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Abstrakt 

Tato bakalářská práce je vypracována na téma informační systémy pro podporu strategického 

řízení. Na začátku práce se zabývám strategickým řízením a vše co strategické řízení 

obsahuje. V další části mé práce popisuji informační systémy ve strategickém řízení.  

Dále v této části popisuji základní pojmy, které souvisí s informačními systémy (informace, 

informační systémy, informační éra a informační management). V předposlední části je 

vložena analýza a nástroje spojené s analýzou a také popis běžných informačních systémů 

(CRM, ERP, SCM). Závěrem této práce je zhodnocení dostupných informačních systémů  

pro strategické řízení. 

Abstract 

This thesis deals with information system support strategic management. At beginning of my 

thesis I deal with strategic management and with everything what strategic management 

contains. In next part (section) I describe information systems in strategic management. In this 

section you can also find a description of the basic concepts related to information systems 

(information, information systems, information age and information management). Last  

but one section provides analysis and tools associated with the analysis and a description  

of common information systems (CRM, ERP, SCM). Final part of thesis focuses to evaluate 

the available information systems for strategic management. 
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1 Úvod 

Tato práce se věnuje tématu informační systémy pro podporu strategického řízení.  

Hned na úvod mé práce jsem se zabývala pojmem strategického řízení. Co to vlastně 

strategické řízení je a co ho charakterizuje. Mým cílem bylo zachytit podstatu strategického 

řízení, obecný postup pro provádění strategické analýzy a také metody, které usnadňují výběr 

strategie. Podnik, který se snaží uspět a udržet na trhu, musí se zabývat poznáváním nových 

trendů svého okolí. Pro úspěch a udržení na trhu podniku pomáhají informační systémy,  

které jsou nezbytnou součástí podniku.  Informační systémy jsou pro malé či velké podniky 

velice důležité, protože pomáhají podnikům efektivně fungovat v mnoha oblastech. 

Informační systémy slouží pro sdělování zpráv, dat a informací od okolí firmy. Dále tyto 

informace zpracují a snaží se, aby podnik uspokojil poptávky od zákazníků, nebo aby udržel 

dobré dodavatelsko-odběratelské vztahy. Moderní podnik musí být vybaven interní 

infrastrukturou informačních technologií, která podporuje pracovníky podniku na všech 

úrovních řízení. Umožňuje jim vzájemnou komunikaci a zpřístupňuje jim aktuální informace 

o stavu podnikových procesů. Moderní podnik musí disponovat i s kvalitní externí 

infrastrukturou informační technologii, které podniku umožní efektivní výměnu informací 

s obchodními partnery a umožní napojení na externí informační zdroje, ze kterých 

management podniku čerpá informace o vývoji hospodářského prostředí. Mezi takové 

informační systémy řadíme CRM systém, ERP systém, SAP systém, SCM systém a PLM 

systém. Každý z těchto systémů se zabývá určitou části, které jsou pro podnik velice cenné. 

Kvalitu těchto systémů si podnik určí sám. Pokud podnik chce mít lepší podmínky 

s dodavateli, využije systém CRM. Pro podnik jsou, ale také důležití zákazníci, aby firma 

věděla, jak nejlépe uspokojit potřeby zákazníků pořídí si systém SCM. Na závěr mé práce 

najdete zhodnocení dostupných informačních systémů na trhu pro průmyslové podniky. 

Cílem této práce bylo přiblížit pojem strategické řízení, co je to informační systém,  

jaké informační systémy může podnik využívat a k čemu dané systémy slouží. 

 

 

 

 



2 
 

2 Strategické řízení  

Strategické řízení v tržním prostředí lze ve státech bývalého východního bloku stále 

považovat za novou oblast. Navzdory svému rozšíření jsou známy pouze základní metody  

a obecně charakteristiky strategického řízení. Speciální metody, přístupy, výzkumy a užitá 

řešení v různých konkurenčních oblastech strategického řízení aplikovaného ve vyspělých 

státech, jsou ještě stále málo známé a jejich dostupnost je omezená. [4] 

Všeobecně je možno říci, že podnikatelský úspěch v tržním hospodářství závisí hlavně  

na včasném předvídání tržních příležití a řešení potencionálních problémů strategického 

charakteru. Obecné vývojové trendy, například internacionalizace a globalizace, 

intelektualizace, informatizace, ekologizace, se mohou stát příležitostí téměř v každé oblasti 

podnikání, jsou-li managementem při strategických rozhodováních náležitě zohledněny. 

Nejsou-li, mohou se zrovna tak dobře stát pro firmu hrozbami. [4] 

Naše společnosti, které čelí zahraničním konkurentům a které podnikají nebo se chystají 

podnikat na světových trzích, musí vykonávat strategické aktivity, chtějí-li se na těchto trzích 

uplatnit. Schopnost organizace soutěžit v současném podnikatelském prostředí, které se 

neustále mění, vyžaduje vysoce kompetentní řízení a kvalitní vedení. V tom mají naše české 

organizace značné mezery. Zásadní nedostatek je strategické cítění a myšlení. Dnešní globální 

prostředí vyžaduje, aby organizace měly k dispozici jasný směr a jasnou vizi, kterým se chtějí 

dále ubírat. K tomu slouží strategické plány, podle kterých lze posuzovat kvalitu strategických 

znalostí, umožňující vedení poznat budoucí potřeby podnikání a adaptovat dovednosti,  

které jsou nezbytné k řízení dnešnímu konkurenčnímu prostředí. [4] 

Cílem společnosti je dosažení pětiprocentního růstu ročního prodeje. Strategie k dosažení 

tohoto cíle může zahrnovat agresivní reklamu, která přitáhne nové zákazníky, stimulaci 

prodejního týmu vedoucí ke zvýšení tržeb nebo odkoupení firmy produkující podobný 

výrobek. K dosažení předem stanovených cílů může tedy organizace použít různé strategie. 

[4] 

2.1 Identifikace strategie 

Aby mohla organizace identifikovat strategii, je důležité, aby management podniku nejdřív 

našel odpovědi na následující otázky: 

 Které aktivity podniku jsou klíčové? 
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 Čeho se podnik snaží dlouhodobě dosáhnout? 

 Které produkty nebo služby podnik prodává nebo poskytuje? 

 Na kterém trhu prodává tyto výrobky nebo služby? 

 Jaký je vztah mezi cenou, variabilními náklady, fixními náklady a tržbou? 

Organizace by měla také přemýšlet o tom, jaké budou její hlavní funkční politiky (např. 

politika vědy a výzkumu). [5], [4] 

2.2 Pojem strategické řízení 

Strategické řízení je uskutečňované top managementem, případně vlastníky firmy  

nebo podniku. Top management zahrnuje aktivity zaměřené na udržování dlouhodobého 

souladu mezi posláním firmy, jejími dlouhodobými cíli a disponibilními zdroji a rovněž  

mezi firmou a prostředím, ve kterém firma existuje. U obou nižších úrovní řízení, taktické  

a operativní, lze i strategické řízení charakterizovat jako mix základních manažerských 

činností. Například jako je plánování, organizování, vedení a kontroly. Organizační a řídící 

hierarchie je ilustrována na obrázku č. 1. [8] 

 

Obr. 1 Anthonyho pyramida [8] 

Jednotlivé úrovně řízení na sebe hierarchicky navazují. Strategická úroveň řízení určuje úkoly 

a cíle taktické úrovni, která je přenáší do úrovně operativní. Významné rozdíly jsou 

v časových horizontech realizace cílů a řešení problémů, jimiž se jednotlivé úrovně řízení 

zabývají. Ve strategickém řízení se téměř vždy hovoří o letech, v operativní úrovni se 

zpravidla jedná o dny, případně i kratší časové jednotky. [8]  

 

Strategické 
řízení 

Taktické řízení 

Operativní řízení 
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Z důvodů objektivity je však třeba dodat, že existují i argumenty, které mluví proti 

uplatňování strategického řízení. Většina zahraničních podniků však nepřisuzuje takovou 

váhu argumentům pro, které můžete vidět v tabulce č. 1.  

Tab. 1 Pro a proti strategickému řízení [8] 

Pro   Proti 

1. Strategické řízení umožňuje podnikům 

anticipovat měnící se podmínky. 

1. Podmínky se mění tak rychle, že řídící 

pracovníci nemohou nic plánovat, zejména 

dlouhodobě. 

2. Strategické řízení dává jasné cíle a směry 

budoucí činnosti pro zaměstnance. 

2. Strategické cíle musí být často 

formulovány jako vágní a dosti obecné. 

 

3. Řešení problémů strategického řízení řídící 

pracovníky zdokonaluje. 

3. Existuje mnoho jiných důvodů úspěchu 

než strategické řízení (například štěstí, 

náhoda) a existují podniky, které jsou 

efektivní i bez strategického řízení. 

4. Podniky uplatňující strategické řízení jsou 

více efektivní. 

