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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá problematikou informačních toků ve vybraném podniku. Věnuje 

se analýze jednotlivých toků informací, jejich zhodnocení a případně nástinu opatření, která 

by společnosti mohla napomoci vybrané informační toky zjednodušit. První část bakalářské 

práce uvádí základní teoretická východiska tématu, jedná se především o vysvětlení pojmů 

data, informace, znalost, informační tok a informační systém. Dále je představen nástroj 

diagramu datových toků a problematika zpracování osobních údajů. Druhá část práce je 

věnována problematice informačních toků ve společnosti H2 Events, s.r.o. V jejím úvodu je 

představen předmět podnikání společnosti a charakterizovány tři druhy informací, které 

společností protékají. Následně je provedena analýza vybraných informačních toků 

ve společnosti H2 Events, s.r.o. V závěrečné části jsou jednotlivé informační toky 

zhodnoceny a jsou nastíněny možné návrhy na případné zjednodušení vybraných 

informačních toků. 
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Annotation 

Analysis of information flows in company 

This bachelor’s thesis deals with the issue of information flows in the selected company. It 

is focused on the analysis of the individual information flows, their evaluation and the outline 

of the measures that could help the company to simplify the selected information flows. 

The first part of the thesis provides the basic theoretical basis of the theme, especially these 

are data, information, knowledge, information flow and information systém. Afterwards 

the method of Data Flow Diagram is presented and also the issue of processing of personal 

data. The second part is dedicated to the information flows in H2 Events, s.r.o. In its 

introduction is introduced the scope of business and three types of information flowing 

through the company. Furthermore the thesis focuses on the analysis of the selected 

information flows in H2 Events, s.r.o. In the final part, individual information flows are 

evaluated and the suggestions for possible simplification of selected information flows are 

outlined. 
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Úvod 

Pro úspěšné podnikání, správné vedení podniku, zajištění spokojenosti jak ze strany 

dodavatelů, klientů a veřejnosti, tak ze strany zaměstnanců, a dosažení vytyčených cílů 

neexistuje jednoduchý návod. Všechny tyto činnosti jsou ovlivněny řadou faktorů, na které 

musí manažeři při svém rozhodování brát ohled. S touto problematikou bezpodmínečně 

souvisí pojem „informační tok“, který každým podnikem protéká. Je nutné zajistit, aby 

informace byly ve správný čas na správném místě, byly pravdivé a nesly pro konkrétní 

subjekt užitnou hodnotu. Informace jsou důležité nejen pro manažery, ale i pro skupinu 

tzv. stakeholders, do které patří například zákazníci, dodavatelé nebo zaměstnanci. Ti 

rovněž potřebují mít k dispozici spolehlivé informace dle jejich potřeb. V současné době 

používá většina podniků ke své práci počítače. Využívání informačních technologií 

usnadňuje a zároveň urychluje nejen práci jako takovou, ale především toky informací. 

Cílem bakalářské práce je analyzovat vybrané informační toky v zvoleném podniku, 

vyhodnotit současný stav a případně nastínit návrhy na možná zlepšení. 

Rešeršní část bakalářské práce se nejprve zabývá pojmy data, informace, znalost a jejich 

vzájemným vztahem. Dále odpovídá na otázky „co je informační tok“ a „k čemu slouží“. 

Následně je charakterizován informační systém, jeho náležitosti a funkce. V další části je 

představen modelovací nástroj „diagram datových toků“, který slouží pro zobrazení 

informačního systému podniku. Na závěr rešeršní části je představena zákonnost zpracování 

osobních údajů. 

Aplikační část bakalářské práce obsahuje případovou studii ve společnosti H2 Events, s.r.o., 

která sídlí v Praze a podniká v oblasti služeb. Případová studie je zaměřena na analýzu 

vybraných informačních toků. Nejprve je představena společnost H2 Events, především její 

činnost a fungování, a jsou prezentovány tři kategorie informací ve společnosti. Poté jsou 

analyzovány jednotlivé informační toky, které jsou následně zakresleny pomocí diagramu 

datových toků. Pomocí tohoto diagramu jsou rovněž znázorněny toky osobních údajů. 

V závěrečné části je uvedeno zhodnocení současného stavu informačních toků 

ve společnosti H2 Events a jsou poskytnuty případné možné návrhy na zlepšení. 
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1 Teoretická východiska v oblasti řízení 

informačních toků 

Tato část práce je věnována definování teoretických východisek, která jsou důležitá 

pro oblast řízení informačních toků. Nejdříve bude představena trojice pojmů data, 

informace a znalost, následně budou formulovány pojmy informační tok a informační 

systém včetně jeho složek a funkcí. Dále bude charakterizován diagram datových toků a jeho 

použití a na závěr bude představena problematika zpracování osobních údajů. 

1.1 Pojmy data, informace a znalost 

Cílem této kapitoly je vysvětlit jednotlivé pojmy, jako jsou data, informace a znalost, 

poukázat na rozdíly mezi nimi a vymezit jejich vzájemné vztahy. Protože autorka bakalářské 

práce považuje pojem informace za pomyslný stavební kámen dané problematiky, bude jeho 

teoretický rozbor obsáhlejší. 

Vztah mezi výše uvedenými pojmy bývá prezentován jako lineární řetězec (Doucek, 2010, 

str. 75). Ten lze jednoduše zaznamenat takto: data → informace → znalost. 

1.1.1 Data 

Pojem data vznikl z latinského slova datum (něco daného), které bylo odvozeno ze slova 

dare (dát). Podle Sklenáka (2001, str. 2) jsou data suroviny, které představují reálná fakta 

vyjádřena pomocí čísel, textu, zvuku nebo obrazu. 

Jak uvádí Doucek (2010, str. 75), „data jsou formalizovaný záznam lidského poznání pomocí 

symbolů. Smysluplná informace pak vzniká v procesu interpretace člověkem.“ 

Dle Keřkovského a Drdly (2003, str. 28) jsou data tvrzení o realitě, u kterých je možné 

zkoumat jejich pravdivost. Mezi taková tvrzení patří například počet osob, jméno a příjmení, 

datum, adresa, věk, údaje o firmě, podíl na trhu apod. 
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Existuje několik hledisek klasifikace dat, pro potřeby této práce je relevantní třídit data 

například podle hlediska práce s daty na strukturovaná a nestrukturovaná. Strukturovaná 

data mají určitý řád, lze v nich jednoduše vyhledat potřebné hodnoty. Nestrukturovaná data 

nejsou uspořádána a představují jakýsi tok. Pokud data nejsou uvedena do kontextu nebo 

nejsou nějakým způsobem popsána, nedávají smysl a člověk jim může intuitivně přiřadit 

jakýkoliv význam (Sklenák, 2001, str. 2). 

1.1.2 Informace a související pojmy 

Informace jsou v dnešním světě spojeným s digitalizací a informatikou hybnou silou 

společnosti. Jejich důležitost lze přirovnat k funkci, jakou měla energie pro průmyslovou 

společnost (Kupec a Kretter, 2013, str. 108). 

Informaci lze obecně chápat jako sdělování zprávy, poznatku, události nebo jevu. Podle 

Tvrdíkové (2008, str. 18) je informace „zpráva, která nám upřesňuje určitá fakta o jevech 

nebo objektech reálného světa“. 

Dle Keřkovského a Drdly (2003, str. 30) jsou informací data, která pomáhají se v danou 

chvíli správně rozhodnout. Informace vzniká z dat na základě různých operací. Není však 

samozřejmostí, že ze všech dat se stane informace, jelikož ne pro každého jedince má 

konkrétní informace smysl. 

V současné době jsou informace získávány převážně prostřednictvím výpočetní techniky a 

internetu, a to především z důvodu rychlosti a aktuálnosti informací, které jim internet 

poskytuje. Druhou formou informací je psaná podoba – např. noviny, knihy. Při rozhodování 

se, kterou informaci využít, hrají hlavní roli znalosti založené na zkušenostech a poznatcích 

a zároveň také intuice (Sklenák, 2001, str. 3–6). 

Informace mohou být přenášeny, sdíleny, anebo jen vnímány. Pokud informace není 

komunikována, její hodnota je malá. Na druhou stranu ale existují informace, které není 

vhodné šířit. Důvodem může být zachování bezpečnosti, utajení postupů a informací 

před konkurencí (Sklenák, 2001, str. 7). 
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Na informaci lze podle Sodomky (2010, str. 19) nahlížet třemi různými pohledy. Synaktický 

pohled se zaměřuje na formální strukturu informace – znaky a symboly, které ji tvoří. 

Sémantický pohled se zabývá obsahovou stránkou informace. Oba tyto pohledy se 

neorientují na vztah k příjemci. Jediný pragmatický pohled se týká vztahu mezi symboly a 

příjemcem a zabývá se praktickým využitím informace. 

Právě pragmatické pojetí informace umožňuje definovat požadavky/vlastnosti, které by 

měly informace splňovat. Dle Keřkovského a Drdly (2003, str. 41–45) jsou těmi 

nejdůležitějšími včasnost, dostupnost a spolehlivost přísunu informací, obsah, formát a 

hodnota informace. Stručná charakteristika těchto vlastností je uvedena níže. 

Včasnost a dostupnost informací jsou dva důležité spolu související atributy. Sběr, přenos, 

zpracování a distribuce dat a informací umožňují realizovat poskytnutí informace ve správný 

čas a na správné místo. Nezvládnutí tohoto procesu bývá z důvodu neschopnosti či selhání 

pracovníků, kteří tyto činnosti mají na starost. 

Spolehlivost informace se týká stability informačních procesů a systémů. Je nutné zajistit 

ochranu dat proti ztrátě a poškození, ochranu proti zneužití, případně proti nežádoucímu 

přístupu. Požadavek na spolehlivost informací je důležitý především tam, kde riziko 

výpadku informačního systému ohrožuje činnost firmy. 

