systému, které budou tvořit první rok 50 % z ceny systému, druhý rok 25 % z ceny systému. 

Dále bude počítáno, ţe firma provede 20 analýz ročně.  

Z výpočtu vyplývá, ţe finančně nejvýhodnější řešení bude vytvoření modulu pomocí 

znovupouţití části stávajícího řešení. Druhý nejvýhodnější je informační systém provozovaný 

na webu, jehoţ tříletý provoz je jen o cca 30 tis. Kč draţší. Nejméně výhodné je řešení 

papírovým zpracováním.  
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Tabulka 5.4 Přehled nákladů v závislosti na druhu zpracování 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Hodnotící kritéria z pohledu firmy dodávající informační systém  

Tato část nemá poskytnout končené hodnocení, ale zdůraznit kritéria, na základě kterých bude 

firma hodnotit jednotlivá řešení. K většině kritérií je přidán popis důvodu a moţných 

výsledků.  

a) Vytváření řešení  

Při hodnocení navrhovaných řešení bude firma přihlíţet k náročnosti vytvoření, počtu hodin 

nutných pro vytvoření, aktuální vytíţenosti lidských zdrojů (programátorů a návrhářů 

aplikací) atd.  

b) Provoz zvoleného řešení  

Po vytvoření bude potřeba systém udrţovat a provozovat, pokud by údrţba a provoz 

některého z nich znamenal velké personální nároky, nebude to vhodný kandidát. 

Pro pravidelný provoz je potřeba vyhodnotit i ergonomii a přehlednost jednotlivých řešení. 

Vedení bude ţádat co nejvyšší efektivitu práce systému a lidí v něm pracujících.  

c) Rychlost přechodu na nové řešení 

Vzhledem k tomu, ţe firma v tuto chvíli pouţívá papírové dotazníky, bude se k nim moci 

kdykoliv vrátit. Přechod mezi starým a novým řešením nebude komplikovaný. V případě 

velkých nedostatků nového řešení je moţné kdykoliv přejít k optimalizované papírové 
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podobě. Navíc není podmínkou, ţe musí být vyuţíváno jen jedno řešení. Dvě řešení by mohla 

být bez větších obtíţí aplikovatelná, a rozhodnutí o pouţití jednoho nebo druhého by mohla 

ovlivnit například velikost firmy.  

d) Vnímání systému řešení respondenty  

Velmi důleţité bude, jak budou respondenti vnímat jednotlivá řešení. Během analýz byly 

provedeny mezi respondenty průzkumy, zda by pro ně bylo lepší vyplňovat papírový 

dotazník, nebo dotazník na počítači. V odpovědích zdaleka nebyla patrná jednotnost. 

Kaţdému totiţ vyhovovalo něco jiného. Pro někoho je lepší kdyţ si večer sedne k televizi 

 a můţe v klidu psát na papír. Někdo udělá stejnou činnost na monitoru tabletu nebo 

notebooku, názory se tedy různí.  

O tom, jestli pouţít papírovou formu nebo pokročilejší řešení bude rozhodnuto v průběhu 

komunikace se zákaznickou firmou.  

Důleţitější je fakt, ţe formulář bude to, co respondent uvidí jako první. Bude to jeho první 

kontakt s firmou. Pokud by byl dotazník vytvořen v IS Dialog, mohli by lidé začít předčasné 

hodnotit informační systém bez dostatku informací. Z tohoto pohledu se lépe jeví oddělený IS 

provozovaný na webu. U Google Forms by mohlo být vnímání dotazníku různé, jedna 

skupina lidí by mohla chápat Google jako silného partnera a špičku na trhu s některými 

sluţbami, jiné skupině by se mohlo zdát, ţe producent informačního systému by měl mít sběr 

informací zajištěn jinak, neţ sluţbou, kterou pouţívá neodborná veřejnost.  

e) Bezpečnost a riziko narušení  

Vytvořený systém řešení musí být stabilní. Jeho provoz nesmí narušit současná práce více 

uţivatelů nebo správců. Stejně tak nesmí být narušen zvenčí například DDOS útokem, nebo 

krádeţí důleţitých dat. Velká konkurence a znalost IT oboru můţe konkurenční firmy donutit 

k různým krokům, proto je potřeba počítat se všemi bezpečnostními hrozbami.  