 

 

I přes výše uvedená proti jsou však odborníci v převážně většině zajedno v názoru, že úspěch 

či neúspěch v podnikání je především závislý na kvalitě rozhodování strategického 

charakteru. [8] 

Strategické řízení je mix základních manažerských činností a to plánování, organizování, 

vedení a kontroly. 

Plánování 

Stanovení budoucích kvantitativních a kvalitativních parametrů výrobních a obchodních 

aktivit podniku. [8] 

Organizování 

Stanovení cest a prostředků pro zajištění plánovaných aktivit včetně vedení lidí, rozmístění 

kompetencí a zodpovědnosti a koordinace aktivit jednotlivých funkcí podniku. [8] 
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Vedení 

Ovlivňování druhých k dosažení cílů, které jsou důležité pro podnik a také pro ovlivňované 

ceny. [8] 

Kontrola 

Sledování skutečných výsledků a chování podniku, porovnání skutečných a plánovaných 

hodnot, analýza a korekce zjištěných odchylek. [8] 

2.3 Strategické cíle 

V definici strategie hraje významnou roli pojem „strategický cíl“. Cíle podniku jsou 

všeobecně žádoucí budoucí stavy, kterých se podnik snaží dosáhnout svou činností. 

Strategické cíle jsou cíle stanovené pro dlouhodobý časový horizont a jsou hlavní součástí 

strategie. U strategických cílů je důležité, aby byly správně zformulovány. Anglická literatura 

doporučuje tzv. SMART (smart=chytrý) přístup. Jednotlivá písmena této zkratky jsou 

začátečními písmeny, kterým by správně nadefinované cíle měly mít: 

S (stimulating) jednoznačné- cíle musí stimulovat k dosažení co nejlepších 

výsledků. 

M (measurable) měřitelné- dosažení či nedosažení cíle by mělo být měřitelné. 

A (acceptable) přijatelné- cíle by měly být akceptovatelné pro všechny důležité 

zájmové skupiny. 

R (realistic) realistický- cíle by měly být reálné a dosažitelné. 

T (timed) časově ohraničené- cíl musí být stanovený v rámci určitého časového 

období, které musí být také reálné. [16] 
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Typickými cíli používanými pro strategické řízení marketingu mohou například být: 

 akvizice nových klientů, 

 získání podílu na trhu, 

 zvýšení prodeje jiných výrobků firmy stávajícím klientům, 

 zvýšení povědomí o firmě nebo produktu, změna image. [4] 

I když jsou všechna uvedená hlediska pro správné stanovení cílů důležitá, za snad 

nejzásadnější z nich je možné považovat měřitelnost. Strategické cíle by měly být 

jednoznačně měřitelné proto, aby bylo možno následně vyhodnotit, zda se firmě podařilo 

strategii naplnit. [8], [14] 

2.4 SWOT analýza 

SWOT analýza je jednoduchým nástrojem, koncepčním rámcem pro systematickou analýzu, 

zaměřeným na charakteristiku klíčových faktorů ovlivňujících strategické postavení podniku. 

Je přístup nepřetržité konfrontace vnitřních zdrojů a schopností podniku se změnami v jeho 

okolí. SWOT analýza zobrazena na obrázku č. 2, neboli analýza silných a slabých stránek, 

příležitostí a hrozeb sestává původně ze dvou analýz, a to z analýzy SW a analýzy OT. 

Doporučuje se začít s analýzou OT- příležitostí a hrozeb, které přicházejí z vnějšího prostředí 

firmy, a to jak z makroprostředí (firma musí sledovat rozhodující síly jako je demograficko-

ekonomické, technologické a sociálně kulturní, které ovlivňují její obchody),  

tak i mikroprostředí (firma musí sledovat významné účastníky, jako jsou zákazníky, 

konkurenty, distribuční sítě, dodavatele, kteří ovlivňují její schopnost získávat zisk na trhu). 

Po důkladně provedené analýze OT následuje analýza SW, která se týká vnitřního prostředí 

firmy (mezilidské vztahy, organizační struktura). Cílem SWOT analýzy není v žádném 

případě zpracování seznamu potenciálních příležitostí, hrozeb, silných a slabých stránek,  

ale především idea hluboce strukturované analýzy poskytující užitečné poznatky. Má-li 

SWOT analýza plnit v procesu tvorby strategie určitou roli, musí její aplikace směřovat 

k identifikaci, nalezení a posouzení vlivů, k predikci vývojových trendů faktorů vnějšího 

okolí a vnitřní situace podniku a jejich vzájemných souvislostí. SWOT analýza může být 

velmi užitečným způsobem sumarizace mnoha analýz (analýzy konkurence, strategických 

skupiny apod.) a jejich kombinování s klíčovými výsledky analýzy prostředí firmy a jejími 

schopnostmi. Nevýhodou SWOT analýzy je, že je příliš statická a navíc velmi subjektivní.  

SWOT analýza je oblíbená, ale její přínos pro tvorbu strategických marketingových 
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dokumentů není nijak podstatný. Stále častěji je SWOT nahrazována její metodickou 

variantou a to kvantitativní O-T analýzou, tj. analýza strategických scénářů. SWOT analýza 

může být také využita k identifikaci možností dalšího využití unikátních zdrojů  

nebo klíčových kompetencí firmy. [11], [12], [13] 

 

Obr. 2 SWOT analýza [11] 

Příležitosti: 

 hospodářské klima, 

 demografické změny,  

 trh, 

 technologie. [13] 

Hrozby: 

 konkurenční aktivita- silný konkurent právě oznámil, že na trh uvede nový výrobek, 

 tlak ze strany distribučních kanálů, 

 demografické změny- rostoucí počet neúplných rodin, 

 politika- legislativa Evropské unie donutí výrobce zveřejňovat složení. [13] 
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Silné a slabé stránky 

Silné a slabé stránky v analýze SWOT nezahrnuje všechny charakteristické rysy obchodní 

společnosti, ale jen ty, které mají vztah ke kritickým faktorům úspěchu. Silné a slabé stránky 

mají největší vliv na úspěch organizace. Při hodnocení silných a slabých stránek může být 

jako výchozí základna pro vyjádření určitého stavu použita klasifikace hodnotících kriterií 

buď podle nástrojů marketingového mixu 4 P- produkt (product), cena (price), distribuce 

(place), marketingová komunikace (promotion). [11] 

2.5 Matice BCG 

K analýze vyvážených portfolia se používají různé druhy matic. Jednou z prvních je matice 

Business Portfolio Matrix, zpracovaná bostonskou konzultační skupinou Boston Consulnting 

Group a označovaná jako BCG matice. BCG matice slouží jako nástroj při rozhodování  

o alokaci zdrojů a při formulaci strategií. Portfolio by mělo být vybilancováno tak,  

aby dosahovalo co nejvíce „hvězd“ a „otazníků“, ale také „dojných krav“, které by 

poskytovaly zdroje pro jejich podporu. Kladem BCG matice je její přehlednost  

a srozumitelnost. Její omezení vyplývají z toho, že zahrnuje jen dvě dimenze. BCG matice  

je považována za užitečný způsob posuzování vyváženosti podnikových aktivit.  

Přínos analýzy portfolia spočívá v tom, že umožňuje analyzovat jednotlivé výrobky, 

popřípadě posoudit, jak jsou schopné podílet se na tvorbě cash flow a konečně navrhnout 

portfolio, které zajistí v optimální míře rozvoj podniku a růst jeho výkonnosti. [12] 

BCG předpokládá, že každá jednota najde své místo v jednom ze čtyř kvadrantů matice.  

Pro tyto kvadranty našla konzultační skupina specifická jména, které jsou: dojné krávy, 

hvězdy, psi a otazníky a jednotlivé kvadranty zároveň charakterizovala. Matice BCG  

je ilustrována na obrázku č. 3. 
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Obr. 3 Matice BCG [12] 

Matice posuzuje dva faktory strategické úspěšnosti: 

 vertikální osa- očekávaná míra růstu trhu, rozlišujeme rychle nebo pomalu rostoucí 

trhy. Vyšší míra růstu je doprovázena nutností investovat peněžní prostředky. Míra 

tržního růstu je ukazatelem síly trhu, jeho budoucího potenciálu a také atraktivity  

pro budoucí konkurenty, 

 horizontální osa- relativní tržní podíl, představuje pravděpodobné vytvořené peněžní 

prostředky. Při růstu tržního podílu se předpokládá, že bude vytvořeno více peněz. 

Rozlišujeme vysoký a nízký relativní tržní podíl. [19] 

Matice je rozdělena do čtyř kvadrantů, z nichž každý představuje odlišný typ obchodu: 

1. Otazníky- mají nízký relativní podíl na rychle rostoucím trhu. Jejich pozice vykazuje 

znaky nestability. Velký růst trhů, na nichž operují, vyvolává relativně velké finanční 

potřeby. Na druhé straně vykazují značné šance, které lze využít. 