Obsah informací v sobě zahrnuje dílčí vlastnosti: aktuálnost, relevantnost, pravdivost, 

objektivnost a přiměřenost objemu. Především je důležité specifikovat požadavky 

na informaci – jaké informace jsou potřeba a kdy jsou potřeba. Pokud informace není 

relevantní, může se z ní stát informační smog, kvůli kterému dochází k informačnímu 

zahlcení. K zahlcení dojde také v případě velkého množství nepotřebných a nepoužívaných 

informačních výstupů. Zároveň mohou být poskytovány nepravdivé informace, a to jak 

úmyslně (např. konkurence, neseriózní chování), tak neúmyslně (např. špatné postupy 

při zpracování). Nepravdivé informace mohou vzniknout z toho důvodu, že ty pravdivé 

nejsou k dispozici anebo jsou zastaralé. Informaci zpravidla zaznamenává konkrétní osoba 

se subjektivním vnímáním. Aby byla informace objektivní, je nutné čerpat z nezávislých 

objektivních zdrojů a zajímat se o kvalitu těchto zdrojů. 
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Formát informací je především počítačovou záležitostí, díky které lze získat kvalitní 

grafické i tiskové výstupy. Programátoři se zabývají tím, aby byl text dostatečně velký a 

správně barevný, aby byl správně umístěn atd. 

Hodnota informací souvisí s předchozími atributy a řeší otázku, jaké náklady na informaci 

jsou vhodné, aby se její pořízení vyplatilo. Investovat se vyplatí tehdy, pokud přírůstky 

přínosů jsou větší než přírůstky investice, resp. nákladů na ni (Keřkovský a Drdla, 2003, 

str. 45). Hodnota informace vzniká při procesu přeměny dat na informace. Data vytváří 

potenciální hodnotu informace. Data, u kterých se v okamžiku použití zjistí, že jsou 

nepoužitelná (nepřesná, chybná, neaktuální), nepřináší žádnou informaci a nevytváří tak ani 

žádnou hodnotu (Sklenák, 2001, str. 3). 

Kvalita informace závisí na její cestě od zdroje k příjemci. Tato cesta může obsahovat 

chyby, a to až do takové míry, že se z informace stane dezinformace. Aby byla informace 

kvalitní, musí být přesná, včasná a cílená (Tvrdíková, 2008, str. 18). 

Lze tedy říci, že informace slouží k rozhodování. Rozhodnutí konají nejen manažeři, ale celá 

řada dalších zájmových skupin dle svých potřeb a zájmů, tzv. stakeholders, kam lze řadit 

například zaměstnance, vlastníky, dodavatele, ale i konkurenci a úřady. Každá skupina 

potřebuje ke své činnost jiný druh informací.  Zaměstnanci se zajímají především o náplň 

své práce a profesní rozvoj, pro manažery jsou nutné informace o situaci na trhu a ve firmě, 

o vývojových trendech a budoucnosti. Vlastníci pracují s informacemi ohledně výsledků 

hospodaření firmy a budoucího vývoje. Dodavatelé se zajímají o informace ohledně 

objednávek a spolupráce, zákazníci se zajímají o nové produkty a informace o firmě a její 

činnosti. 

Každá z výše uvedených oblastí potřebuje ke své práci dostatečné množství úplných, 

včasných a přesných informací. Tuto potřebu je možné pojmenovat jako informační 

potřebu (Horný, 2003, str. 23). 
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Druhým důležitým pojmem je informační proces. Informační proces je průběh cesty 

od vzniku informace až po její užití. Cílem informačního procesu je překonávat překážky, 

kterými jsou především čas a prostor, mezi vznikem a užitím informace. Na obr. 1 je 

znázorněno schéma informačního procesu, ze kterého vyplývají dvě možné varianty přenosu 

informací – přímou komunikací a prostřednictvím informačního systému. Většina informací 

je přenášena pomocí informačních systémů, které budou podrobněji představeny 

v kapitole 1.3. 

Během přenosu informace dochází ke zpracování, které zahrnuje několik informačních 

činností popsaných níže: akvizici, vstupní zpracování, uložení do fondu a následné 

vyhledávání, výstupní zpracování a vyhodnocení. Akvizice je proces získávání informací, 

které jsou ukládány do fondů, a proces výběru dokumentů. Získaný dokument se během 

vstupního zpracování podrobně analyzuje a charakterizuje. Následně se dokument ukládá 

do fondu včetně vytvořeného popisu, který se využívá při vyhledávání ve fondech. 

Výstupní zpracování zpravidla zahrnuje vytvoření kopie a tisk dokumentu. Během 

vyhodnocení dochází k analýze vyhledaných informací a syntéze informací nových 

(Sklenák, 2001, str. 20–21). 

Informace jsou pro člověka součástí každodenního života. Některé jsou zcela automatické a 

snadno pochopitelné a člověk nad nimi nemusí přemýšlet. Některé informace jsou dostupné 

hůře a člověk musí hledat zdroje nebo mít určité znalosti, aby informace pochopil (Sklenák, 

2001, str. 1). 

Zdroj: Sklenák, 2001, str. 20 

Obr. 1: Informační proces 
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Posledním pojmem, který je zde vhodné v souvislosti s informacemi uvést, je informační 

zdroj jakožto systém, který šíří informace. Klasickým příkladem je knihovna, databázové 

centrum nebo televize. Při výběru informačního zdroje je dobré sledovat, zda je zdroj volně 

dostupný, zda informace v něm uvedené jsou pravdivé a obsáhlé. Důležité je, kdo je 

producentem zdroje, jak je zdroj aktuální a jaká je jeho cena (Sklenák, 2001, str. 22). 

1.1.3 Znalost 

Znalosti je možné definovat jako soustavu provázaných poznatků, díky kterým je člověk 

schopen předvídat (Sklenák, 2001, str. 4). 

Znalost znamená mít informaci a umět ji pochopit a využít (Řepa, 2007, str. 31). 

To, že má člověk k dispozici určitou informaci, ještě neznamená, že s ní umí správně naložit. 

Potřebuje k tomu určitou praxi, zkušenost. Například při použití platební karty k výběru 

finanční hotovosti z bankomatu je nutné nejen znát přístupové heslo, ale je potřebné umět 

s bankomatem prakticky zacházet a obsloužit se (Smejkal a Rais, 2010, str. 192). 

Znalost je pro každého individuální. Ovlivňují ji informační a komunikační technologie a 

v neposlední řadě také kultura (Doucek, 2010, str. 68). 

Na obr. 2 je znázorněn vztah mezi uvedenými pojmy data, informace a znalost. Ze schématu 

vyplývá, že jednotlivé pojmy se navzájem doplňují. Pojmy data, informace a znalost si 

Zdroj: Bureš, 2007, str. 25 

 

Obr. 2: Vztah mezi informacemi, daty a znalostmi 
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nejsou rovny, ale jsou stupňovány. Nejnižším stupněm jsou data. Informace jsou zpracovaná 

data dle daného kontextu a znalosti jsou informace použité v konkrétní situaci. 

1.2 Informační tok  

Informační tok lze jednoduše definovat jako „tok informací/dat potřebných pro činnost 

procesů“ (Řepa, 2007, str. 104). 

Podle Mládkové (2005, str. 26) je „tok dat, informací a znalostí vázán na sítě, a to jak 

technologické, tak lidské. Je vytvářen pomocí interakcí mezi jedinci, týmy, komunitami a 

alespoň v explicitní formě bývá facilitován pomocí IS/IT organizace.“ 

Pro správné vedení firmy, tvorbu strategických plánů a cílů je nutné mít k dispozici 

relevantní informace. K získání těchto informací je nutné mít vybudovaný systém 

na podporu rozhodování, který identifikuje různé informační toky, které pak řídí manažeři. 

Obecně existují vnější a vnitřní toky informací. Vnější informační toky přenáší informace 

z podniku do vnějšího prostředí a naopak (Jakubíková, 2013, str. 28). 

Dle způsobu předávání informací lze informační toky dělit podle Vaněčka (2017, str. 40) 

na informace předávané ústně, písemně nebo telefonem a dále na informace, které jsou 

předávány online pomocí počítačů. Přenos informací prostřednictvím počítačů zajišťují 

tzv. informační systémy. 

Ideálním stavem pro tok informací je tzv. štíhlá struktura, při které podnikem protéká právě 

takové množství informací, jaké zákazníci nebo zaměstnanci potřebují, informace tečou 

ve správnou dobu na požadované místo a v adekvátní kvalitě (Slack, 2013, str. 465). 

Odchýlení od štíhlé struktury znamená, že během administrativních procesů dochází 

k plýtvání, a to ať už z hlediska spotřeby materiálu, času nebo peněz. Příkladem plýtvání je 

zaznamenávání duplicitních informací, chybná data nebo informace, nepotřebné informace 

a dokumenty nebo přeposílání e-mailů (Jurová, 2016, str. 90–91).  
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1.3 Informační systém 

Informační systém (dále jen IS) zajišťuje dodání vhodných informací na správné místo 

ve správný čas. Místo, kam jsou informace zpravidla dodávány, jsou lidé – uživatelé IS 

(Bruckner, 2012, str. 15–16). Podle autorů Sodomky a Klčové (2010, str. 61) „podnikový 

informační systém vytvářejí lidé, kteří prostřednictvím dostupných technologických 

prostředků a stanovené metriky zpracovávají podniková data a vytvářejí z nich informační 

a znalostní bázi organizace sloužící k řízení podnikových procesů, manažerskému 

rozhodování a správné podnikové agendy.“ 

Tvrdíková (2008, str. 18) definuje IS jako soubor lidí, prostředků a metod, které zajišťují 

sběr, přenos a zpracování dat s cílem vytváření a poskytování informací příjemcům. 

Podle Sklenáka (2001, str. 3) pak IS představuje externí zdroje, který slouží k vyhledávání 

uložených informací. 