U Google účtu bude největší riziko vyzrazení hesla či jeho krádeţ. Papírové dotazníky bude 

velmi těţké odcizit a navíc jejich zpracování zabere hodně času, takţe by si útočník moc 

nepomohl. Větší riziko je i zbylých dvou řešení, kde můţe být prováděn neautorizovaný dotaz 

nad databází, zahlcení, napadení spamem, vymazání dat, atd.  
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f) Názor analytiků a obchodníků 

Při rozhodování bude brán velký ohled také na názor analytiků a obchodníků. Analytici  

a obchodníci jsou právě ti, kteří stráví prací v systému i několik hodin za den. Jejich názor 

bude stěţejní.  

g) Detekce chyb nesouhlasných odpovědí 

Jedním z důvodu hledání řešení byla moţnost najít chyby, sporné odpovědi, odporující si 

odpovědi atd. Proto bude při rozhodování kladen důraz na to, aby dané řešení bylo schopno 

detekovat co nejvíc potenciálních problémů.  

h) Cena  

Rozdíl mezi náklady na nejlevnější a nejdraţší řešení je cca 200tisíc korun za 3 roky provozu. 

Pro firmu, která má obrat kolem 30 milionů korun za rok nebude finanční stránka věci tak 

důleţitá. V tomto případě je moţné povaţovat finanční stránku za zcela nepodstatnou a hledat 

nejlepší řešení z hlediska funkcí.  

i) Výhody a nevýhody   

Konečnému rozhodnutí bude pravděpodobně předcházet tabulka výhod a nevýhod. Informace 

mohou být subjektivní a budou pravděpodobně zahrnovat většinu moţností z této části 

kapitoly.  

5.1 Vyhodnocení návrhů 

Časová náročnost 

Na úvod vyhodnocování je důleţité popsat časovou náročnost zpracování nového projektu. 

V tabulkách v předchozí části jsou vypočítány celkové časy potřebné pro vytvoření některého 

řešení. Mohlo by se zdát, ţe například 22 hodin, coţ je čas potřebný pro zpracování řešení 

v Google formulářích je docela málo. Pokud by bylo číslo 22 jednoduše poděleno číslem 8, 

coţ je standardní pracovní doba, vyšlo by z toho, ţe doba zpracování je 3 dny. Takový 

výpočet není aplikovatelný, protoţe člověk, který na projektu bude pracovat má mimo nového 

projektu i další pracovní povinnosti a většinou nemá čas, aby se celý den plně věnoval práci 

na novém řešení dotazníků.  

Podle mých zkušeností z firem, kde jsem zpracovával procesy jednotlivých pracovníků, jsou 

lidé ve firmách hodně vytíţení a zdaleka by si nemohli dovolit celý pracovní den řešit nový 

projekt (toto je podstatná informace i pro dodavatele informačního systému). Podobně jako 

u jiných firem, tak i společnost Control si v dnešní době nemůţe dovolit zaměstnávat „volné“ 
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lidi, kteří nemají moc práce, a můţe jim být přidělen nový úkol bez ohledu na časovou 

náročnost.  

V důsledku této situace se téměř ţádný pracovník nemůţe zabývat 8 hodin denně řešením 

nového projektu. Podle mých odhadů můţou lidé věnovat novému projektu přibliţně 1-2 

hodiny denně ze své pracovní doby. V horších případech by to byl čas nad rámec pracovní 

doby. 22 hodin se po zahrnutí těchto skutečností můţe proměnit na 22 dnů práce. Kvůli tomu 

bude potřeba mít překlenovací řešení, dokud nebude provozuschopné nové řešení.  

Překlenovací řešení  

Bez ohledu na to, které řešení bude vybráno, nejprve budou nějaký čas vyuţívány papírové 

dotazníky, které byly v této práci navrţeny a optimalizovány. Pojem „nějaký čas“ sice zní 

velmi nepřesně, ale vzhledem k situaci na trhu a poptávce potenciálních zákazníků nelze 

dopředu určit, kdy bude mít firma k dispozici své experty na tento projekt. Pro firmu bude 

vţdy přednější pracovat na své hlavní podnikatelské aktivitě, pokročilé zpracování dotazníků 

sice představuje vítané zlepšení, ale nemá nejvyšší prioritu. Papírové dotazníky byly 

optimalizovány, takţe se firma při jejich pouţívání o ţádné informace neochudí a díky 

dotazníkům bude mít dostatek podkladů pro práci na nové zakázce, byť můţe zpracování 

informací trvat déle. 