2. Hvězdy- jsou například produkty nebo skupina produktů s vysokým tempem růstu  

a velkým podílem na trhu a s možností dosáhnout tržního postavení. 
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3. Dojné krávy- které se marketingově angažují na mírně rostoucích nebo stagnujících 

trzích, na nichž si zatím udržují dobrou tržní pozici. Jsou typické tím, že vytvářejí 

značné množství peněžních prostředků většinou mnohem větší, než je zpětně 

investováno do udržení jejich podílu na trhu. 

4. Psi- uskutečňují své marketingové operace na trzích s nízkým tempem růstu a navíc 

vykazují nízký relativní tržní podíl. Nejsou perspektivní a pro firmu neznamenají  

do budoucnosti ani ziskové naděje. [13] 

Výsledky analýzy pomohou firmě určit, jakou roli budou hrát její jednotlivé podnikatelské 

jednotky v budoucím vývoji. Vedení firmy by se mělo snažit, aby její portfolio bylo vyvážené 

a to jak z hlediska počtu SBU (strategická obchodní jednotka) v jednotlivých kvadrantech 

matice, tak z hlediska jejich postavení v rámci této matice. [19] 

2.6 Životní cyklus výrobku 

V běžném tržním prostředí procházejí produkty uvedené na trh čtyřmi fázemi, které můžeme 

vidět na obrázku č. 4, které poskytují jedinečné příležitosti, ale i hrozby dosažení ziskovosti. 

Konkurenční klima je v každé fázi životního cyklu produktu jiné. Proto je potřebné během 

životního cyklu produktu měnit marketingové strategie. [13] 

 

Obr. 4 Životní cyklus výrobku [13] 
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Cyklus životnosti produktů se všeobecně zkracuje. Charakteristiky jednotlivých fází životního 

cyklu produktu: 

1. Fáze zavádění- relativně vysoké náklady na výzkum, vývoj a přípravu.  

Rychlost pronikání nového produktu na trh záleží na použitém marketingovém mixu, 

zejména na ceně, obchodních metodách a komunikaci. 

2. Fáze růstu- výrazně roste objem prodeje, rozšíření poptávky dalších skupin 

zákazníků, stoupá množství produkce i přírůstky zisku, zvyšuje se napětí mezi 

konkurenty. Firma tak může zvýšit kvalitu produktu, rozšíří sortiment, nebo může 

vstoupit na nové tržní segmenty. 

3. Fáze zralosti- růst objemu prodeje se zpomaluje, v odvětví se vytváří přebytek, 

zralost prochází třemi časovými etapami: mírné zvyšování prodeje, ustálení prodeje  

na určité úrovni, začátek mírného poklesu zisku. 

4. Fáze poklesu- výrazný pokles prodeje, prudký pokles zisku, konkurence je silná. 

Možné strategie: firma zvýší investice, bude usilovat o udržení stávajících produktů 

bez redukce marketingové podpory nebo vyřadí produkt a ušetřené zdroje použije  

na nový produkt. [13] 

3 Informační systémy ve strategickém řízení 

3.1 Definování slova informace 

Slovo informace se začalo používat už ve vědních oborech, jako jsou např. kybernetika  

a teorie zabývající se informacemi. Pojem informace se stala součástí pojmového aparátu 

každého člověka. Pojem informace je značně rozsáhlý, a proto můžeme informaci chápat  

i v obecném smyslu jako je např. sdělování v podobě zpráv, událostech či jevů. Z hlediska 

filozofického je informace brána jako nehmotná a představuje to, co je člověkem vnímáno. 

Její význam je dotvářen v neurčitém kontextu. To vystihuje velmi dobře Wiener, který říká: 

„Informace je název pro obsah toho, co si vyměňujeme s okolním světem, když se mu 

přizpůsobujeme a když na něj působíme svým přizpůsobováním.“ [18] 

Kvalitu informace ovlivňuje její cesta od zdroje k příjemci a to výrazně, protože se na cestě 

může stát, že informace byla buď záměrně, nebo neúmyslně zasažena chybami  

či zmanipulována, a tím se informace pak stává, tzn. dezinformací. Pokud vycházíme z teorie 

informace, pak informace má podobu zprávy, která nám sděluje určitá fakta o dění reálného 
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světa. Její množství je vyjadřováno mírou neurčitosti, kterou zpráva odstraní a vyjadřuje se 

v bitech. V součastné době se informace staly součástí výrobních zdrojů, stejně jako suroviny, 

pracovní síla či peníze. Informace je potřebné získávat efektivně a využívat je za pomocí 

metod pro řízení informací. [9], [3] 

Pojem systém se používá pro označení určité části reálného světa s charakteristickými 

vlastnostmi. Definice systému známe také jako soubor prvků, které se nacházejí ve vzájemné 

interakci. Systémy se dále dělí na systémy přirozené, které nebyly vytvořeny člověkem  

a pracují nezávisle na něm. Dále systémy dělíme na umělé, které byly vytvořeny člověkem  

a jsou na člověku závislé. Z našeho pohledu je informační systém brán jako systémem 

umělým, vytvořeným člověkem, který může jakýmkoliv způsobem ovlivnit kvalitu. Je možno 

citovat poměrně obecnou definici, která říká, že informační systém je definován jako soubor 

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

s cílem tvorby a poskytování informací dle potřeb příjemců informací činných v systémech 

řízení. [6] 

3.2 Struktura informačního sytému 

Informační systém se skládá z následujících komponent: 

 technické prostředky (hardware) – počítačové systémy různého druhu a velikostí, 

doplněné o potřebné periferní jednotky, které jsou v případě potřeby propojeny 

prostřednictvím počítačové sítě a napojeny na paměťový subsystém pro práci 

s velkými objemy dat, 

 programové prostředky (software) – zahrnující programové vybavení systémové  

i aplikační, včetně rozhraní na okolí systému, 

 organizační prostředky (orgware) – tvořené souborem nařízení a pravidel, definujících 

provozování a využívání informačního systému a informačních technologií, 

 lidský faktor (peopleware) – který představuje řešení otázek adaptace a efektivního 

fungování člověka v prostředí informačního systému, 

 reálný svět (legislativa, ekonomické a právní prostředí) – v jehož kontextu informační 

systém existuje a funguje. [1], [7] 
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3.3 Informační technologie a strategie 

Informační technologii (IT) chápeme jako množinu prostředků a metod sloužících k práci 

s daty a informacemi. Podle této definice je tedy pojem informační technologie značně široký. 

Zahrnuje nejen techniky a technologie pořizování a zpracování dat, ale také prostředky jejich 

přenosu, ukládání, využívání a následného vyhodnocování. [2] 

Informační strategie by měla obsahovat vizi, cíle a hlavní charakteristiky budoucího stavu 

informačního systému a informačních a komunikačních technologií firmy a mimo jiné 

vytvářet rovněž omezení pro operativní řízení jejich vývoje a provozu. Měla by podporovat 

cíle firmy a požadovaný systém řízení. Pří vyvíjení strategie informační ve vztahu ke globální 

strategii je důležité si uvědomovat neustálé změny v reálném okolí firmy (nařízení, předpisy, 

změny konkurence, globalizace) a změny v zaměření firmy. [1], [2] 

Příprava a rozvoj informační strategie jsou důležité jak z pohledu účinného fungování 

informačního systému, tak z pohledu správného, systematického a cíleného vkládání investic 

do informačních a komunikačních technologií a programových prostředků. Další výhodou 

vypracování informační strategie je i získání poměrně jasné předpisy o nárocích na možného 

dodavatele informačního systému a informačních a komunikačních technologií. [6], [1] 

3.4 Cíle informační strategie 

 posílení vazby mezi vývojem informačního systému a informačních a komunikačních 

technologií ve firmě a globální strategii firmy, 

 určení základních směrů a budování informačního systému a technologií ve firmě tak, 

aby poskytované informace byly skutečnou podporou pro rozhodování a v úspěšném 

podnikání firmy, 

 podpora rozvoje nových forem podnikání. [1], [7] 

3.5 Éra informačních technologií 

Dnešní dobou lze jednoznačně pojmenovat jako éru informačních technologií. Toto označení 

ostatně není nové, uvádí je třeba Earl (1989). Proč ostatně takové zdánlivé dramatické 

označení? Nejde pouze o fakt, že počítače a jejich programové vybavení pronikly prakticky 

do všech oblastí lidské činnosti. Mnohem podstatnější však je, že se informační technologie 

staly přímou součástí těchto činností. Nejde tedy o nějaké pomocníky, kteří v běžných 

činnostech mohou, ale nemusí být využíváni, ale o vnitřní součást těchto činností, které by 
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jinak v řadě případů jednoduše nebyly schopny fungování. Na druhé straně informační 

technologie ztrácejí jakýsi punc výjimečnosti, jako záležitost týkající se specialistů, jako věc 

stojící mimo vlastní byznys a management zcela po právu se na ně dnes díváme jako  

na službu sice nesmírně významnou, ale na službu, kterou byznys využívá. [15] 

Hned na samotném začátku bychom si měli ujasnit pojem informační technologie. Někteří 

autoři se kloní k pojmu informační a komunikační technologie, což odráželo svého času 

nástup počítačových sítí a distribuovaného zpracování. Dnes prakticky o jiném prostředí nemá 

smysl hovořit, proto podle mého názoru se lze vrátit k původnímu pojmu a zůstat 

u informačních technologií. Co je to informační technologie? Určitě tento pojem musí 

zahrnout jistý konkrétní hardwarový a softwarový prostředek. Diskutovat lze otázku dat;  

bez zpracování dat nemá žádná informační technologie smysl. Lze tedy vymezit diskutovaná 

pojem takto: Informační technologie je souhrnem hardwarového a softwarového vybavení 

podporující určitou třídu aplikací. [6] 

Informační technologie se utvářejí na trhu. Teprve požadavek trhu dává dané informační 

technologii konkrétní obrysy. Je tedy obtížné předvídat budoucí informační technologie.  