Informační systémy a technologie jsou považovány za základ podnikání. Prochází neustálým 

vývojem, se kterým firmy musí držet krok. Základním předpokladem firmy je schopnost 

zpracovávat data a umět z nich vyvozovat závěry (Tvrdíková. 2008, str. 17). 

Rushton (2010, str. 509) ve své knize hovoří o využívání tzv. EDI (angl. Electronic data 

interchange). Jedná se o elektronickou výměnu dat mezi počítači, ke které není potřeba 

člověk. Systém poskytuje přesné informace včas a automaticky je shromažďuje. 

Elektronická výměna dat rovněž umožňuje odesílání faktur a automatického zpětného 

potvrzení. 

Aby byl IS firmy efektivní, musí obsahovat všechny níže uvedené složky (Tvrdíková, 2008, 

str. 19): 

• technické prostředky (hardware) – jsou počítačové systémy doplněné o periferní 

jednotky. 

• Programové prostředky (software) – jsou tvořené systémovými programy, které řídí 

chod počítače, efektivní práci s daty a komunikaci počítačového systému s reálným 

světem. 
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• Organizační prostředky (orgware) – představují soubor pravidel, která definují 

provoz a využívání informačního systému. 

• Lidská složka (peopleware) – zahrnuje adaptaci a fungování člověka v počítačovém 

prostředí. 

• Reálný svět (informační zdroje, legislativa) – představuje souvislosti informačního 

systému. 

Komponentami IS jsou vstupy (tj. informační vstupy, které mají být zpracovány), proces 

zpracování (transformace vstupů na výstupy) a výstupy (přenesení informačního vstupu 

k uživateli) (Gála, 2009, str. 23). 

Z hlediska práce s daty jsou rozlišovány tři druhy funkcí IS. Transakční funkce představuje 

vytváření datových bází a jejich aktualizaci. Příkladem jsou např. zaznamenání nového 

zákazníka do databáze, evidence poptávek a nabídek, zaúčtování dokladu. Funkce 

analytické a plánovací slouží ke zpracování přehledů, kterými mohou být přehled tržeb, 

tabulka vývoje prodejů, analýzy plateb zákazníků. Poslední kategorií jsou funkce speciální, 

správní a provozní, které zajišťují archivaci a zálohování dat (Gála, 2006, str. 37–40). 

IS přijímá informace o událostech ve formě datových toků. Aby mohl systém tyto informace 

vzájemně kombinovat, musí je ukládat. K tomu je potřeba, aby IS znal realitu a souvislosti 

základních jevů/událostí. Vymezení činností IS, tj. jaká data/informace systém poskytuje a 

jakým způsobem, definuje pojem funkčnost IS. Nástrojem pro modelování funkčnosti IS je 

diagram datových toků (Řepa et al., 2006, str. 38–39). 

1.4 Diagram datových toků 

Diagram datových toků (angl. Data Flow Diagram, dále jen DFD) zobrazuje funkční model 

IS. Diagram popisuje funkce, vstupy a výstupy, které mají v IS probíhat (Bruckner, 2012, 

str. 12). I přesto, že znázorňuje, jaké procesy mají v systému probíhat, jeho povaha není 

procesní. Vazby mezi procesy jsou popisovány prostřednictvím datových toků (Řepa, 2012, 

str. 184). Základní prvky DFD jsou funkce, datový tok, datový sklad a terminátor. Jednotlivé 

pojmy jsou vysvětleny níže (Řepa et al., 2006, str. 68). 
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Funkce je informační proces, který představuje transformaci dat – přeměnu vstupu 

na výstup. Funkce je označována kolečkem. Jsou rozlišovány dva druhy funkce, a to datová 

a řídící. Datový proces/funkce představuje fyzickou změnu nebo zpracování dat. Řídící 

funkce vyjadřuje algoritmus řízení funkcí. 

Datový tok představuje přesun dat/informací v IS, přesun dat z okolí systému do systému, 

anebo naopak. Znázorňuje se orientovanou šipkou, která udává směr toku. Šipka může být i 

oboustranná, tzn. že data tečou oběma směry. Datové toky přenáší data, které systém 

zpracovává a ukládá. 

Datový sklad slouží k uložení dat pro pozdější použití. Značí se dvěma rovnoběžnými 

vodorovnými čárami s názvem uvnitř. Toto značení vyjadřuje přerušení datového toku 

v čase a používá se tedy v případě, kdy je mezi procesy časové zpoždění předání dat. 

Pro každý datový sklad musí existovat minimálně jeden datový tok dovnitř a jeden datový 

tok ven. Zároveň je nutné, aby data, která tečou z/do datového skladu, tekla přes funkci. 

Terminátor představuje vnější zdroj, který se systémem komunikuje. Terminátor je počátek 

nebo konec datového toku. Značí se obdélníkem. Obecně terminátorem může být člověk 

nebo skupina lidí, která na systém působí z vnějšího prostředí. 

Obr. 3 představuje grafické znázornění všech jednotlivých výše uvedených prvků DFD. 

Obr. 4 znázorňuje konkrétní příklad DFD. Schéma znázorňuje následující skutečnosti: 

funkce přeměňuje vstupy na výstupy, datový tok přemisťuje data a informace, datový sklad 

slouží jako místo pro odkládání dat, data do datového skladu směřují vždy přes určitý proces 

a do každého datového skladu vstupuje nejméně jeden tok a alespoň jeden tok z něj vychází. 

Zároveň je možné vidět, že skladové hospodářství a zákazníci, jakožto terminátoři, jsou 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obr. 3: Prvky diagramu datových toků 
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pro podnik vnějším okolím. Lze konstatovat, že pro vyřízení jedné objednávky, v tomto 

případě objednávky knihy, musí v podniku proběhnout velké množství dat a informací. 

 

1.5 Zákonnost zpracování osobních údajů 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů je nutné zmínit skutečnost, že od 25. 5. 2018 

začne platit Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Toto nařízení je 

rovněž známé pod názvem GDPR (angl. General data protection regulation). Cílem nařízení 

je zvýšit bezpečnost a ochranu osobních dat fyzických osob. Pro fyzické osoby, které 

poskytují osobní údaje, musí být zřejmé, k jakým účelům údaje poskytují, jaká mají práva a 

jaká rizika to v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů přináší. 

Zdroj: Řepa et al., 2006, str. 39 

 

Obr. 4: Diagram datových toků 
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Čl. 4, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen Nařízení 2016/679), 

definuje základní pojmy jako jsou např. osobní údaje, zpracování údajů, správce nebo 

zpracovatel osobních údajů. Příslušné definice lze nalézt v příloze A. 

Čl. 5, Nařízení 2016/679 vymezuje náležitosti osobních údajů. Aby bylo zpracování 

osobních údajů zákonné, musí být dle čl. 6, Nařízení 2016/679, splněna alespoň jedna 

z uvedených podmínek (viz příloha A). Podle čl. 6 a čl. 7, Nařízení 2016/679 je vymezováno 

subjektu údajů právo na opravu nebo výmaz osobních údajů. V případě nepřizpůsobení se 

podmínkám zpracování osobních údajů, které Nařízení 2016/679 stanovuje, hrozí dle čl. 83 

pokuta až do výše 20 mil. EUR (viz příloha B). 
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2 Analýza informačních toků ve společnosti 

H2 Events, s.r.o. 

Praktická část bakalářské práce je zaměřena na analýzu důležitých informačních toků uvnitř 

podniku. Vybranou společností je H2 Events, s.r.o. (dále jen H2 Events), a to především 

z důvodu vlastní zkušenosti autorky bakalářské práce na pozici event manažera v této 

společnosti. 

2.1 Společnost H2 Events, s.r.o. 

Společnost H2 Events byla založena v Praze roku 2014 jako hostesingová agentura (tento 

pojem je vysvětlen níže). Vznikla na dobrém nápadu tří přátel, kteří se založením podniku 

v podobném odvětví doposud neměli žádnou zkušenost. Přesto se jim podařilo během tří let 

vybudovat společnost, která za rok 2016 dosáhla obratu okolo 12 mil. Kč (H2 Events, 2016). 

Obrat za účetní období 2017 zatím bohužel není k dispozici, ale lze ho očekávat oproti roku 

2016 vyšší. 

Hostesingová agentura zajišťuje svým klientům personál (hostesky/promotéry/asistenty) 

na podnikové akce, veletrhy, konference, komerční i nekomerční události. Úkolem hostesek 

a promotérů je zajistit správný chod akcí a událostí (angl. events), komunikovat s hosty a 

vytvářet příjemnou atmosféru celé akci. 

H2 Events zajišťuje služby před, během i po akci. Základem všeho je kvalitní a proškolený 

personál – produkční, event manažeři, hostesky a asistenti, řidiči i pomocné síly. Personál 

dodaný společností zajišťuje chod akcí, řídí testovací jízdy, vítá a doprovází hosty na cestách 

i na pódiu. Spolupráce s klienty je ve většině případů dlouhodobá. Některé projekty 

společnost personálně obsazuje již čtvrtým rokem, to znamená již od vzniku společnosti. 

H2 Events dosazuje svůj personál po celé České republice i do zahraničí. 

Existuje mnoho agentur, které se zabývají stejným druhem podnikání jako H2 Events, a 

proto samozřejmě není snadné se prosadit a odlišit. Za motto firmy by se dalo považovat 

heslo „děláme svou práci jinak“. Společnost si zakládá na profesionálním, a především 
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osobním kontaktu se všemi pracovníky a na pečlivé práci ve všech směrech. Hlavním cílem 

společnosti je poskytovat kvalitní personál, zajistit spokojenost zákazníků s poskytnutými 

službami a tím získat dobrou pověst nejen mezi stávajícími zaměstnanci, klienty a partnery, 

ale i mezi těmi potenciálními. Spokojený personál a klienti ocení dobře odvedenou práci a 

doporučí spolupráci s H2 Events svým známým. Tím společnost navýší počet personálu, 

získá nové klienty a projekty, což vede ke globálnímu zvýšení tržeb a potažmo i zisku. 

