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Abstrakt
Cílem diplomové práce je vyhotovení studie proveditelnosti na vývoj nového informačního webu a e-
shopu. Jedná se o projekt, jehož výstupem budou webové stránky pro novou bezpečnosti službu BEDO 
SOS, která digitalizuje službu pultu centrální ochrany. Práce je složena z praktické a teoretické části. 
Teoretická část je věnována pojmu e-commerce, webovým stránkám a webovým projektům. V praktické 
části je definován produkt, zpracován projektový plán, vyhotoveny analýzy a provedeno vyhodnocení 
investice. Cílem práce je doporučení, zda investiční záměr doporučit či nedoporučit.

Abstract
The aim of the thesis is the feasibility study for the development of a new information website 
and e-shop. This is a project that will result in a website for a new security service BEDO SOS, 
which digitizes the service of the central security desk. The work consists of a practical and a 
theoretical part. The theoretical part is dedicated to the concept of e-commerce, websites and 
web projects. In the practical part the product is defined, the project plan is developed, analyses 
are made and the investment is evaluated. The aim of the work is to recommend whether to 
recommend or not to recommend the investment plan. 

Závěr
Cílem teorePcké čásP bylo definovat pojem e-commerce. Tento cíl byl splněn popsáním jednotlivých etap vývoje elektronického obchodu a veškerých náležitosS a vlastnosS elektronického obchodování. SoučásS 
kapitoly byla analýza českého, evropského, amerického a čásP asijského e-commerce trhu. Z analýzy vyplynulo, že e-commerce je velice rychle rostoucím typem obchodování a pandemie COVID-19 tento trend ještě 
posílila, jelikož značná část prodejů se přesouvá do online prostředí. S e-commerce jsou náležitě spojeny i webové stránky, kterým byla věnována druhá část teorePcké práce. V této čásP práce byly zhodnoceny 
požadavky a náležitosP moderních webů, které mají šanci uspět na velmi konkurenčním trhu s web developmentem.  

Cílem diplomové práce bylo vyhotovit studii proveditelnosP pro projekt vývoje nového informačního webu a e-shopu pro společnost Smart home security s.r.o.. Tento projekt je společnosP doporučeno realizovat, jelikož 
byl vyhodnocen jako potřebný, přínosný a finančně výhodný.  

V první čásP studie byla specifikována podstata celého projektu, která spočívá ve vytvoření funkční a vizuálně atrakPvní webové prezentace služby BEDO SOS a portálu pro uživatele a administrátory, skrze který je služba 
spravována a prodávána. Následně studie detailně specifikuje výsledný produkt projektu, byly zpracovány drátěné modely, které poskytují představu o návrhu umístění jednotlivých informací a funkčních prvků webové 
prezentace. U popisu portálu byly specifikovány funkce, které portál musí splňovat, aby byla služba funkční. Na základě specifikace funkcí bylo rozhodnuto o technickém řešení projektu, které bylo koncipováno tak, aby 
bylo hospodárné, a tudíž nákladově efekPvní, ale zároveň splňovalo funkční požadavky. 

Následující část studie se věnovala managementu projektu, byly sepsány a specifikovány 4 etapy, které popisují jednotlivé fáze, skrze které projekt prochází. Byl vybrán projektový tým a dodavatelé a dále specifikován 
způsob řízení lidských zdrojů. V poslední podkapitole týkající se projektového řízení, je zhotoven Gan]ův diagram, který popisuje délku činnosP jednotlivých prací. Plánovaná doba trvání projektu jsou 4 měsíce, 
především důvodu časové náročnosP vývoje webů a jejich následnému testování.

SoučásS studie byla tvorba markePngového plánu, který definuje cílové segmenty zákazníků a komunikační strategii. V komunikační strategii byly popsány offline i online způsoby markePngu, jejichž cílem je navést 
potenciální zákazníky na webové stránky prezentující službu a konvertovat je v plaScí zákazníky služby. Byl vytvořen plán emailingu, kampaně na sociálních síSch a ve vyhledávačích pomocí analýzy klíčových slov. 

K vyhodnocení, zda je invesPce do projektu finančně výhodná, byly vypracovány 3 scénáře, které počítají s různou mírou růstu organických uživatelů služby. Bylo vyhodnoceno, že invesPce je pro realisPcký a opPmisPcký 
scénář finančně výhodná, avšak pro pesimisPcký scénář je tomu naopak. Je důležité zmínit, že scénáře jsou vytvořeny pouze pro růst organických uživatelů, kteří službu akPvují klasickou zákaznickou cestou, a tedy bez 
zprostředkovatele služby. Zprostředkovatelem služby se myslí pojišťovací insPtuce, které projevily o službu zájem. V případě uzavření smlouvy mezi společnosS a pojišťovací insPtucí bude mít služba markantně více 
plaScích uživatelů, kteří nejsou součásS provedených scénářů. Při uvážení i tohoto kanálu prodeje služby je projekt realizovatelný i v pesimisPckém scénáři, který počítá s nízkým počtem organických uživatelů. 

V poslední čásP studie proveditelnosP byla analyzována rizika a stanovena opatření, která mají rizikům předcházet. Následuje celkové vyhodnocení studie. Výsledkem studie proveditelnosP bylo doporučení společnosP 
o realizaci projektu na základě výstupů jednotlivých kapitol práce. 

Činnosti/týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tvorba projetového plánu a zadání

Zasmluvnění externích partnerů  

Nákup domény a serveru

Administrativní činnosti

Tvorba designu webu

Tvorba designu portálu

Programování backendu webu

Programování backendu portálu

Kódování frontendu webu

Kódování frontendu portálu

Plnění webu obsahem 

Testování

Oprava chyb

Tvorba marketingových kampaní

Spuštení marketingových kampaní 

Spuštění webu a portálu 