Lze sice usuzovat na trendy, ale mnohem snazší je hodnotit současnost či minulost v interních 

konkrétních technologiích. Pro lepší pochopení však bude dobré uvedení alespoň několika 

nejtypičtějších příkladů:  

 elektronický obchod (významná součást technologie, bez níž si dnes těžko dovedeme 

představit svůj život, např.: nákup letenek přes internet), 

 multimédia (technologie, která zahrnuje zpracování textu, zvuku, obrazu a animace), 

 biometrické autentizace (prokázání identity, tedy k autentizaci konkrétního lidského 

jedince. Celá řada metod např.: otisky prstů na digitálním obrazu obličeje, na analýze 

DNA apod.), 

 radiofrekvenční identifikace (je založena na aplikaci tzv. RFIP čipů, kterými jsou 

označovány určité produkty a ty pak mohou být pomocí rádiových vln 

identifikovány), 

 distanční vzdělávání (souvisí s technologií e-learningu. Představuje vzdělávání 

pomocí počítače, kdy veškeré materiály a vedení výuky probíhají v elektronické 

podobě). [6], [11], [10] 
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V této kapitole se zabýváme Érou informačních technologií. Naskýtá se tedy otázka. Co nás 

opravňuje k takovému označení? Jaké jsou atributy této éry? Pan Earl hovoří o těchto 

atributů:  

A. uplatnění informačních technologií v řízení vyžaduje vynaložení poměrně značných 

nákladů pro organizaci. Například: V roce 2003 bylo v časopise CIO Magazine číslo 4 

pod titulem „The State of the CIO“ zveřejněn výsledek průzkumu 539 organizací 

v USA, který mimo jiné uvádí, že tyto organizace v průměru vynakládají informační 

technologie 6,3% svého celkového důchodu, 

B. informační technologie jsou doslova strategickou zbraní pro současné firmy, která jim 

výrazně napomáhá:  

 získat konkurenční výhodu v daném oboru podnikání, 

 zlepšit produktivitu a výkonnost firmy, 

 zavést nové způsoby řízení a organizace (realizován systém SAP), 

 vytvořit nové oblasti podnikání. 

C. Jde nejen o zlepšení pozice podniku na trhu, ale vůbec o přežití podniku v měnícím se 

podnikatelském prostředí. Podle tohoto hlediska charakterizují strukturu současných 

podniků v tzv. strategické mřížce, viz obrázek č. 5. [15] 

 

 

Obr. 5 Strategická mřížka [6] 

Na obrázku můžeme vidět vertikální rozměr mřížky, který charakterizuje rostoucí význam 

fungujících systémů pro podnik a horizontální rozměr rostoucí význam budoucích investic  

do informačních technologií rovněž pro podnik. Kvadranty lze charakterizovat takto: 

1 Podpůrný- sem řadíme podniky, které mají informační technologie jen podpůrný význam 

v současné době i v budoucnu (cementárny). 
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2 Provozní- informační technologie má pro firmu rozhodující význam, je realizována  

jako běžná provozní aktivita, avšak z hlediska dalších investic nepředstavuje růst nároků. 

3 Zvratný- v dřívějším malém významu informační technologie pro podnik nastává zvrat, 

který znamená změnu směrem k rozhodující funkci. 

4 Strategický- strategický význam informační technologie pro současnou i budoucí existenci 

podniku, samotná podnikatelská funkce firmy je bez určité informační technologie 

nemyslitelná. [6] 

Naplnění strategické mřížky je třeba chápat dynamicky, tj. s neustálým pohybem v rámci její 

vnitřní struktury. Podnik, který dosud zaujímal stabilizovanou pozici například v prvním 

kvadrantu, se spolu se svými konkurenty ocitá nyní v realitě třetího kvadrantu apod.  

Pohyb uvnitř mřížky je podněcován především nově se prezentujícími informačními 

technologiemi a bojem o získání konkurenční výhody mezi podniky. [11], [6] 

Podobný koncept jako je strategická mřížka představuje tzv. sektorová struktura.  

Její podstatou je specifikace čtyř sektorů:  

1. dodavatelský (nejvyšší míra absorpce), 

2. závislý (firemní strategie je závislá na informační technologii), 

3. tendenční (informační technologie dosud není prostředkem k získání strategické 

výhody), 

4. zpožděný (informační technologie aplikována v minimálním rozsahu, nemá pro podnik 

zásadní význam). [11], [6] 

3.6 Informační management 

Úkolem informačního managementu je obecně řízení rozvoje informační technologie. Tady  

si všímáme lidského činitele, kterému informační technologie slouží, a který proces jejich 

aplikace řídí. Vzájemných interakcí je celá řada. Pokusíme se je rozdělit podle klasického 

členění řídícího procesu do tří vzájemně se ovlivňujících skupin: plánování, organizování  

a operativní řízení. 

 Plánování řeší dlouhodobější úlohy, které předcházejí vlastní realizaci technologií  

a systémů. Patří sem určování priorit rozvoje informačního systémy organizace. 

Budoucí podnikatelský záměr. 
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 Organizování jsou řešeny úlohy, které souvisí s realizací konkrétních technologií  

a systémů, jako jsou případné změny organizační struktury, zajištění a příprava 

personálu. 

 Operativní řízení se pak zabývá sledováním průběhu jednotlivých projektů řešících 

vývoj a implementaci zvolených technologií a systémů, čerpání finančních prostředků 

a vyhodnocení dosažených cílů. [6] 

První koncepcí informačních systémů založených na využití informační technologií byla 

koncepce Management Information Systems, kterou můžeme datovat rokem 1970. Tento 

pojem je široce užíván v anglosaském prostředí. Jeho český ekvivalent řídící informační 

systém nebo informační systém pro řízení se příliš neujal, i když anglická zkratka MIS je 

poměrně dobře zavedená. Svým pojetím MIS představují podporu monitorování, kontroly  

a rozhodování manažerů především na spodní vrstvě Anthonyho pyramidy. Zde je nutné 

zdůraznit právě to slovo „podpora“, neboť v té době šlo skutečně o pomocníka systému řízení. 

Informační systémy především nahrazovaly zdlouhavou manuální práci. [6] 

Jen o málo mladší byla koncepce Decision Support Systems, ve zkratce DSS. V češtině 

přeložena jako informační systém na podporu rozhodování. Podstatou je opět podpora. 

Koncepce Executive Information Systems, ve zkratce EIS. Do češtiny přeloženo jako 

informační systémy pro vrcholové řízení. Představuje posun v Anthonyho pyramidě k jejímu 

vrcholu.  

Nástup strategických informačních systémů- znamená změnu myšlení, a sice od podpůrné 

funkce informačních systémů ve vztahu k řízení k jejich vzájemné integraci. Informační 

technologie se stávají součástí vrcholového řízení, jsou integrovány s podnikatelskou strategií. 

[17]   

4 Koncepty získání strategické výhody pomocí IT 

4.1 Základní koncepty 

Poskytují spíše rámcový návod k úvahám o aplikaci informačních technologií k realizaci 

podnikatelských cílů. Mají spíše výchovný význam. Orientují se na využití dosavadních 

praktických výsledků firem v tomto směru. Je možné je dále členit na koncepty:  

 případové, 
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 působnostní, 

 informačního záběru. [6] 

Případové koncepty- jsou založeny na struktuře konkrétních případů firem, které vedeny 

určitým cílem uplatnily konkrétní informační technologii a dosáhly takto strategické 

konkurenční výhody. Vybrané studie budou uspořádány do dvojrozměrné matice. 

 k významné změně struktury podnikatelského procesu, 

 nebo obráceně podnik zůstane u tradičních výrobků, [6] 

A druhý rozměr pak rozliší: 

 orientaci na zlepšení pozice na trhu, 

 nebo na interní racionalizaci činností podniku. [6] 

Působnostní koncepty- reprezentuje tzv. Parsonsův model strategického vlivu informačních 

technologií, který můžeme vidět v tabulce č. 2. Je založen na úvaze o možných úrovních 

působnosti realizovaných technologií. Na úrovni oboru může informační technologie ovlivnit 

povahu výrobků, služeb, trhů a ekonomiky produkce oboru. Na úrovni podniku může být 

informační technologie aplikována k omezení nebo obráceně k rozšíření síly konkurence. [6] 