2.1.1 Organizační struktura společnosti 

Organizační struktura společnosti H2 Events je hierarchická, formální, plochá a projektová. 

V případě projektové struktury připadá mnoho rozhodujících kroků na event manažera a 

často má na starost celý projekt. Vždy ale platí, že finální rozhodnutí je na vedení 

společnosti. 

V roce 2018 se změnila vlastnická struktura společnosti a nadále má H2 Events pouze 

jednoho vlastníka, který je zároveň jednatelem a vedením společnosti. Vedení společnosti 

má na starosti komunikaci s klienty, kalkulaci projektů, zadávání úkolů event manažerům, 

finanční stránku a celkové vedení společnosti. 

Další složkou jsou již zmiňovaní event manažeři. Ti jsou aktuálně dva, kteří s H2 Events 

spolupracují dlouhodobě a trvale, a dalších pět je externích, kteří vypomáhají jen 

na konkrétních projektech v terénu. Hlavním úkolem event manažerů je celkové vedení 

projektů – od přípravy, obsazení personálu až po samotnou realizaci. Dále komunikují 

s klienty a partnery, dělají nábor nového personálu, připravují podklady pro personál, účetní 

a vedení společnosti. 

Nejobsáhlejší skupinou je samotný personál.  Do této skupiny patří hostesky, asistenti, 

řidiči, modelky, pomocné síly a další. Často nejsou pracovní pozice ani pojmenované, 

protože vznikají za chodu akce. Personál je obsazen na konkrétní akci event manažerem, 

se kterým je po celou dobu v komunikaci. Následně se fyzicky dostaví na domluvené místo, 

kde dobře odvede svou práci (např. přípravu akce, vítání hostů, guest list, navigace, 

rozdávání materiálů a dárků apod.). V případě zahraničních projektů nebo projektů 
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pro zahraniční hosty je úkol personálu ztížený nutnou komunikací v cizím jazyce a větší péčí 

o hosty. 

Složka, která sice nepatří do organizační struktury společnosti, ale s H2 Events často 

spolupracuje, jsou partnerské agentury. Spolupráce je založena na výpomoci v případě 

rozsáhlých eventů, na které je potřeba mnoho personálu, anebo v případě lokality konání 

akce, kam H2 Events není schopna dodat personál. Spolupráce probíhá oboustranně. 

2.1.2 Druhy informací ve společnosti H2 Events 

Společnost H2 Events pracuje se značným množstvím informací. Vzhledem k takovému 

objemu je potřeba mít všechny procesy a úkony, které v podniku probíhají, systematicky 

zaznamenané, aby bylo možné s informacemi nejen pracovat, ale především se v nich vyznat 

a umět filtrovat informace, které jsou podstatné a potřebné. 

Informace, se kterými společnost pracuje, je možné rozdělit do tří hlavních skupin: 

informace personální, projektové a finanční (viz níže). 

Personální informace jsou informace o personálu, které jsou zaznamenány v databázi. 

Jedná se o kontaktní informace (jméno, bydliště, rodné číslo, číslo účtu) a dále pak 

informace, které popisují konkrétní osobu (výška, velikost oblečení a obuvi, barva očí, 

jazykové znalosti a pracovní zkušenosti apod.). Pro ukládání a práci s těmito informacemi 

musí mít event manažeři souhlas personálu. Personální informace se dostávají do firmy 

prostřednictvím e-mailu nebo na základě osobní schůzky. 

Projektové informace jsou informace o projektech. Počátečním zdrojem jsou 

klienti/dodavatelé, kteří zašlou poptávku a následně event manažeři s tímto „materiálem“ 

pracují. Mezi tyto informace patří termíny akcí, přesné zadání projektů, informace o počtu 

potřebného personálu, lokalita atd. 

Finanční informace jsou informace o veškerých finančních tocích v podniku. Jedná se 

o cenové kalkulace projektů, přehledy nákladů a výdajů společnosti, přehledy mezd 

za jednotlivé měsíce, celkové účetnictví apod. S těmito informacemi pracuje především 
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vedení společnosti, které připravuje plány a strategie firmy, díky kterým rozhoduje 

o zásadních firemních postupech. 

2.2 Analýza vybraných informačních toků 

Z předchozí kapitoly je jasné, že informací, které podnikem probíhají a se kterými společnost 

pracuje, je mnoho. Proto je nutné je nejen zaznamenávat, ale i usměrňovat a třídit, aby práce 

s nimi byla co nejjednodušší. K úschově a sdílení dat využívá H2 Events disk Google neboli 

Google Drive, který je webovým uložištěm od společnosti Google. Výhodou je, že je možné 

s daty pracovat i offline, nicméně k synchronizaci je nutné připojení k internetové síti. 

Jak již bylo zmíněno, hlavní činností společnosti H2 Events je zajišťování personálu na akce. 

Aby byly projekty úspěšně zrealizovány, je nutné dodržovat určité postupy neboli 

zaznamenávat hlavní informační toky, kterými jsou nábor personálu, přijetí nové poptávky, 

příprava projektu, vyúčtování projektu a informační toky mezi pracovníky. Níže jsou tyto 

informační toky popsány a v úvodu každé podkapitoly je zobrazeno schéma informačního 

toku. 

2.2.1 Nábor personálu 

Hledání a získávání nových hostesek a asistentů je jedním z důležitých úkolů společnosti. 

Způsobů, jakými H2 Events hledá potenciální personál, je více. Obr. 5 znázorňuje 

jednoduché schéma náboru personálu od prvotního oslovení potenciálních hostesek až 

po jejich přidání event manažerem do skupiny na Facebooku. Níže je poté celý informační 

tok podrobně popsán. 
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Společnost H2 Events často oslovuje hostesky a promotéry přímo při příležitosti eventu, kde 

se vyskytují, nebo je oslovuje prostřednictvím zprávy na sociálních sítích, případně se 

dotyčný ozve na základě referencí, zajímavých fotografií z akcí či placené reklamy. Avšak 

nejdůvěryhodnější metodou je doporučení od stávajícího personálu společnosti H2 Events. 

Po úvodním oslovení je adept pozván na osobní schůzku do kanceláře H2 Events, na které 

je nejdůležitější seznámení se a poskytnutí veškerých potřebných informací, vytyčení 

pravidel a podmínek spolupráce. Společnost chce s každým udržovat osobní kontakt a 

prvotní informace mu předat osobně, aby nedošlo k nejasnostem či dezinformacím. 

Potenciální hosteska dostane k vyplnění dotazník, ve kterém poskytuje společnosti své 

osobní údaje (věk, výška, konfekční velikost, kontaktní údaje, pracovní zkušenosti apod.). 

V rámci pohovoru jsou pořízeny fotografie, jakožto nestrukturovaná data, která slouží 

k prezentaci pro klienty. V případě spokojenosti obou stran se adeptka stane hosteskou 

H2 Events a je podepsána rámcová smlouva, součástí které je i souhlas se zpracováním údajů 

a nakládáním s nimi. Pokud adeptka podmínky spolupráce nesplňuje, na schůzce se rozloučí 

a následně jí event manažer odešle e-mail s poděkováním za čas věnovaný schůzce a 

oznámením o nezahájení spolupráce. 

Po ukončení pohovoru event manager zpracuje získaná data a informace. V prvé řadě přepíše 

údaje z dotazníku do interní databáze personálu, se kterou následně neustále pracuje. 

Osobní údaje, které se přepisují do databáze, jsou typickým příkladem strukturovaných dat. 

Obr. 5: Schéma náboru personálu 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Event manažer do databáze zaznamenává veškerou aktivitu pracovníka, tzn. na jakých 

projektech spolupracoval a jak, doplňuje osobní poznámky i poznámky od klientů (pochvaly, 

stížnosti) a dále pak změny ve spolupráci s pracovníkem (např. její přerušení ze studijních 

nebo osobních důvodů, kvůli změně bydliště). Event manažer s touto databází pracuje denně. 

Vyhledává zde vhodné kandidáty na konkrétní projekty, využívá informace k vytvoření 

tzv. setkaret pro klienta a pracuje s kontaktními údaji. 

Část údajů z dotazníku, konkrétně jméno a příjmení, datum narození, bydliště a číslo účtu, 

je zapsána do generátoru dohod o provedení práce (dále jen generátor DPP). Ta slouží 

k vytvoření rámcové dohody o provedení práce a následnému vyúčtování konkrétního 

projektu. Vzhledem k tomu, že H2 Events převážně pracuje v elektronické podobě, není 

důvod si dotazníky archivovat, a proto jsou po zapsání do výše uvedených databází 

skartovány. 

Posledním úkonem před začátkem spolupráce s novým promotérem je jeho „přidání“ 

do neveřejné skupiny na Facebooku, která slouží k nabízení práce. Neveřejná skupina je 

z toho důvodu, aby do ní samovolně nevstupovali a „nepřidávali se“ uživatelé Facebooku, 

což by mohlo vést ke ztrátě kontroly event manažerů nad množstvím zájemců, kterým 

ve skupině nabízí práci. Zároveň by hrozilo riziko, že by se o práci ucházely hostesky, které 

event manažeři H2 Events osobně neznají a museli by je před každým projektem zvát 

na schůzku a prověřit je. 

2.2.2 Přijetí nové poptávky 

Přijetí nové poptávky, jako další informační tok, prvotně vzniká u dodavatele, klienta či 

partnera. Dodavatel zasílá svou poptávku převážně prostřednictvím e-mailu, přes který 

následně probíhá veškerá komunikace týkající se projektu. Další možností je telefonická 

domluva, ale ta zpravidla funguje pouze pro doplnění nebo zdůraznění důležitých požadavků 

klienta. Po přijetí nové poptávky je úkolem event manažera splnit tři kroky: založení složky 

akce, vytvoření a odeslání kalkulace klientovi a zaznamenání akce do důležitých programů.  
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Níže jsou všechny kroky v rámci informačního toku přijetí nové poptávky podrobně 

popsány. 