5.2 Výběr nejlepšího řešení  

Nejlepší řešení je vybráno na základě mých zkušeností, působení ve firmě, účastí 

 na analýzách a konzultací s obchodním ředitelem, pod něhoţ analýzy v zákaznických firmách 

spadají.  

Vybrán byl dotazníkový informační systém běžící na webu.  

Důvody výběru 

Výhody spatřuji, v tom, ţe to bude separátní systém přímo určený pro jednu úlohu. Modul pro 

informační systém Dialog totiţ potřebuje ke svému běhu jádro informačního systému 

 a nemůţe běţet sám. Pokud respondent uvidí při vyplňování logo informačního systému, 

můţe mít sklon jej předčasně hodnotit. Informační systém přizpůsobený pro web bude mít 

jednoduchou databázovou strukturu, jeho grafické prostředí bude optimalizováno pro sběr 

informací. Zpracování dat bude optimalizováno a přímo určeno pro analýzy dat z dotazníků. 

Podobně tomu bude s účty a přístupovými právy.  
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5.3 Výběr alternativního řešení  

Druhé nejlepší – alternativní řešení spatřuji v pouţití Google formulářů. Pokud se firma 

nebude chtít zabývat vytvářením svého vlastního dotazníkového systému, jsou Google 

formuláře jednoduchou a nenáročnou alternativou. Start tohoto řešení bude jednoduchý, 

rychlý a v počátcích můţe fungovat i bez úpravy vzhledu. Práci pak zvládne prakticky 

kdokoliv, kdo umí pracovat s počítačem. To můţe být výhodou hlavně při vytíţení klíčových 

pracovníků-analytiků, kdy se na sestavování dotazníku bude moci podílet kdokoliv z firmy.  

Pokračování spolupráce s firmou Control 

Během vypracovávání této práce bylo sesbíráno mnoho poznatků z prostředí malých a větších 

firem. Některé při analýzách v zákaznických firmách, jiné na základě vlastního výzkumu 

v jiných firmách. Spousta z nich je zaznamenána ve formě nestrukturovaných poznámek, 

další jako strukturované poznámky, tabulky, modely procesů. Navrhovaná řešení jsou taktéţ 

rozpracována podrobněji a bylo k nim shromáţděno více podkladů, které nebylo vhodné 

pouţít do diplomové práce, ale při zpracování by mohly pomoci. Všechny tyto informace 

budou firmě Control předány pro účely analýzy a případného dalšího zpracování. V případě 

zájmu můţe být zvolené řešení rozpracováno podrobněji jako realizovatelný projekt.  
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6 Závěr 

Analýza uţivatelských poţadavků při implementaci informačního systému je jeden 

z nejdůleţitějších a nejsloţitějších kroků během celé implementace. Jakákoliv chybějící nebo 

nepřesná informace můţe zapříčinit špatné nastavení informačního systému, coţ v konečném 

důsledku bude znamenat dodatečné náklady a finanční ztráty.   

Cílem práce bylo optimalizovat dosavadní sběr informací, podstatně jej rozšířit a vybrat 

formu zpracování získaných informací. Potřebným mezikrokem bylo modelování procesů,  

na základě čehoţ bylo moţné optimalizovat jeden ze stěţejních dotazníků. Firma měla pro 

sběr informací určeny původně dva dotazníky, které postupně přestávaly dostačovat, spoustu 

informací nebylo zaznamenáváno a neměly jednotnou podobu.  

Pro získání potřebných vědomostí a uvedení do problematiky jsem se před začátkem práce 

zúčastnil dvou analýz spolu s analytiky firmy Control. Během účasti na analýzách jsem získal 

spoustu podkladů pro návrh nového řešení a mohl jsem se zaměřit na podstatné aspekty.  