Na úrovni strategické by měla informační technologie podporovat zvolenou rozvojovou 

strategii podniku. V zásadě může dojít o jednu ze tří typů strategií: 

 snaha o dosažení co nejnižších nákladů, 

 diferenciace výrobků nebo služeb, 

 snaha o zvýraznění pozice na trhu. [6] 

Tab. 2 Působnostní koncepty [6] 

Úroveň působnosti Účinek informační technologie 

průmyslový obor mění základní podstatu oboru, 

podnik 
působí na konkurenční tlaky, jimž podnik 

čelí, 

strategická podporuje rozvojovou strategii podniku. 
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4.2 Potenciální koncepty 

Získání strategické výhody pomocí informačních technologií představují určité analytické 

nástroje tvořící potenciál získání možných strategických výhod. Mezi ně lze zařadit: 

 koncepty systémové analýzy, 

 koncepty aplikačních oblastí, 

 koncepty použitelnosti informačních technologií, 

 koncepty podnikatelské strategie. [6] 

 Nabízí použití metod vyvinutých v rámci tohoto vědního oboru především: 

 metod analýzy informačních toků, 

 metod analýzy hodnotového řetězce. [6] 

Analýza toků zkoumá informační systém jako systém toků informací. Veškeré aktivity 

podniku se rozčlení na dílčí činnosti, které mají své informace. Vstupy a výstupy specifikují 

vzájemné vazby těchto činností. Analýzou těchto toků se pak dospěje k racionalizaci, 

zjednodušení toků, změnám organizační struktury. Tato metoda je dnes velmi intenzivně 

využívaná, je podporovaná řadou softwarových nástrojů a poskytuje poměrně detailní obraz 

struktury a chovaní informačních systémů organizací. [6] 

Analýza řetězce spočívá ve specifikaci procesů probíhajících v podniku technologicky  

a ekonomicky rozlišitelných činností, které postupně přidávají hodnotu finálnímu produktu. 

Identifikované činnosti se takto analyzují z hlediska možnosti uplatnění informační 

technologie: 

1. přímo v technologii činnosti, 

2. nebo ve zpracování informací u dané činnosti, 

3. v rámci činnosti, 

4. nebo ve vazbách mezi činnostmi. 

Koncepty aplikačních oblastí jsou velmi užívaným nástrojem. Zaměřují se na analýzu 

informačního systému z hlediska určení jednotlivých aplikačních oblastí a na výběr určité 

oblasti, která bude předmětem racionalizace. U této oblasti se pak analyzují a vyhodnocují 

požadavky na informace, nedostatky současného stavu a navrhují se nové řešení. [6], [11] 
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4.3 Dekompozice 

Procesu rozkladu systému do dílčích částí se říká DEKOMPOZICE a jejím výsledkem  

je DEKOMPOZIČNÍ STROM. Podstatou je víceúrovňové členění systému do částí jako  

je na obrázku č. 6, a to tak dlouho, až obdržíme části, které jsou z hlediska svého fungování 

pochopitelné, a které lze následně racionalizovat. 

 

Obr. 6 Dekompoziční stromy [6] 

Dekompozice systémů lze provést podle určitého hlediska. Existuje celá řada, ale nejčastěji se 

uplatňují:  

 věcné (útvarová struktura organizací, například marketing), 

 organizační (závody, divize), 

 fázové (jednotlivé fáze řídícího cyklu: příprava, plánování…), 

 procesní (základní procesy). [6], [11] 

5 Přístupy k návrhu a analýze IS 

5.1 Strukturovaný přístup  

Metody strukturovaného přístupu vznikaly v průběhu 70. a počátku 80. let a postupně se dále 

rozvíjely. Při tom prošly řadou několik změn. Základní charakteristikou strukturovaných 

metod je, že rozdělují problematiku do menších definovaných činností a definují posloupnost 

návaznosti mezi nimi. Výhodou tohoto přístupu je, že se projekt může rozdělit na dílčí části, 

které se lépe kontrolují. Druhým podstatným rysem strukturovaných metod je dvojí pohled  

na modelovanou realitu. Jedním aspektem pro toto modelování je pohled na procesy a jim 

odpovídající datové toky v systému. Druhým pohledem je relativně nezávislé zobrazení 

datových struktur. [1], [7] 
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Dalším rysem strukturovaných metod je, že při modelování do značné míry využívají různých 

grafických nástrojů. Pří strukturované analýze a návrhu se používají tři hlavní nástroje: 

 diagram datových toků DFD (Data Flow Diagram) ilustrující funkce systému, 

 diagram entit a vztahů ERD (Entity Relationship Diagram) zobrazující datové 

prvky   a vztahy mezi nimi, 

 diagram přechodů STD (State Transition Deagram), které se koncentrují na chování 

systému v čase. [1], [7] 

Pro popis toho, jaké informace se v systému užívají a mění a jak se s nimi pracuje, je nutné 

také používat slovník dat DD (Date Dictionary). Dokumentace analýzy a návrhu  

je prezentována: 

 graficky- je tvořena sadami různých diagramů a slovní doprovod slouží více  

jako příručka k diagramům než jako vlastní specifikace, 

 v samostatných oddílech, mohou tyto oddíly být nezávisle na sobě, 

 pomocí dokumentů s minimem redundantních údajů, což umožňuje zavádět změny  

do specifikace pouze jednou. [3] 

Výhodou strukturovaných metod je možnost využívat v projektové práci i méně zkušené 

pracovníky, protože dokumentace analýzy a návrhu systému je dostatečně přehledná  

a názorná. Hlavní nevýhodou strukturovaného programování se ukázala být jeho rigidní 

hierarchie. [2] 

5.2 Objektové programování 

Objektové programování jde ještě o krůček dále než programování strukturované. 

Programování objektové je založeno na volné síti vzájemně komunikujících objektů. Takovou 

objektovou strukturu vidíme znázorněnou na obrázku č. 7. 
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Obr. 7 Síť vzájemně komunikujících objektů [1] 

Objektově orientovaný přístup se rozvíjel od poloviny 80. let minulého století. Je založen  

na objektech. Objekt je určitý prvek v systému, který vykazuje vlastní chování a má určitou 

vlastnost. Objekty, které mají stejné chování nebo podobné vlastnosti tvoří třídu objektů. 

Dalším charakteristickým rysem objektového přístupu je, že objekty nižší úrovně dědí 

vlastnosti objektů vyšší úrovně. Významným rysem je také to, že připouští, aby různými 

třídami byly spojovány operace se stejným jménem. Tento koncept umožňuje značnou 

pružnost v analýze i návrhu systému. Bývá pokládán za hlavní výhodu objektového přístupu. 

Dalším rysem je zvané zapouzdření. Každá třída může provádět své operace skryté, pokud 

není definováno jinak. To umožňuje provádět analýzu i návrh systému s využitím nezávislých 

objektů a snižovat tak potenciál chyb. [1], [7], [9] 

Na rozdíl od strukturovaných metod se objektově orientovaný přístup nezaměřuje  

na dekompozici funkcí, nýbrž vychází z identifikace objektů a jejich tříd. Také v rámci 

objektově orientovaného přístupu se používají různé diagramy pro znázornění reality.  

Ke značnému počtu objektových metod existuje celá řada diagramů. Všechny metody,  

ale používají diagram tříd. Vývoje objektově orientovaných přístupů se stal výzvou  

pro přípravu softwarových nástrojů CASE. Jedná se zejména o podporu diagramů datového 

modelu. Ty mohou být tvořeny z diagramů tříd nebo vygenerováním existující databáze.  

Mezi nejznámější CASE nástroj založený na objektovém modelu patří produkt Rational Rose 

firmy. [1], [3], [9] 
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5.2.1 Objektově orientované modelování 

Objektově orientovaný přístup se od tradičních postupů liší především v tom, že jde o nový 

v oboru informatiky netradiční způsob přemýšlení. Základním stavebním prvkem je objekt, 

který v sobě zahrnuje jak datovou strukturu popisující určitou entitu, tak i pravidla chování 

této entity. Pro každý objekt zavádíme čtyři charakteristické aspekty: 

 jedinečnost- znamená, že každý objekt je rozlišitelnou entitou, i když má jinak 

kvalitativní i kvantitativní charakteristiky, 

 zatříditelnost- objekty se stejnou datovou strukturou a chováním jsou seskupovány  

do tříd, 

 mnohotvárnost- znamená, že stejně označená operace se může chovat rozdílně  

a dávat rozdílné výsledky pro různé třídy objektů, 

 dědičnost- je sdílení atributů a operací mezi třídami založenými na hierarchických 

vztazích. [7], [2] 