Krok 1: založení složky akce 

Do Google disku je pod složku „Projekty“ založena podsložka s názvem konkrétního 

projektu a termínu. Zde se ukládají veškeré informace, tabulky a soubory, které s daným 

projektem souvisí. Jednotlivé soubory jsou popsány názvem společnosti, názvem souboru a 

datem vytvoření nebo úprav. Tento jednotný popis všech souborů umožňuje snadné 

vyhledávání ve složkách, vytváří podnikovou identitu a v případě potřeby je snadné 

odstranit neaktuální soubory. Pokud dojde ke zrušení akce, složka se přesune do složky 

„Zrušené akce“. 

Krok 2: vytvoření a odeslání kalkulace klientovi 

Na základě požadavků klienta, které zašle prostřednictvím e-mailu, a interních pravidel 

společnosti (např. cenových sazeb), event manažer vytvoří kalkulaci projektu. Kalkulace je 

uložena do složky konkrétní akce a je odeslána dodavateli ke schválení. V případě 

nesouhlasu je po domluvě s vedením společnosti upravena dle požadavků klienta. Finální 

verze je po odsouhlasení uložena do složky akce. 

  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Obr. 6: Schéma přijetí nové poptávky 
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Krok 3: zaznamenání akce do důležitých programů 

Vzhledem k tomu, kolik informací mezi dodavateli, event manažery a vedením společnosti 

protéká, je nutné všechny informace a kroky zaznamenávat. K vedení agendy využívá firma 

několik nástrojů: Google kalendář, Asana, tabulka „Přehled akcí“. 

Google kalendář využívá H2 Events pro zaznamenávání na internetu veškerých svých 

projektů, schůzek a porad. Funguje rovněž i jako aplikace v telefonu a umožňuje spravovat 

a sdílet několik kalendářů najednou. 

Webová/mobilní aplikace Asana slouží ke sledování týmové práce a řízení projektů, které 

se rozpadají na jednotlivé úkoly. Pod jednotlivé projekty sem event manažeři zaznamenávají 

veškeré informace, které získávají během komunikace s klienty, informace ohledně 

personálu a zároveň „odškrtávají“ splněné fáze své práce. Vedení společnosti má tak přehled 

na tím, co je u konkrétního projektu hotové a na čem je potřeba ještě pracovat. 

V příloze C lze vidět úvodní stránku aplikace Asana po přihlášení. V levém sloupci je 

přehled aktuálních akcí, tedy těch, které jsou v řešení, seřazených dle data. Pod seznamem 

akcí je možnost zobrazení archivovaných projektů, tedy těch, které už proběhly. Aplikace 

obsahuje i svůj kalendář a možnost týmové konverzace, ale tyto nástroje H2 Events v Asaně 

nevyužívá. Pro založení nového projektu se klikne na „RRRR-MM-DD Vzorová akce“ 

otevře se okno nové akce, vytvoří se název a uloží. V příloze D je možné vidět jednotlivé 

sekce, kam event manažeři doplňují informace o projektu. Zeleně zvýrazněné jsou úkoly, 

které jsou splněny. 

Jednoduchá tabulka „Přehled akcí“ vytvořená v aplikaci Microsoft Excel slouží 

k zaznamenání všech projektů po jednotlivých měsících. K projektům se zde zapisuje termín 

konání, klient, kdo z event manažerů má projekt na starosti, jaké jsou náklady, výdaje a zisk, 

zda je projekt vyúčtovaný, zda jsou vystaveny vyúčtování personálu a faktury a obojí je 

uhrazeno. Tato tabulka slouží především vedení společnosti, aby mělo přehled o financování 

projektů. 
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2.2.3 Příprava projektu 

Po odsouhlasení kalkulace projektu klientem (viz Krok 2 v předchozí kapitole 2.2.2), 

založení složky akce a zaznamenání veškerých podkladů o projektu může začít příprava 

samotné akce. Obr. 7 znázorňuje schéma přípravy projektu, které začíná zveřejněním 

nabídky práce na Facebooku a končí odesláním informačního e-mailu personálu. Podrobně 

je průběh tohoto informačního toku popsán dále.  

Příprava projektu začíná poptáním personálu. Event manažer zveřejní ve skupině 

na Facebooku novou nabídku práce, a to ve formátu datum – název akce – místo konání – 

počet a druh potřebného personálu – náplň práce – mzda, případě další požadavky, které 

klient vznese (např. anglický jazyk, výška, konfekční velikost). 

Jakmile je pod příspěvkem dostatečné množství vyhovujících kandidátů, event manažeři 

přihlašování uzavřou a vytvoří zájemcům setkarty. V případě, že pod příspěvkem není 

dostatečné množství zájemců, musí event manažeři individuálně oslovovat hostesky a 

asistenty z databáze. Setkarta slouží k prezentaci hostesek a asistentů u klienta. Obsahuje 

jednu až dvě fotografie a základní údaje: jméno, výška, věk, konfekční velikost a jazykové 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obr. 7: Schéma přípravy projektu 
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znalosti. Na základě setkaret, které event manažer pošle klientovi prostřednictví e-mailu, 

si klient vybere personál pro svou akci. 

Pokud klient není s nabídkou personálu spokojený, musí mu event manažer poskytnout další 

sadu setkaret, tím pádem obstarat další zájemce o daný projekt. Nabízí se několik možností, 

jak tuto situaci vyřešit. Jedna z variant je přidat příspěvek na Facebook znovu. Další 

možností je zavolat hosteskám/asistentům z interní databáze na základě určitého filtru 

(dle požadavků klienta) a poslední možností je požádat o pomoc s obsazením akce 

partnerskou agenturu. Jakmile je personál klientem schválený, je nutné potvrdit spolupráci 

vybranému personálu pod příspěvkem ve Facebookové skupině, případně telefonicky nebo 

e-mailem, aby s danou akcí počítal. 

Následně probíhá komunikace s klientem ohledně detailů projektu. Řeší se časový 

harmonogram, doprava, oblečení a obuv, požadovaný vzhled hostesek apod. Vždy záleží 

na rozsahu projektu a na tom, co všechno H2 Events pro klienta zajišťuje. Při větších 

eventech se koná i casting na výběr personálu, který probíhá formou ústního pohovoru 

před porotou. Bohužel se event manažeři neobejdou bez toho, aby museli řešit výměnu 

personálu, ať už z důvodu nemoci či neprofesionálního chování hostesek/asistentů. 

Komunikace probíhá i mezi event manažery a personálem. Jakmile mají event manažeři 

veškeré potřebné informace o akci a blíží se termín konání, připraví pro personál informační 

e-mail, kde shrnou nejdůležitější informace. Především se jedná o datum, čas a místo srazu, 

kontaktní osobu a co si vzít s sebou. Délka a podrobnost informačního e-mailu závisí vždy 

na rozsahu a náročnosti projektu. Úkolem personálu je přečtení informačního e-mailu, 

vznesení případných dotazů a potvrzení své účasti na akci. Často ale nastává situace, kdy 

den před konáním akce event manažer nemá potvrzené e-maily od veškerého personálu. 

Obvykle není důvodem to, že by se personál akce nechtěl zúčastnit, a ani to, že by si e-mail 

nepřečetl. Velká část personálu si e-mail přečte, ale neodpoví na něj, nepotvrdí ho, protože 

nejsou zvyklí s e-mailem pracovat a neví, že je slušné, pokud se to vyžaduje, na e-mail 

odpovědět. V takových případech musí event manažeři obvolat personál, který akci 

nepotvrdil, a přimět je k odpovědi do e-mailové komunikace. Pro H2 Events je komunikace 

s personálem velmi důležitá. Pokud to situace vyžaduje, tzn. v případě, že se jedná o důležitý 

projekt, náročného klienta nebo specifický úkol, event manažeři předávají nebo jen 
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zdůrazňují vybrané informace po telefonu. Během předávání informací event manažeři 

pečlivě vysvětlují, co od personálu požadují, proč je to důležité a co se stane, případně co to 

způsobí, když to nebude provedeno. Takto informovaný personál nemá tendenci dělat svou 

práci špatně a event manažer se na něj může spolehnout. Zároveň si H2 Events přeje, aby 

se personál cítil v dobrých rukou a věděl, že v případě potřeby mu jsou event manažeři 

k dispozici. 

Nejsložitější jsou z hlediska přípravy zahraniční akce. Nejenže jim předchází již 

zmiňovaný casting na výběr personálu, ale je i nutné vyřídit několik záležitostí, aby 

spolupráce v zahraničí vůbec mohla proběhnout. Event manažeři vyřizují tzv. dokument A1, 

který umožňuje práci v zahraničí s tím, že je zaměstnanec placen českou firmou, tedy odvádí 

daně v České republice. Existuje několik typů vyřízení tohoto dokumentu a záleží na tom, 

co je pro daný projekt a konkrétní personál vyhovující. Dále se zahraničními akcemi souvisí 

sjednání cestovního, potažmo pracovního pojištění, bez kterého hostesky a asistenti 

H2 Events nikdy neodjíždí. 

V den konání projektu event manažeři zjišťují, zda na akci dorazili všichni včas, kontrolují 

průběh akce a řeší případné problémy. Jsou na akci buď osobně přítomni, nebo jsou 

k dispozici jen na telefonu. Především u větších projektů je nutné zaznamenávat pracovní 

dobu personálu, změny v harmonogramu a zadání, výdaje spojené s projektem 

(např. na dopravu, nákup oblečení, stravu) a další důležité informace, kterou jsou potřebné 

pro následné vyúčtování s klientem, personálem, ale i pro interní vyúčtování a vyhodnocení 

projektu. 