Jako první byla navrţena hierarchie dotazníků, která obsahuje sedm dotazníků, z nichţ pět je 

navrţených do konkrétní podoby. Zbylé dva jsou velmi závislé na konkrétní implementaci 

 a stanovených cílech, proto jejich struktura nemůţe být navrţena předem.  

První v hierarchii jsou dva dotazníky pro obchodníka pro zjištění základních informací, 

z nichţ je jeden neveřejný, následuje dotazník uţivatele informačního systému, který zjišťuje 

znalosti respondenta, počítačovou gramotnost, jeho potřeby a ochotu se podílet 

na implementaci nového IS.  

Stěţejní je dotazník pro zjištění informačních toků, kvůli kterému byly modelovány pracovní 

procesy patnácti pracovníků z různých výrobních firem, a z nich byl vytvořen model 

univerzálního pracovního procesu. První návrh byl, aby respondent vyplňoval univerzální 

obrázkovou šablonu, coţ se ukázalo jako nevhodné a dotazník byl přepracován na textovou 

podobu.  

Po těchto dotaznících je v hierarchii dotazník pro zjištění podrobných informací z některé 

oblasti, a dotazník pro ověření cílů, které rozpracovávány nebyly. Poslední dotazník je 

zaměřen na zpětnou vazbu. 
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Při účasti na analýzách v zákaznických firmách a později při realizaci vlastních analýz 

vyplynulo, ţe analýza i další práce se stává sloţitou hlavně kvůli nestandardním firemním 

procesům a přetěţování pracovníků více úkoly. Kromě základních informací tak bylo cílem 

detekovat a zaznamenat i tyto anomálie, které se kvůli zhoršené ekonomické situaci vyskytují 

ve většině malých firem a části větších firem. 

V další části byl navrhován systém zpracování informací z dotazníků. Navrţeny jsou tři 

varianty. Vytvoření vlastního IS běţícího na webovém rozhraní, sběr a zpracování 

prostřednictvím Google formulářů a nový modul pro Dialog 3000S zaměřující se na sběr 

informací. 

Všechna tři řešení byla srovnána a dána do kontrastu s papírovým zpracováním dotazníků. 

Cílem bylo najít nejvhodnější řešení a zvoleno bylo vytvoření vlastního nezávislého 

informačního systému, pomocí kterého budou informace sbírány a zpracovávány. Navrţeno 

bylo i alternativní řešení, kterým je pouţití Google formulářů s vlastním vzhledem.  

V této diplomové práci byly splněny všechny vytyčené cíle, výsledky práce jsou vyuţitelné 

v praxi a firma Control je bude reálně vyuţívat. Vyuţití výsledků této práce bude znamenat 

úsporu času, eliminaci chyb coţ nepřímo povede k úspoře nákladů a nové řešení bude vypadat 

profesionálně.   
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HW – hardware 

IaaS – Infrastructure As A Service 

ICT – Information and Communication Technology, informační a komunikační technologie 

IOA – Input Output Analysis, analýza vstupů a výstupů 

IS – Informartion System, informační systém 
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PHP - Hypertext Preprocessor je skriptovací jazyk běţící na straně serveru speciálně 

RAM – Random Access Memory, paměť s volným přístupem 

ROM – Read Only Memory, paměť pouze pro čtení 

SaaS – Software As A Service, označuje moderní způsob dodávky softwarových sluţeb 

SW – software 

UML – Unified Modeling Language, grafický jazyk pro softwarové inţenýrství 

 

Cizí pojmy 

 

Activity Based Costing - metoda, jejímţ cílem je detailně analyzovat informace o nákladech 

na jednotlivé sluţby 

Ad-hoc – účelový, v případě akutní potřeby 

Cloud computing - model vývoje a pouţívaní počítačových technologií, představující 

poskytování sluţeb umístěných na serverech na internetu 

Customizace - individuální úprava na míru zákazníka 

Deadlock – uváznutí, vzájemné čekání  

Improvement – zlepšení, zdokonalení 

Open source - otevřený kód, software lze volně šířit, vyuţívat, upravovat 

Reengineering - radikální změna a přeprojektování procesů 

Responsive web design - způsob stylování HTML dokumentu, které zaručí, ţe zobrazení 

stránky bude optimalizováno pro všechny druhy nejrůznějších zařízení 

Workflow – pracovní postup, tok 
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