Objektově orientované modelování je založeno na čtyřech principech: 

 zobecnění- klade důraz na to, co objekt je a co by měl dělat a ne na to jak by to měl 

dělat, 

 zapouzdření- oddělení externích aspektů od interních aspektů, 

 sdílení- je umožněno dědičnosti datových struktur a chováním mezi několika 

podobnými třídami bez redundace. To umožňuje opakované použití již navržených  

a otevřených programů v dalších aplikací, 

 spolupůsobení- jednoznačnost, zatříditelnost, mnohotvárnost a dědičnost 

charakterizují hlavní proud objektově orientových jazyků. [7], [2] 

6 Aplikace pro analýzu dat 

6.1 OLAP nástroje 

Aplikace Business Intelligence využívající tzv. OLAP (On-Line Analytical Processing) 

nástrojů, zajišťujících vysoce efektivní mechanizmus vícekriteriální analýzy. Umožňují  

ad-hoc analýzy s přijatelnou rychlostí a dostatečným malým omezením rozsahu vstupujících 

dat. Data pro analýzy musí být však čistá a konsolidovaná OLAP technologie, která se dělí  

do čtyř skupin podle typu ukládání a způsobu zpracování dat. [1] 
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ROLAP (Relational On-Line Analytical Processing) reprezentuje přímý přístup k datům 

relačního primárního systému, což znamená, že data prezentovaná v zobrazovacím nástroji 

jsou získávána přímo z původních datových zdrojů, např. z tabulek databáze (přístup  

do těchto tabulek je obvykle realizován prostřednictvím ODBC ovladačů v okamžiku 

potřeby). Pro uložení dat se tedy používají standardní relační databáze a data z nich jsou 

vybírána pomocí SQL dotazů. [1] 

 

MOLAP (Multidimensional On-Line Analytical Processing) využívají specifickou 

multidimenzionální databázi. Informace jsou v této speciální databázi navržené jako množina 

multidimenzionálních matic a jsou aktualizovány a doplňovány v určeném pravidelném 

intervalu. [1] 

 

HOLAP (Hybrid On-Line Analytical Processing) představuje přístup kombinující obě 

předešlé technologie. V tomto případě jsou data čerpána přímo z primárních zdrojů, přičemž 

její části jsou ukládána do multidimenzionálních matic (model MOLAP). V zásadě  

se do multidimenzionální databáze ukládají agregované údaje, jejichž získávání bývá časově 

nejnáročnější. Rozlišení správného stupně agregace, který bude představovat hranici mezi 

podrobnějšími daty ukládanými do relační datové struktury a agregovanými informacemi 

zaváděnými do multidimenzionálních databází, je významným úkolem pro implementátora 

EIS. [1] 

 

DOLAP (Desktop On-Line Analytical Processing) umožňuje připojení k centrální datové 

kostce a stažení potřebné části kostky na lokální počítač. Všechny analytické operace 

probíhají nad lokální kostkou, uživatel nemusí být připojen k serveru. [1] 

 

Metadata dávají smysl jednotlivým informacím. Současně nástroje a procesy pro zajištění 

datové kvality umožňují pořizovat, spravovat, sdílet a poskytovat bezchybná a přesná data. 

V praxi to znamená, že zapojením těchto řešení do integrovaného informačního systému 

můžeme získat: 

 

 jednodušší a kvalitnější práci všech složek zapojených do procesu rozhodování  

na všech úrovních řízení, 
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 vybudování důvěry v data- pokud uživatelé rozumí významu dat a současně jsou data 

korektní, pak získají důvěru v tato data a v důsledku dojde k zefektivnění jejich práce, 

 zvýšení efektivity podpůrných složek. [1] 

 

Pokud chceme dělat inteligentně, tedy rozumně potřebujeme mít dostatek správných 

informací. Tyto správné informace nám nabízí systém nástrojů, projektových řešení  

a organizačních opatření, které známe pod pojmem Business Intelligence umožňujících řízení 

organizací podle znalostí. Schéma Business Intelligence můžeme vidět na obrázku č. 8. [7], 

[3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Business Intelligence [1]  

7 CRM (Customer Relationship Management) 

CRM je podniková strategie pro aktivní řízení vztahů se zákazníky ve všech kontaktních 

bodech s účelem navázání oboustranně výhodného dlouhodobého vztahu. CRM vyžaduje 

zákaznicky orientovanou podnikovou strukturu, procesy a celou podnikovou filozofii.  

CRM má za cíl poznání zákazníka. Tedy jeho chování a potřeby a následné vyhodnocování 

těchto údajů pro udržení stávajících a získání nových zákazníků. Řízení vztahů se zákazníky  

se považuje za jeden ze základních zdrojů konkurenceschopnosti podniků. Obchodní 
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úspěšnost firmy je závislá nejen na dokonalém zvládnutí vnitropodnikových procesů,  

ale zejména na primární orientaci na uspokojování potřeb zákazníka. 

Aplikace CRM poskytují v podnikovém řízení tyto možnosti: 

1. nastavit podnikové procesy s důslednou pozorností na péči o zákazníka, 

2. hlavním ukazatelem v této oblasti je využít loajalitu zákazníka, tedy jeho věrnost  

a vztahu k danému podniku, 

3. využít informační a komunikační technologie k novým informačním službám  

pro zákazníka. [1] 

CRM systémy, viz obrázek č. 9, jsou obvykle členěny na část operační, kooperativní  

a analytickou: 

 kooperační část představuje optimalizaci interakcí se zákazníkem a řešení více 

kanálové komunikace, 

 operační část realizuje předem definované obchodní procesy. Je to část řešení určená 

pro podporu interakcí se zákazníkem přes různé typy kanálu, od telefonických zakázek 

až po vyřizování poštovních zásilek, 

 analytické zahrnující již agregace a aplikace znalostí o zákazníkovi, aplikace customer 

inteligence a rovněž speciální analytické aplikace CRM na bázi datových skladů  

a dolování dat. [1], [7] 

 

Obr. 9 Architektura CRM systému [15] 
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7.1 Operační CRM 

Do operační části CRM řadíme všechny softwarové aplikace, které řeší operativní záležitosti  

a kontakty v kooperaci se zákazníkem. Celá tato oblast se člení na tyto dílčí aplikace: 

 aplikace podporující práci obchodníka (Sales Force Automation – SFA) – nástroje 

řízení kontaktů, podpora obchodní činnosti, 

 automatizace marketingu (Enterprise Marketing Automation – EMA) – vytváření 

marketingového plánu a kampani, sledování konkurence, 

 aplikace zákaznických služeb a podpory (Customer Service and Support – CSS) – 

nástroje pro specifikaci požadavků na servis, objednávky přes web. [7] 

7.2 Analytické CRM 

Analytické CRM zahrnuje již agregaci a aplikaci znalostí o zákazníkovi a zajišťuje tyto hlavní 

činnosti: 

 segmentace zákazníka, 

 analýza marketingových kampaní, 

 predikce chování zákazníků. [1] 

7.3 Kooperační CRM 

Zahrnuje speciální funkcionalitu, která umožňuje komunikaci společnosti a jejích zákazníků 

prostřednictvím různorodých kanálů, např. e-mailu, Internetu, SMS zpráv apod. za účelem 

dosažení vyšší kvality interakce se zákazníky. To vše je koordinováno a řízeno pomocí 

kontaktních center. Cílem této části CRM je sdílení informací získaných ze všech oddělení 

pro zvýšení kvality poskytovaných služeb zákazníkům. Kontaktní centra pracují v přímé 

vazbě k centrální zákaznické databázi. Kontaktní centra tedy obstarávají funkce: 

1. podpora komunikace se zákazníkem založená na integraci telefonů, 

2. automatické interaktivní hlasové odpovědi, 

3. zpracování elektronické pošty, 

4. hlasová komunikace přes web, 

5. vedení marketingových kampaní. [15], [7] 
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7.4 Nasazení CRM 

Pokud se firma rozhodne pro CRM, má několik možností, jak je technicky realizovat: 

 nákupem licencovaného software. Výhodou tohoto řešení bývá jeho prověřenost  

a možnost přizpůsobení softwaru firemním potřebám. Nevýhodou je pak velmi vysoká 

pořizovací cena, do které je třeba připočíst náklady na hardware a provoz systému, 

 vývojem softwaru na zakázku. Zde je výhodou, že systém je řešen dle potřeb dané 

firmy včetně nestandardních požadavků. Nevýhodou je dlouhá doba realizace a opět 

vysoká pořizovací cena, 

 zapojení zaměstnanců do tvorby vize a do tvorby návrhu řešení, silná podpora 

managementu, 

 důsledný popis všech procesů, tvorba procesních map a diagramů, 

 nasazení technologie- začínat s jednoduchým řešením s minimem úprav tak, aby se  

po implementaci projevilo rychlé zlepšení. [1] 

 

Předpoklady úspěšného CRM projektu je ilustrováno na obrázku č. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 Úspěšné CRM [1] 

Vhodným postupem při implementaci CRM je postupná realizace následujících kroků: 

1. definice procesů, 

2. definice funkčních požadavků, 

3. určení priorit, 

4. výběr technologie, 

5. implementace technologie. [1] 
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8 ERP systém 

ERP (Enterprise Resource Planning) jsou dnes označovány komplexní informační systémy 

organizací, zaměřující se na následující funkční oblasti: 

 finance 

- řízení financí, plánování a rozpočtovaní, finanční kontroly, konsolidace, 

- cash management, správa leasingu, 

- správa cestovních nákladů a výloh, správa majetku, správa nemovitostí. 

 nákup  

- pokročilé plánování nákupu, zajišťování zdrojů, smluvní vztahy s dodavateli, 

objednávání, 

- samoobslužné objednávání, objednávání služeb, spolupráce s dodavateli, 

 lidské zdroje 

- řízení lidských zdrojů, vzdělávání a osobní rozvoj, 

- správa mezd, 

- správa pravidel a procedur, 

 projekty 

- správa interních programů, řízení projektů, projektová spolupráce, 

- řízení a správa projektových zdrojů, projektová Business Intelligence. [15] 

Oproti dřívějším trendům, kdy každou oblast firma řešila samostatnými dílčími aplikacemi, 

dnes převažuje trend volby zastřešujícího ERP systému, který dokáže pokrýt veškeré potřeby 

organizace. ERP systémy integrují veškerá data a procesy organizace do unifikovaného celku. 