2.2.4 Vyúčtování projektu 

Po úspěšné realizaci projektu je nutné akci vyúčtovat. Opět záleží na rozsahu a typu projektu. 

Vyúčtování jednodenních nebo jednorázových akcí je snadné, vyúčtování rozsáhlých 

projektů bývá složitější a trvá delší dobu, než si event manažer obstará všechny podklady 

potřebné k vytvoření vyúčtování. Vyúčtování dlouhodobých projektů se obvykle připravuje 

průběžně během daného období. Proces vyúčtování projektu schematicky znázorňuje obr. 8. 
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Nejdříve event manažer zjišťuje od personálu počet reálně odpracovaných hodin, v případě 

dopravy počet ujetých kilometrů, a porovnává je s údaji z kalkulace. Rovněž se event 

manažer zajímá o zpětnou vazbu a ptá se personálu, jak byl na akci spokojený, zda vše 

probíhalo dle instrukcí, zda proběhl před začátkem akce informační briefing, kde jim 

produkční vysvětlil harmonogram projektu, náplň práce a další důležité informace týkající 

se jejich pozice. Pokud byly na akci zapůjčovány firemní šaty, domluví si event manažer 

vrácení, případně si je od personálu vyzvedne sám. 

Následně probíhá obdobný proces mezi event manažerem a klientem. Event manažer zašle 

klientovi tabulku s vyúčtováním, která je pro snadné porovnání ve stejném formátu jako 

kalkulace. Dále event manažer zjišťuje spokojenost klienta s personálem na akci a řeší 

případné stížnosti a problémy. Po odsouhlasení vyúčtování klientem může vedení 

společnosti vystavit fakturu a zaslat ji klientovi k proplacení. 

Dalším krokem je připravení vyúčtování pro personál. Na základě všech informací, které 

má event manažer k dispozici, vytvoří v „Generátoru DPP“ vyúčtování pro hostesky a 

asistenty, které je přílohou k podepsané rámcové dohodě. K tomu, aby bylo vyúčtování 

správné, musí event manažer pracovat s databází personálu, kde nalezne informace ohledně 

toho, zda má konkrétní hosteska/asistent podepsané tzv. růžové prohlášení (prohlášení 

poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků). Dále pak 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obr. 8: Schéma vyúčtování projektu 
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musí pracovat se souborem zvaným „Přehled DPP“, který slouží k zaznamenávání 

odpracovaných hodin a mezd jednotlivých pracovníků, a kontroluje tak, aby nedošlo 

k překročení maximálního možného výdělku za měsíc a maximálního počtu odpracovaných 

hodin za rok. Do obou souborů musí event manažeři neustále doplňovat aktuální informace, 

aby předešli chybám a následným opravám ve vyúčtování. 

Vyúčtování je personálu zasíláno prostřednictvím e-mailu a jejich úkolem je si vyúčtování 

zkontrolovat, vznést případné dotazy a připomínky, a následně odsouhlasit, že je vyúčtování 

v pořádku a může tedy dojít k proplacení. To je signálem pro event manažera, který přesune 

vyúčtování do složky „K proplacení“. 

Na základě informací od klienta a personálu je event manažer schopen vytvořit interní 

vyúčtování projektu. Zde se promítnou veškeré náklady a výdaje spojené s akcí a spočítá 

se zisk. Tyto údaje se následně doplní do tabulky „Přehledu akcí“, aby mělo vedení 

společnosti k dispozici čísla za všechny projekty pohromadě. Rovněž se do této tabulky 

doplní informace o stavu projektu, tedy zda je akce vyúčtována, zda je vystavena faktura 

klientovi a zda je proplacena. 

Dalším krokem je zaznamenání informací do Asany. V případě, že je projekt ukončen, 

vyúčtován a nic dalšího se ohledně něj neřeší, v Asaně se tento projekt archivuje. To 

znamená, že se přesune z úvodní strany do části, která se zobrazí až po rozkliknutí 

„archivovaných projektů“, ale nesmaže se a event manažeři tedy do něj mohou kdykoliv 

nahlédnout.  Zároveň event manažer přesune složku akce do složky „Zrealizované projekty“. 

Posledním krokem, který uzavírá vyúčtování projektu je proplacení mezd personálu. To 

probíhá prostřednictvím internetového bankovnictví, kam se pro lepší přehled a kontrolu 

vždy do poznámky zadává datum, název akce a jméno hostesky/asistenta, kterému se mzda 

posílá. Po uhrazení mezd se jednotlivá vyúčtování přesouvají ze složky „K proplacení“ 

do složky „Uhrazené“ a tím tak celý proces vyúčtování projektu končí. 
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2.2.5 Informační tok mezi pracovníky 

Posledním informačním tokem, který je v bakalářské práci představen, je tok informací mezi 

pracovníky. V tomto případě jsou pracovníky myšleni event manažeři, kteří si vyměňují 

informace důležité nejen pro své akce, ale i pro samotný chod podniku. 

Jedním z nástrojů, sloužící pro předávání informací mezi event manažery, je již zmíněná 

aplikace Asana. Pokud event manažeři tuto aplikaci správně používají a informace do ní 

poctivě a včas zapisují, jsou všichni, kteří konkrétní projekt nemají na starost, schopni daný 

projekt kdykoliv převzít do svých rukou, pomoci s ním a s informacemi pracovat. Stejný 

úkol jako Asana plní interní databáze personálu, generátor DPP a další přehledové tabulky. 

Dalším nástrojem pro předávání informací je komunikační aplikace Slack, která existuje 

ve webové i mobilní verzi a podporuje týmovou komunikaci podniku. V H2 Events je Slack 

využíván především pro společné konverzace, které jsou pojmenovány dle konkrétního 

tématu konverzace (např. marketing, personál, akce, obecné apod.). Aplikace umožňuje i 

psaní soukromých zpráv, tj. konverzaci mezi dvěma a více osobami. Další funkcí aplikace 

je sdílení fotografií. Event manažeři mohou velmi snadno posílat fotografie z akcí 

do společných konverzací a všichni tak mají přehled o průběhu akce, případně o novinkách 

či nápadu. 

V neposlední řadě je nutné zmínit, že pro předávání informací nejen mezi event manažery, 

ale i mezi event manažery a vedením společnosti, slouží e-mailová a telefonická komunikace 

a dále také osobní jednání. Společnost si zakládá na správném předávání informací a 

odůvodnění, proč je daná věc požadována. V případě, že není možné osobní jednání, 

následuje možnost telefonické komunikace. Pokud ani prostřednictvím telefonu nelze 

informace předat, dostává se na řadu e-mail. Na druhou stranu, podstatné je mít veškeré 

důležité informace, rozhodnutí a změny v e-mailové komunikaci, protože ta je jediným 

důkazem při případných sporných jednáních. 

Informační tok mezi pracovníky nemá danou strukturu ani pravidla, jak by měl probíhat. 

Každý event manažer má svoje postupy a metody předávání informací, a proto není možné 

vytvořit obecné schéma tohoto informačního toku. Dalo by se říct, že infomační tok mezi 
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pracovníky je oddělený od ostatních informačních toků, je vždy individuální pro konkrétní 

projekt, a proto není součástí DFD, který znázorňuje obr. 9. 

2.2.6 DFD společnosti H2 Events 

Pro grafické znázornění vybraných informačních toků ve společnosti H2 Events byl použit 

nástroj DFD. Na obr. 9 lze vidět čtyři hlavní informační toky – procesy, kterými jsou dle 

pořadí 1. nábor personálu, 2. přijetí poptávky, 3. příprava projektu a 4. vyúčtování projektu. 

Terminátory jsou zde klienti, zájemci o práci a personál. Z diagramu vyplývá, že nejvíce 

datových toků je spojeno s procesem „přípravy projektu“. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obr. 9: Diagram datových toků společnosti H2 Events, s.r.o. 
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Jak již bylo zmíněno, společnost pracuje s daty převážně v elektronické podobě, a nutno tedy 

zmínit, že velká část informačních toků je závislá na výpočetní technice. Zároveň žádný 

z datových toků neprobíhá samovolně, ale je k němu potřeba přítomnost osoby. Na první 

pohled lze soudit, že v souvislosti s realizací jednoho projektu probíhá společností velké 

množství datových toků, a rovněž lze konstatovat, že některé z nich jsou duplikované 

(např. osobní údaje, informace o akci). Zásluhu na tom má jednoznačně existence sedmi 

datových skladů, do kterých obdobné toky vstupují. 

2.2.7 Toky osobních údajů 

H2 Events při své činnosti pracuje s velkým množstvím osobních údajů. Jak znázorňuje 

obr. 10, tento proces začíná náborem personálu, kdy personál poskytuje event manažerům 

své osobní údaje a fotografie. Při podpisu smlouvy souhlasí se zpracováním těchto údajů a 

fotografií v rozsahu plnění smlouvy. Event manažer zaznamenává údaje do čtyř datových 

skladů – do interní databáze, generátoru DPP, na disk Google a do přehledu DPP. 

Aby mohl být personál obsazen na akci, musí mu event manažer vytvořit setkartu, kterou 

zasílá klientovi ke schválení. Bez poskytnutí osobních údajů tedy nemůže personál svou 

činnost vykonávat. Během realizace projektu jsou pořizovány fotografie, které se ukládají 

na disk Google. Fotografie zpravidla slouží k propagaci společnosti na sociálních sítích, 

např. na Facebooku a Instagramu. Práce s osobními údaji probíhá i během vyúčtování: když 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obr. 10: Diagram datových toků – osobní údaje 
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event manažeři připravují vyúčtování pro personál, zapisují odpracované hodiny a mzdy 

do přehledu DPP a zasílají vyúčtování personálu. Závěrem celého procesu je proplacení 

mzdy, kdy je rovněž nutné mít k dispozici osobní údaje, především se jedná o jméno, 

příjmení a číslo účtu dotyčné osoby. 

