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Abstrakt
Cílem diplomové práce je analýza a návrh vzdělávacích procesů firmy provozující řetězec restauračních 
zařízení s uži@m LMS soDwaru. V teoreHcké čásH jsou uvedeny oblasH procesů a jejich modelování, 
hodnocení invesHc a systémů s důrazem na LMS. PrakHcká část se na úvod věnuje analýze a zmapování 
současných vzdělávacích procesů, na které navazuje návrh nových vzdělávacích procesů s uži@m nových 
funkcionalit LMS. Závěr prakHcké čásH se zabývá rozborem nákladů na zavedení opHmalizovaných 
procesů a ty jsou nakonec zhodnoceny pomocí metod hodnocení invesHc.

Abstract
The aim of the diploma thesis is analysis and proposal of educaHonal processes of a company 
which operates a chain of restaurant establishments using LMS soDware. TheoreHcal part of the 
thesis menHons processes and their modelling, investment evaluaHon and systems with 
emphasis on LMS. PracHcal part at first pursues analysis and mapping of current educaHonal 
processes which are followed by a proposal of new educaHonal processes using new features of 
LMS. The end of the pracHcal part deals with analysis of costs of implemenHng opHmized 
processes and then they are evaluated using methods of investment evaluaHon.

Závěr
V teoreHcké čásH diplomové práce byly popsány východiska týkající se procesů, ekonomického vyhodnocení a systémů. Kapitola procesů se zaměřila na jejich definici, kategorizování, na modelovací jazyk UML a notaci 
BPMN. Ekonomické vyhodnocení popsalo metody HNS a hodnocení invesHc. Hodnocení invesHc pak rozebralo staHcké a dynamické metody, jako jsou NPV a IRR. Závěrečná kapitola teoreHcké čásH obecněji uvedla 
problemaHku systémů a pokračovala se specifičtějším zaměřením na LMS.
Cílem diplomové práce bylo analyzovat a navrhnout nové vzdělávací procesy firmy provozující řetězec restauračních zařízení a následně vyhodnoHt přínos těchto nově navržených procesů. Na úvod prakHcké čásH došlo 
k představení relevantních údajů o společnosH, jelikož si přála být v této práci anonymizována. Společnost tak byla představena hlavně z hlediska HR, konkrétně s důrazem na L&D. Pro poskytnu@ kontextu tato část 
rovněž zahrnovala popis současně využívaného LMS.
Po představení byl zmapován současných stav vzdělávacích procesů spravovaných v LMS. Klíčovými procesy, které byly zmapovány, jsou testování uchazečů a správa uživatelů v LMS. U správy uživatelů to navíc 
zahrnovalo zmapování ještě několika subprocesů, které se v ní vyskytují. Procesy byly modelovány za uži@ notace BPMN do diagramu podnikových procesů. Po zmapování současného stavu procesů následovalo 
východisko pro opHmalizaci procesů, na základě kterého byly později vytvořeny návrhy. Východisko idenHfikovalo neefekHvity a neopHmální čásH jednotlivých procesů. Ve shrnu@ se jednalo zejména o nutnost dvojitého 
vedení údajů v HR systému a LMS a nedostatky funkcionalit současného LMS, a to především v oblasH správy uživatelů, uživatelských skupin, přidělování přístupů ke kurzům a testů, ale také nepřítomnost podpory 
správy dobrovolných kurzů.
Navazující kapitola návrh nových opHmalizovaných procesů tak stejně využila diagramu podnikových procesů v BPMN. OpHmalizace vycházela z předešlých východisek a pro její úspěšné zavedení bylo tak navrhnuto 
integrování LMS a HR systému způsobem, který by zajisHl automaHckou správu uživatelů a uživatelských skupin v LMS. Dále bylo navrženo přenesení činnosH založení uživatelského účtu v LMS v případě uchazečů přímo 
na uchazeče. Navrhovaný způsob této opHmalizace spočíval ve vytvoření registračního rozhraní pro uchazeč, které bude vycházet z generování specifického odkazu u test, který mají absolvovat, přímo v LMS. Součás@ 
návrhu byly rovněž další funkcionality. Jednak se jednalo rozšíření možnosH správy přístupů přidáním dynamického nastavení a automaHzace přístupů založená na nastavování automaHckého přidělování přístupů na 
základě členství ve skupině. Dále se jednalo o přidání rozhraní pro správu dobrovolných kurzů. Vytvoření reportu na míru pak mělo zajisHt odstranění neefekHvit spojených s reportováním výsledků plnění v současném 
stavu. Poslední navrhované opatření pak bylo napojení na jednotné přihlášení (SSO). V diagramu případu uži@ byly na závěr této kapitoly formulovány požadavky na systém.
Další kapitola se zabývala zavedením opHmalizovaných procesů a jejich ekonomickým vyhodnocením. Na jejím počátku byl odůvodněn výběr dodavatel pro nové LMS a pokračovalo shrnu@ nacenění od dodavatele. 
V kombinaci s mzdovými náklady na opHmalizaci byla stanovena částka invesHce potřebné k zavedení navrhovaných procesů. Kapitola poté shrnula náklady jednotlivých činnos@ před a po opHmalizaci a jejich rozdíl, 
který činil 222 811,00 Kč. 
Poslední oblas@ kapitoly i prakHcké čásH bylo zhodnocení invesHce. Vypočtený rozdíl v nákladech procesů vstoupil do zhodnocení jako snížení výdajů a projevil se tak v počítaném cash flow kladně. Pro účely zhodnocení 
bylo pracováno se dvěma scénáři, kdy první počítal s daty uvedenými v předešlé čásH a druhý, pesimisHcký scénář, započetl 15 % navýšení nákladů na invesHci, 15 % snížení úspory výdajů a s navýšenými výdaji na 
uživatelskou podporu. Pro oba scénáře pak vyšla čistá současná hodnota invesHce kladně a vnitřní výnosové procento invesHce přesáhlo diskontní sazbu. InvesHce byla doporučena.
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