Typický ERP systém využívá k dosažení integrace množství softwarových komponentů 

(modulů) a hardwarové infrastruktury. Klíčovou ingrediencí většiny ERP systémů je použití 

unifikované databáze k ukládání dat. Tuto databázi pak využívá škála modulů. ERP systémy 

se pokoušejí pokrýt základní funkce organizace nehledě na typ organizace nebo její činnosti. 

ERP systémy dnes využívají nejen obchodní společnosti, ale také neziskové organizace, 

nevládní organizace, státní instituce a jiné velké entity. Na obrázku č. 11, můžete vidět 

základní strukturu systému ERP. [15], [7] 
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Obr. 11 Základní struktura ERP [7] 

8.1 Celková koncepce ERP 

Koncepční otázky řešení ERP jsou obvykle vyjádřeny jeho vnitřní, tedy softwarovou 

architekturou, která dokumentuje jakými programovými moduly a nástroji je ERP software 

tvořen a v jakých vzájemných vazbách fungují. Modulární struktura ERP je důležitá  

pro udržení rovnováhy mezi integrací a nezávislosti jednotlivých modulů. Různé podniky 

mají různé potřeby a priority informatické podpory. A modulární struktura jim často 

umožňuje postupně nasazovat moduly v tom pořadí, které odpovídají jejich prioritám.  

ERP nezahrnuje aplikační moduly, ale celou řadu dalších nástrojů a funkcí. ERP zahrnuje: 

 aplikační moduly zajišťující funkcionalitu v jednotlivých oblastech řízení podniku, 

 dokumentační moduly obsahující uživatelskou on-line dokumentaci k jednotlivým 

funkcím a zobrazovaným polím na obrazovce, 

 technologické a správní moduly sloužící pro nastavení profilů z přístupových práv 

uživatelů k datům a funkcím ERP podle jejich rolí, 

 implementační moduly využívané k přípravě a nasazení ERP v daném podnikovém 

prostředí, 

 vlastní vývojové prostředí (vlastní programovací prostředky nebo jazyky). [15] 
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Příkladem uvedeného konceptu ERP je systém Microsoft Dynamics AX 2012,  

který je ilustrován na obrázku č. 12, v praxi ho známe pod původním označením Axapta.  

Je to aplikační software, který je určen zejména pro podniky maloobchodní, výrobní, servisní  

a pro orgány státní správy. [1], [7], [15] 

 

Obr. 12 Microsoft Dynamics AX 2012 [10] 

9 PLM (Product Lifecycle Management) 

PLM (správa životního cyklu výrobku) je v současné době nejkomplexnějším popisem správy 

životního cyklu výrobku v produkční sféře. Ve své podstatě rozšiřuje původní řešení CIM 

(Computer Integrated Manufacturing) o nové oblasti, které vycházejí z posílení orientace 

produkce na zákaznické potřeby. PLM řešení v sobě sdružuje jak systémy, postupy a nástroje 

pro realizaci nového výrobku, tak systémy, nástroje a postupy pro zabezpečení správy.  

PLM řešení je výrazně flexibilní vůči zákaznickým potřebám, které proces jako celek 

významně ovlivňují. PLM může být definováno jako informační strategie. Oblast PLM  

je ve své podstatě spíš souhrnnou filosofií produkce výrobku. Implementovaná řešení PLM 

zahrnují konkrétní produkty CRM, SCM, HCM, ERP, které jsou znázorněny na obrázku  

č. 13. PLM lze také označit jako strategii společnosti. Umožňuje globálním organizacím 

inovovat, vyvíjet, podporovat a stahovat výrobky z trhu. Při fyzickém řešení je kladen důraz 
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na on-line provázanost jednotlivých procesů mezi firemními pobočkami, komunikaci se 

zákazníky, partnery a dodavateli bez ohledu na jejich umístění. Praktické komplexní nasazení 

(implementace) PLM je velmi náročný a poměrně zdlouhavý proces vyžadující změny 

organizace činností, metodiky zpracování informací za cílem zvýšení jejich efektivity. [15], 

[1], [7] 

 

Obr. 13 PLM (Product Lifecycle Management) [15] 

10 SCM systém (Supply Chain Management) 

Úlohou aplikační sady SCM je podpora procesů, které slouží pro řízení logistických řetězců 

s obchodními partnery (společné plánování výrobních procesů) a interních procesů  

na ně navazujících (plánování výroby, řízení dopravy), které můžeme vidět na obrázku č. 14. 

Řešení SCM je orientováno procesně, to znamená, že umožňuje pružné přizpůsobování 

jednotlivých procesů měnícím se potřebám společnosti. Pokročilé plánovací mechanismy, 

typické pro plánování výroby. Jinými slovy SCM umožňuje optimalizaci návazných prací  

i operací nad jednou nebo více zakázkami v rámci řetězce podniků v reálném čase. SCM má 

pět následujících komponentů: 
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1. plán (plan) strategická část SCM nutná k řízení všech zdrojů směrem k naplnění 

požadavků zákazníka na výrobek nebo službu. Součástí je monitorování celého řetězce 

tak, aby byl efektivní, aby při nízkých nákladech dodával vysokou kvalitu a hodnotu 

pro zákazníka, 

2. nákup (source) výběr dodavatele materiálů popřípadě služeb potřebných pro realizaci 

vlastní produkce. Součástí je ocenění dodávky, dodací a platební podmínky a následné 

zlepšování, 

3. výroba (make) rozvrhování činností a operací nutných pro výrobu, testování, balení  

a přípravu expedice. Je to část řetězce nejvíce náročná na měření kvality, 

4. expedice (deliver) tato část je mnohými označována jako logistika. Koordinuje příjem 

zakázek od zákazníka, využívá sklady a transportní možnosti k dodání produktu 

zákazníkovi. Zajišťuje systém placení a fakturování, 

5. reklamace (return) část řetězce, která zajišťuje příjem nesprávného zboží  

od zákazníka a pomáhá zákazníkům, kteří mají s dodávkou produktů potíže. [15], [7]   

 

Obr. 14 Supply chain management [15]

11 SAP systém 

Systém SAP Business One, který vidíme na obrázku č. 15, představuje řešení pro střední  

a menší firmy s garancí dalšího vývoje a integrace nových technologií. SAP Business One 

zajistí automatizaci základních podnikových procesů. Firma tak získává komplexní řešení 

integrující vše v jednom systému: od prodeje, podpory zákazníků, nákupu, řízení zásob,  
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přes výrobu a servis až po účetnictví. SAP Business One se přizpůsobí specifickým potřebám 

zákazníka tak, aby podpořil jeho konkurenční výhody. Nabízí celou řadu rozšiřujících modulů 

se zaměřením na specifický obor podnikání. Současně nabízí nástroje pro customizaci 

systému podle potřeb zákazníka. Tyto nástroje zahrnují možnost doplnění nových tabulek, 

polí i úloh systému. Dále je možno definovat kontrolní funkce a nabídku implicitních údajů. 

Pro analýzu údajů je možné vytvářet vlastní výkazy a grafy. SAP Business One představuje 

jeden zdroj pro všechny podnikové informace. Díky dostupnosti všech údajů od prodeje přes 

výrobu až po ekonomiku můžete okamžitě získat informace potřebné pro rozhodování. [6], 

[7] 

 

Obr. 15 SAP Business One [6] 

SAP Business One obsahuje: 

 Účetnictví a finance – automatizujte, integrujte a spravujte veškeré finanční a účetní 

procesy.  

 Vedení skladu a řízení výroby – spravujte zásoby v mnoha skladech, sledujte pohyb 

zásob a zpracovávejte objednávky na základě plánování požadavků na materiál.  
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 Řízení vztahů se zákazníky – zvyšte ziskovost svých zákazníků i jejich spokojenost 

prostřednictvím efektivního řízení odbytu a správy příležitostí i podpory po prodeji.  

