
Otázka �. 17 – Manažment 

Externé a interné dôvody vzniku exekutívnych informa�ných systémov (EIS). 

Podstata, charakteristické �rty EIS, ich základné funkcie a výhody pre vrcholový 

manažment podnikov. Problémy pri zavádyní a využívaní týchto systémov v 

podnikovej praxi.                 

Informa�ný systém firmy (ISF) – súbor �inností, ktoré zabezpe�ujú zber, prenos, 
uchovávanie, výber, spracúvanie , distribúciu a prezentáciu informácií vo firme pre 
potreby rozhodovania tak, aby manažéri mohli efektívne vykonáva� riadiace funkcie. 
Hlavnou úlohou IS je poskytova� dostatok relevantných , aktuálnych a presných 
informácií v potrebných termínoch a vo vhodnej forme na prípravu rozhodnutí. 

Základné prvky každého IS sú :  -     údaje a informácie 
- technické prostriedky 
- programové prostriedky 
- pracovníci 
- rôzne metódy a modely využívané v 

manažmente 

Druhy (typy) informa�ných systémov (IS) : 
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EIS  ( Executive Information System ) – je to MIS pre vrcholový manažment 

Dôvody pre vznik tohto systému - bolo potrebné zriadi� systém, ktorý by  napomáhal 
Top – manažérom pri stratefickom rozhodovaní, aby tento systém bol �ahko 
zvládnute�ný, vysoko komfortný, aby poskytoval informácie v grafickej, ale aj 
tabu�kovej podobe a  aby fungoval bez sprostredkovate�ov. 
Teda základnými znakmi EIS  sú: 

1. poskytujú informácie vä�šinou v grafickej forme
2. sú �ahko ovládate�né
3. môžu sa prispôsobi� požiadavkám TOP – manažérov

Funkcie a prínosy EIS: 

a) Rozklad údajov – ak pracovník TOP – manažmentu zistí napr. pokles 
zisku, má možnos� ís� hlbšie k miestu, kde vznikla táto situácia, kde 
strata nastala 

b) Kritické faktory úspechu a k�ú�ové ukazovatle výkonnosti – máme 
možnos� stanovi� si rôzne ukazovatele (za ur�ité �asové obdobie) a PC 
to sleduje na zzáklade údajov vo firme a informuje nás o komplexnej 
situácií

c) Prístup k stavom – možnos� získania informácií o rôznych 
skuto�nostiach (aký je stav)

d) Analýzy trendov – funkcia umož�uje na základe firemných údajov a s 
využitím modelov analyzova� trendy vývoja spolo�nosti

e) Ad –hoc analýzy – analýza na ur�itý ú�el . EIS umož�ujú, aby sme 
uribili ur�itú analýzu kedyko�vek, kedy chceme

f) Hlásenie o výnimo�ných situáciách =Exception Resporting – 
stanovenielimitiv kritických situácií a EIS umož�ujú upozornenie, kedy 
táto situácia nastala(porušili sa limity)

Aby mohol systém fungova�, musí sa vo firme vytvori� DATA WAREHOUSE (sklad 
údajov) – je to centralizované miesto údajov celého podniku, uchováva interné 
informácie firmy. 
Vo svetovom meradle má prvé miesto v oblasti EIS firma COGNOS. 

Problémy pri zavádzaní a využívaní týchto systémov v podnikovej praxi: 

a) v TOP- manažmente sú �udia, ktorí nedoce�ujú význam MIS a majú obavy z 
práce s po�íta�om v SR 

b) nesprávny postup pri výbere a nákupe vhodného MIS a teda aj EIS 
c) tvorbe EIS sa venuje malá pozornos�
d) nedostato�ná príprava manažérov na zavádzanie a využívanie MIS a teda aj 

EIS 