2.3 Zhodnocení a nástin návrhů na zlepšení 

Na základě provedené analýzy je v této podkapitole zhodnocen stávající stav jednotlivých 

informačních toků v pořadí 1. nábor personálu, 2. přijetí nové poptávky, 3. příprava projektu, 

4. vyúčtování projektu a 5. informační toky mezi pracovníky. Dále jsou nalezeny nedostatky 

informačních toků a jsou nastíněny možné návrhy na zlepšení. Pro ekonomické zhodnocení 

se počítá s průměrnou hodinovou mzdou event manažera 220 Kč/hod. 

Nábor personálu 

Podstatou H2 Events je zajišťování personálu na akce. Společnost klade důraz na to, aby její 

personál byl vždy kvalitní, profesionální a dobře reprezentoval společnost. H2 Events proto 

nepodceňuje nábor nového personálu. Je pro ni velmi důležité, aby nábory probíhaly vždy 

osobně a event manažeři si tak mohli své budoucí hostesky a asistenty vybrat. Osobní přístup 

je nutností rovněž z důvodu správného předání prvotních informací a předejití případným 

nejasnostem ohledně budoucí spolupráce. Během osobní schůzky s potenciálními 

hosteskami dochází k vyplnění dotazníku a následnému podpisu rámcové smlouvy včetně 

souhlasu se zpracováním údajů. Event manažeři následně vyplněné dotazníky přepisují 

do interní databáze, která slouží k zaznamenávání veškerých údajů a informací o personálu 

a event manažeři s ní pracují denně, dále do generátoru DPP a následně dotazníky skartují. 

Pro nabízení práce využívá společnost skupinu na Facebooku. Vzhledem k tomu, že 

společnost si nedovolí obsadit akci personálem, který nezná, skupina je neveřejná, a tudíž 

členy mohou přidávat nebo potvrzovat pouze event manažeři. 

Dle autorky bakalářské práce je nevýhodou osobního přístupu k náboru personálu to, že 

nábor každé hostesky trvá zpravidla minimálně 30 minut. Za předpokladu, že by chtěla 

společnost nabrat v průměru 20 nových hostesek za měsíc, vyžadovalo by to 10 hodin práce 

event manažera, což je v cca 2 200 Kč. Tento proces by bylo možné zjednodušit 
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hromadným náborem personálu, při kterém by mohlo na osobní schůzku dorazit 

např. 10 dívek/chlapců zároveň, čímž by se ušetřilo zhruba 30 % času práce event manažera. 

Taková časová úspora by snížila náklady společnosti o 660 Kč za měsíc. 

Dalším nedostatkem společnosti je používání dotazníků v papírové formě. Pro zjednodušení 

práce, a především úsporu času i peněz, by bylo vhodné dotazníky zapisovat přímo 

v elektronické podobě a papírovou formu dále nepoužívat. Vyplňování dotazníků 

v elektronické podobě by mohlo ušetřit zhruba 30 % času event manažera, tj. 660 Kč. Dále 

je vhodné zmínit, že i přesto, že se jedná o marginální částku, by tento návrh na zrušení 

papírových dotazníků ušetřil spotřebu kancelářského papíru, toneru v tiskárně a psacích 

potřeb. Tyto náklady by mohly z dlouhodobého hlediska klesnout řádově o tisíce korun. 

V souvislosti s GDPR je pro společnost nutné provést dvě zásadní změny. První z nich 

se týká souhlasu se zpracováním údajů. Dle Nařízení 2016/679 by tento souhlas neměl být 

součástí smlouvy, ale měl by se podepisovat zvlášť, protože personál nemá povinnost tento 

souhlas podepsat. Společnost H2 Events by tedy měla připravit nový souhlas 

se zpracováním údajů dle specifikací GDPR a oddělit jeho podpis od podpisu rámcové 

smlouvy. Druhou změnou, kterou by měla společnost provést, je, aby interní databáze a 

generátor DPP, případně další důležité dokumenty, byly zabezpečené a zašifrované. 

Zároveň by bylo vhodné, aby byla nastavena rozdílná oprávnění k přístupu a úpravám těchto 

dokumentů. Nebezpečí zneužití osobních údajů hrozí především z důvodu spolupráce 

společnosti s externími pracovníky, kteří mají do databáze přístup. Jako opatření proti 

zneužití či krádeži osobních údajů by bylo žádoucí oddělit jména a kontaktní údaje personálu 

od ostatních údajů (např. výška, barva očí). 

Přijetí nové poptávky 

Důležitým článkem v činnosti H2 Events jsou její klienti, kteří zasílají poptávky. Vedení 

společnosti a event manažeři se vždy snaží vyhovět všem požadavkům klientů tak, aby byli 

s poskytnutými službami spokojeni a zůstali věrnými odběrateli personálu H2 Events. 

Po přijetí nové poptávky event manažeři založí složku akce, vytvoří kalkulaci a odešlou ji 

klientovi ke schválení. Následně zaznamenávají veškeré informace o akci na několik 

různých míst do Google kalendáře, na Google disk, do aplikace Asana a do Tabulky 

přehledu akcí. 
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Autorka bakalářské práce hodnotí přijetí nové poptávky jako zbytečně složitý informační 

tok. Hlavním nedostatkem je zaznamenávání obdobných dat a informací duplicitně na různá 

místa. Vzhledem k tomu, že Asana, Google kalendář a Tabulka přehledu akcí mají podobný 

účel, bylo by pro společnost velice přínosné, kdyby tyto aplikace propojila v jednu. Možným 

řešením by bylo vytvoření vlastní aplikace dle specifikací společnosti H2 Events. 

Předpokládá se, že by aplikace měla více funkcí než jen spojení těchto tří aplikací. Proto 

návrh aplikace a její přínosy jsou popsány v rámci následujícího informačního toku – 

příprava projektu. 

Příprava projektu 

Příprava akce začíná pro event manažery zveřejněním nabídky práce ve skupině 

na Facebooku. Jakmile se pod příspěvkem nachází dostatečné množství zájemců, event 

manažeři začnou připravovat setkarty pro klienty. V případě, že k dispozici není dostatečné 

množství kandidátů, musí event manažeři strávit čas tím, že oslovují hostesky a asistenty 

přímo. Následně probíhá komunikace mezi event manažery a klientem ohledně finálních 

informací souvisejících s projektem. Před konáním akce zasílají event manažeři personálu 

informační e-maily, ve kterých shrnují podstatné informace a požadují zpětné potvrzení. 

Problémem je, že mnoho hostesek a asistentů na e-mail neodpovídá a event manažeři je tak 

musí kontaktovat znovu, dokud e-mailem nepřijde odpověď. Event manažeři se snaží být 

svému personálu k dispozici po celou dobu příprav akce, během konání i po jejím skončení. 

Během realizace projektu event manažeři shromažďují veškerá data, informace a 

dokumenty, které s danou akcí souvisí, a následně jsou využita pro vyúčtování projektu. 

Autorka bakalářské práce hodnotí přípravu a realizaci projektu jako nejsložitější informační 

tok v podniku a nastiňuje několik možných návrhů na zlepšení. Jedním z nalezených 

nedostatků je nabízení práce přes skupinu na Facebooku. Otázkou je, zda je Facebook či jiná 

sociální síť vhodným nástrojem pro nabídku práce. V dnešní době je Facebook zahlcený 

reklamou, fotografiemi, zprávami a člověk zde často důležitá oznámení přehlédne. Možným 

řešením by pro společnost mohlo být např. zasílání nabídek práce formou SMS zprávy. 

Odeslání jedné SMS zprávy by stálo v průměru 1 Kč. Za předpokladu, že by společnost 

zasílala nabídky pouze aktivním hosteskám a asistentům, kterých by bylo celkem 300, 

měsíční náklad by činil 9 000 Kč. Na první pohled se zdá, že se jedná o zbytečně vysoký 

náklad, ale je-li vzata v potaz časová úspora event manažera za to, že nebude individuálně 
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oslovovat personál s nabídkou práce, budou náklady za skupinu na Facebooku převyšovat 

náklady při zasílání SMS. Založení skupiny na Facebooku je zdarma, nicméně 

při neúspěšném příspěvku stráví oba event manažeři v průměru 2 hodiny denně (20 dnů 

za měsíc) individuálním oslovováním personálu, což je v přepočtu 17 600 Kč za měsíc. 

Při rozesílání SMS zpráv by event manažeři ušetřili 80 % času oproti původní metodě, a tedy 

celková úspora v nákladech by byla 5 080 Kč. 

Dalším nedostatkem při přípravě projektu je příliš časté nepotvrzování informačního e-mailu 

personálem a následná zbytečná práce event manažerů s opětovným kontaktováním. 

Návrhem na zlepšení, který souvisí i s dalšími problémy, jako jsou zasílání nabídek práce a 

zaznamenávání dat a informací duplicitně na mnoho míst (viz předchozí informační tok), je 

vytvoření vlastní aplikace dle specifikací společnosti H2 Events. Unikátní aplikace 

na míru společnosti by měla splňovat čtyři základní funkce: rozesílání nabídek práce, 

rozesílání informací personálu před akcí, sjednocení aplikací Asana, Google kalendář a 

Tabulky přehledu akcí, propojení vyúčtování s internetovým bankovnictvím. Co se týče 

bodu rozesílání nabídek práce a informací k projektu, personál by se na akci hlásil nebo by 

potvrzoval přečtení informací prostřednictvím stisknutí tlačítka „potvrzuji“. Na základě 

konzultace s vedením společnosti, autorka odhaduje náklady na vývoj a zprovoznění 

aplikace cca 200 000 Kč. Jednatel společnosti odhaduje dobu návratnosti investice 

max. 18 měsíců. Úspora za měsíc tedy po zaokrouhlení činí 11 111 Kč, to je při současném 

stavu dvou event manažerů 50,5 hod./měsíc za oba event manažery. Předpokladem vedení 

společnosti je, že úspora bude rovnoměrně rozložena mezi čtyři části aplikace. 