 Nákup – automatizujte celý proces pořizování od objednávky po úhradu faktury 

dodavateli.  

 Reporting – jednejte na základě aktuálních a úplných informací z komplexních 

výkazů vytvářených v reálném čase. [6], [7] 
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12 Kritické zhodnocení 

V dnešní době si civilizované společnosti vyspělého státu nedokážou představit nebýt 

obklopeni informačními systémy a různými technologiemi. Informační systémy a technologie 

působí také na celou lidskou společnost, protože dochází k automatizaci lidské práce.  

Člověk si hledá nové metody a způsoby, jak by si svou práci ulehčil a zjednodušil.  

Pod pojmem informační technologie si řada z lidí představí, že je to něco společného 

s výpočetní technikou. Ale lidé se mýlí, protože informačním systémem může být i pouhá 

kniha nebo obyčejný papírový seznam. Postupem času dochází k inovaci systémů. Podniky, 

výzkumné instituce nebo subjekty by tyto inovace neměly přehlížet, aby nedocházelo 

k neúspěchu na trhu, neboť konkurence by byla o krok vpřed. Je důležité, aby informační 

systémy byly nedílnou součástí podniku, jinak by podnik postrádal nástroj na získávání 

informací a distribuci, které podnik nutně potřebuje ke své každodenní činnosti. Informatika 

musí především odpovídat potřebám podniku nebo jakékoliv organizaci. Musí poskytovat 

takové výsledky a efekty, které budou pro výkonnost a úspěšnost firmy na trhu významné. 

Budou i adekvátní do ní vloženým investicím. Aby tomu tak bylo, musí jak informatici, tak 

zejména uživatelé kvalifikovaně a pokud možno přesně formulovat své (business) požadavky  

na informatiku a kooperovat na vymezení jeho obsahu a provozních, organizačních a dalších 

charakteristik. Systémy podniku nebo organizaci zajišťují efektivní chod jakéhokoliv odvětví. 

Jaký informační systém si podnik zvolí je už v jeho rukách. Je důležité si předem stanovit 

cíle, kterým chceme dosáhnout a podle toho zvolit daný systém. Další důležitou součástí  

pro podnik jsou informační technologie v podobě dobře zvoleného softwaru a hardwaru.  

Nejčastějšími informačními systémy v podniku jsou: ERP, CRM, PLM, SCM a MES.   

Každý průmyslový podnik má své požadavky. Stále nejčastěji musí výrobní podniky, továrny 

a dílny udržovat bezpečnostní systém. Snažit se o dobré vztahy mezi zákazníky, udržet  

si dobrý dodavatelsko-odběratelský vztah a v neposlední řadě musí brát ohled na správu 

životního cyklu výrobku. Pokud si podnik klade otázky, jak se lišit od konkurence,  

jak si udržet konkurenční výhodu a jak si udržet stávající zákazníky. K těmto odpovědím mu 

pomůže systém CRM. CRM může být významným pomocníkem při zvýšení 

konkurenceschopnosti v prodeji, marketingu a poskytování služeb zákazníkům.  

Aplikace CRM vede podrobné záznamy o klientech a obchodních zástupcích. A snaží se 

aktivně pomáhat ve zjišťování potřeb a preferencí. Systém CRM je nezbytnou součástí  

pro větší společnosti. CRM se nehodí pro každou společnost. Není vhodné pro společnosti  

s rychlým obratem, např. pro obchod s potravinami, protože tam zákazník jenom přijde, 
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nakoupí, zaplatí a odejde. Nemusí se s ním budovat žádný vztah. Pro tyto společnosti,  

pokud jsou střední a velké, se spíše hodí účetní programy, systémy na řízení vztahu  

s dodavateli a na řízení marketingu, reklamy. Naopak nutností je CRM pro společnosti,  

které mají více jak tři obchodníky nebo pokud mají více poboček pro společnosti s většími  

a dražšími zakázkami a pro společnosti, které dávají nabídky. Aby podnik měl konkurenční 

výhody, měl by CRM rozšířit o analytiku, která firmě dodává inteligentní posudek,  

co zákazníkovi nabízet a kdy. Tento systém nám shromažďuje veškeré informace  

o zákazníkovi, které nám napomáhají uspokojit jeho potřeby. Myslím si, že každá rozrůstající 

se společnost, která chce mít dobrý přehled o svých i o potenciálních, zákaznících, mít s nimi 

dobré vztahy a udržet si určitý podíl na trhu, si bude muset v dnešní době dříve či později 

pořídit nějaký CRM systém.  

Dále se zaměříme na systém ERP. Jednou z nejvýznamnějších součástí každého ERP systému 

jsou nástroje, které napomáhají k lepšímu řízení organizace. ERP systém se zabývá 

produkčními činnosti podniku. Aby firma fungovala kvalitně, měl by být systém ERP součástí 

firmy. V dnešní době se tento systém používá pro efektivitu při rozhodování a plánování,  

ale také při analýze. Nejčastějším problémem v dnešní době se stává pořizovací cena  

a poplatky za související služby. Kvalitní ERP systém podporuje například sledování 

skladových zásob nejen na úrovni množství, ceny a objednaného zboží, ale pokrývá  

i sledování výrobních šarží. Dále dokáže podpořit získané informace o expedičním úkonu. 

Automaticky připraví potřebnou dokumentaci a to v papírové podobě. V neposlední řadě 

navrhne i optimální trasy pro dodání zboží cílovému spotřebiteli. Také systém ERP rozšiřuje 

funkčnosti a motivuje tak evoluci informačních systémů v souladu s moderními trendy. 

Postupně přebírají roli nejrůznějších specializovaných programů a nabízejí celou řadu větších 

či menších doplňků, které usnadňují práci. ERP systém na trhu nemůže poskytnout 

jednoznačné odpovědi na to, jaký systém si má firma vybrat, jakého dodavatele, kdy má 

změnit svůj informační systém, kolik finančních prostředků do inovace vložit apod. Na takové 

otázky si musí každý podnik a každý podnikatel odpověď nalézt sám. Analýza mu maximálně 

může pomoci v jejich hledání.  

Dalším systémem je systém SCM. Systém SCM řeší řízení dodavatelských vztahů.  

Umožňuje propojení jednotlivých článků dodavatelského řetězce (dodavatel-výrobce-

distributor-prodejce-zákazník), který je pro firmu důležitý. Kdyby nedošlo k propojení 

jednotlivých článků, firma by tak přišla o schopnost rychle reagovat na požadavky zákazníka. 

Systém SCM je pro firmu největším přínosem, protože poskytuje nejlepší a kvalitní služby 
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zákazníkům. Předává důležité údaje a pomáhá dosáhnout pružných reakcí na požadavky 

zákazníka. Systém SCM také podporuje snahu o snížení a optimalizaci nákladů  

pro skladování, manipulaci, dopravu a zajišťuje kvalitu a spolehlivost, kterou si zákazníci 

cenní. Problémy systému SCM je rozličné skladování a čekání na vyřízení jednotlivých kroků 

výrobního procesu. Výhodou systému je, že nabízí pro partnery v řetězci možnost snížení 

nákladů a času na zakázku, zlepšení spolupráce a důvěry a také automatizaci nákupních 

činností. Cílem SCM je dosažení efektivního využití všech zdrojů vstupujících do procesu, 

včasné dodání všech výrobků a služeb, minimalizaci prostojů a nulové ztráty. Systém SCM 

má pro svého uživatele přínosy v podobě jednotného přehledu o stavu zboží a materiálu, 

automatizaci zajištěných požadavků na zboží, včasné upozornění na vzniku krize  

a v neposlední řadě informace o pokrytí objednávek a výrobních zakázek.  

PLM systémy řeší správu životního cyklu výrobku. Tento systém neřeší jen správu 

dokumentů, ale řeší především správu výrobkových dat neboli konfiguraci výrobku.  

Výhodou PLM systémů je jejich schopnost spravovat historii zápisů, přístupová práva,  

proto je jejich využití výhodné i pro správu báze znalostí rizik. Hlavní výhodou PLM systémů 

patří zkrácení doby uvedení produktu na trh, lepší kvalitu a nižší cenu prototypů.  

Nevýhodou tohoto systému je, že jsou ovlivňovány historickými příčiny a je stavěn 

individuálně na míru zákazníkovi. Dobrý PLM systém umožňuje pružně reagovat na potřeby 

zákazníků a rychle reagovat na změny na trhu, což je výborná vlastnost, protože se firma 

dokáže udržet v konkurenčním prostředí. V dnešní době se PLM stává ve výrobních 

organizacích jedním z nejdůležitějších pilířů firemní IT struktury. Pomáhá firmám vyvíjet, 

popisovat a informovat o jejich nabízených produktech.  

Každá firma či organizace by si sama měla uvědomit, jaké systémy pro svůj podnik zvolí  

a jakých cílů chce dosáhnout. Rozhodně by to měly být systémy, které jim zaručí bezpečí, 

kvalitu, efektivitu, spokojenost u zákazníků a konkurenceschopnosti na trhu.  
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