Posledním nalezeným nedostatkem v oblasti příprav projektu je opakované vytváření 

setkaret před každým projektem. Dle autorky bakalářské práce by bylo vhodné vytvořit 

obecné setkarty, které by byly použitelné pro všechny klienty a různé typy akcí. Tím pádem 

by se nemusely zbytečně vytvářet několikrát do měsíce stejné setkarty, ale byly by již 

připravené a pouze by se odesílaly klientům. V současné době vytvoření jedné setkarty trvá 

zhruba 5 minut. Na průměrnou akci je potřeba vytvořit 30 setkaret a za měsíc se v průměru 

koná 8 akcí. Vytvoření 30 setkaret trvá 150 minut (2,5 hodiny) a náklady na vytvoření jsou 

tedy 550 Kč. Následně tedy náklady na vytvoření setkaret pro 8 akcí činí 4 400 Kč. 

Za předpokladu, že obecné setkarty budou vytvořeny pro 300 aktivních hostesek a asistentů, 

vytvoření obecných setkaret bude trvat 1 500 minut (25 hodin) a náklady na vytvoření budou 
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5 500 Kč. Pokud by obecné setkarty byly používány 6 měsíců a náklady na jejich výrobu 

byly 5 500 Kč, tak by náklady při vytváření setkaret pro každý projekt zvlášť činily 

26 400 Kč. Vzhledem k takto značné úspoře nákladů považuje autorka práce tento návrh 

na zlepšení za velmi zásadní. 

Vyúčtování projektu 

Závěrečnou fází činnosti H2 Events je vyúčtování projektu. Event manažeři si musí zajistit 

veškeré potřebné podklady od personálu, následně si tyto informace zpracovat a nechat 

schválit od klienta. Pro vyúčtování personálu je nutné pracovat se třemi dokumenty, kterými 

jsou interní databáze, generátor DPP a přehled DPP. Vytvořené vyúčtování je odesláno 

personálu ke schválení. V souvislosti s vyúčtováním projektu event manažeři vytvářejí 

interní vyúčtování a zaznamenávají informace do Asany, kde následně akci archivují. 

Na závěr jsou personálu proplaceny mzdy skrze internetové bankovnictví. 

Autorka bakalářské práce shledává jako jeden z nedostatků shromažďování podkladů 

od personálu pro vyúčtování. V současné době nemá v tomto směru personál žádnou 

povinnost a je tedy z pohledu event manažera náročné od každého jednotlivce získat 

potřebné informace. Tato problematika se týká především rozsáhlejších projektů. Návrhem 

na zjednodušení je zavedení povinnosti průběžného zasílání podkladů od personálu 

během konání akce nebo po jejím skončení. 

Jedním z dalších kritických míst je v souvislosti s vyúčtováním projektu trojice dokumentů 

interní databáze personálu, generátor DPP a přehled DPP. Pro vytvoření vyúčtování 

pro personál je nutné pracovat se všemi třemi dokumenty najednou. Proto velké 

zjednodušení, časovou úsporu i úsporu nákladu, a to nejen pro vyúčtování, by přineslo 

sjednocení těchto tří dokumentů do jednoho, kde by byly veškeré informace a osobní údaje 

na jednom místě. Za předpokladu, že vytvoření jednoho vyúčtování trvá 6 minut a průměrná 

akce je obsazena 10 hosteskami, celková doba vytvoření vyúčtování je 60 minut. Náklady 

na vytvoření jsou tedy 220 Kč. Sjednocení dokumentů by odhadem mohlo snížit náklady 

na vytvoření o 40 %, tedy o 88 Kč za průměrnou akci. 

Posledním drobným nedostatkem souvisejícím s vyúčtováním projektu je dle autorky práce 

proplácení mezd personálu. Návrhem na řešení je již zmíněné vytvoření aplikace, která by 
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párovala vytvořená vyúčtování s internetovým bankovnictvím, a event manažeři by tím 

pádem nemuseli zadávat každé vyúčtování zvlášť. Nicméně v tomto případě by bylo nutné, 

aby event manažeři minimálně jednou za 14 dnů zkontrolovali, že všechny platby proběhly 

v pořádku a že aplikace nespárovala jednotlivá vyúčtování špatně (např. se špatným číslem 

účtu). Dle výpočtů by úspora nákladů po zavedení aplikace činila cca 2 778 Kč za měsíc. 

Informační toky mezi pracovníky 

V neposlední řadě je pro společnost důležité předávání informací mezi event manažery a 

vedením společnosti. K předávání strukturovaných dat a informací slouží aplikace Asana, 

Google kalendář a veškeré dokumenty uložené na Google disku. Pro rychlou komunikaci 

používá společnost aplikaci Slack. Pro zjednodušení předávání informací o projektu autorka 

bakalářské práce navrhuje již zmíněné sjednocení jednotlivých aplikací a dokumentů. 



45 

Závěr 

Bakalářská práce byla zaměřena na problematiku informačních toků ve vybrané společnosti 

H2 Events. Hlavním cílem bylo analyzovat relevantní informační toky a vyhodnotit 

současný stav. 

První část práce je věnována literární rešerši. Vysvětleny zde byly základní pojmy data, 

informace, znalost a jejich vzájemný vztah. V souvislosti s informacemi byly představeny 

požadavky na informace neboli vlastnosti informací, a byl popsán informační proces. Dále 

byly definovány pojmy informační tok a informační systém (IS). Představeny byly 

náležitosti IS a jeho funkce. Diagram datových toků, jakožto funkční model IS, byl 

představen jako nástroj pro následné využití v aplikační části. V závěru rešeršní části byla 

nastíněna problematika zpracování osobních údajů. 

Ve druhé části bakalářské práce byla představena společnost H2 Events, která je 

hostesingovou agenturou zabývající se zajišťováním personálu na akce. Stručně byl nastíněn 

přístup společnosti ke své práci a odlišení se od konkurence. Dále byla uvedena organizační 

struktura, kterou tvoří vedení společnosti, event manažeři a personál. H2 Events pracuje 

s velkým množstvím informací, které byly pro účel bakalářské práce rozděleny na tři 

kategorie: personální, projektové a finanční informace. Podstatnou část práce tvoří analýza 

relevantních informačních toků ve společnosti H2 Events. Analyzovány byly tyto 

informační toky: nábor personálu, přijetí nové poptávky, příprava projektu, vyúčtování 

projektu a informační toky mezi pracovníky. Pro grafické znázornění toků ve společnosti 

byl zvolen nástroj diagramu datových toků, na základě kterého byly zakresleny rovněž toky 

osobních údajů. 

V závěru bakalářské práce bylo provedeno zhodnocení současného stavu informačních toků, 

bylo nalezeno několik nedostatků, které by bylo vhodné z ekonomického hlediska 

eliminovat, a byly představeny návrhy na možná zlepšení stavu. 

Prvním návrhem bylo zavedení hromadného náboru personálu. Místo toho, aby nábor 

personálu probíhal s jednotlivci, sešlo by se na osobní schůzce více hostesek najednou a 

ušetřil se tak čas, resp. náklady, za předávání informací ohledně spolupráce. 
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Dalším návrhem bylo zrušení papírových dotazníků a používání dotazníků pouze 

v elektronické podobě. Autorka bakalářské práce se domnívá, že postupem času 

se v papírově podobě již nebudou používat žádné dokumenty, ale vše bude v elektronické 

podobě. 

V souvislosti s GDPR autorka bakalářské práce navrhla dva zásadní body, které by byly 

pro společnost vhodné změnit. Jedním z nich je oddělený souhlas se zpracováním údajů 

od rámcové smlouvy. Druhým bodem je zabezpečení a zašifrování interní databáze a dalších 

pro společnost důležitých dokumentů. 

Dalším námětem na zlepšení bylo vytvoření a zavedení vlastní aplikace dle specifikací 

společnosti H2 Events. Tato aplikace by měla zjednodušit několik informačních toků 

najednou a ušetřit event manažerům čas a společnosti náklady. Aplikace by měla umět 

rozesílat nabídky práce a informace personálu před akcí, měla by sjednotit aplikaci Asana, 

Google kalendář a tabulku přehledu akcí a propojit vyúčtování s internetovým 

bankovnictvím. Zavedení aplikace by společnosti přineslo velkou výhodu oproti konkurenci. 

Autorka dále navrhla změnu v podobě rozesílání nabídek práce prostřednictvím SMS zpráv. 

Dále pak bylo navrženo zavedení povinnosti průběžného zasílání podkladů od personálu 

během akce nebo po ní a sjednocení dokumentů interní databáze, generátor DPP a přehled 

DPP pro zjednodušení vytváření vyúčtování po akci. 

Nejzásadnějším návrhem na zlepšení bylo vytvoření obecných setkaret, které by ušetřilo 

nejvíce času i nákladů společnosti. Zároveň tento návrh patří k těm nejjednodušším 

z hlediska zavedení, protože pro společnost neznamená vysoké počáteční náklady. Obecné 

setkarty by bylo možné vytvářet postupně, aby časové vytížení event manažerů bylo 

rovnoměrné. 

Dle autorky bakalářské práce má obecně společnost H2 Events nad svými informačními toky 

velmi dobrý přehled a informace systematicky shromažďuje a zaznamenává. Uvedené 

návrhy na zlepšení by mohly pomoci odstranit toky zbytečných dat a informací, zjednodušit 

práci event manažerů a společnosti tak snížit celkové náklady. Společnost by si tím zároveň 

mohla vytvořit větší konkurenceschopnost a stát se ještě silnějším hráčem na trhu. 
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