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Abstrakt: Cílem tohoto textu je zprostředkovat čtenáři pohled na možnosti využití 
mobilních zařízení a s nimi souvisejících technologií v korporátní sféře. V rámci textu 
se čtenář též seznámí s definicí mobilních zařízení, způsoby a stavem jejich zavádění 
v organizacích, typy aplikací v rámci nich provozovaných a především pak přínosem 
jejich používání v podnikovém prostředí.   
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Abstract: The aim of this text is to give readers insight on the possibilities of mobile 
devices and related technologies in the corporate sphere. Within the text, the reader 
will learn of the definition of mobile devices, methods and the state of their 
implementation in organizations, the types of applications within these devices related 
and especially benefit of their use in the corporate environment. 
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Úvodem 

Mobilní informační a komunikační technologie a na nich založená zařízení a aplikace 
představují jednu z nejmarkantnějších a nejdynamičtěji se rozvíjející oblastí, jenž má 
nezpochybnitelný dopad nejen do informatiky jako takové, ale rovněž i do oblastí 
souvisejících s ostatními podnikovými aktivitami, jako je řízení, marketing, 
personalistika apod. A o to více získává používání mobilních zařízení v korporátním 
prostředí na svém významu, a to napříč všemi sektory i odvětvími. 

1. Mobilní zařízení 

Zatím co většina definic mobilních zařízení je pojata relativně široce „malý, přenosný 
elektronický, bezdrátový přístroj s vlastním napájením a různými aplikacemi, který je 
často vybaven dotykovým displejem a miniaturní klávesnicí.“. Tj. mohlo by se v tomto 
případě jednat i o malý ultrabook či subnotebook. Nicméně pro účely tohoto článku 
však tuto definici zúžíme jen na ultra přenosná zařízení, jakými jsou smartphone, 
phablet nebo tablet. 

2. Mobilní technologie v korporátním prostředí a BYOD 

Obdobně, jako i v jiných, technologicky vyspělých částech světa, tak i u nás získávají 
mobilní technologie a na nich postavená řešení stále více na významu, a to zejména 
v korporátním prostředí, což je zřejmé např. z průzkumu názorů mezi řediteli ICT 
v regionu EMEA (Europe Middle East and Africa), provedeného analytickou 
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společností Deloitte. Výsledky tohoto průzkumu hovoří jasně ve prospěch mobilních 
technologií, neboť na dotaz v rámci důvěryhodných subjektů „Které z následujících 
oblastí technologie budou mít významný dopad na vaše podnikání v příštích dvou 
letech?“, odpověděli dotázaní ředitelé podnikové informatiky (CIO), že ze 75 % to 
budou právě mobilní technologie a na žádost o uvedení pořadí úrovně svých 
aktuálních investic v této podoblasti podnikové informatiky odpověděli ze 41% ve 
prospěch high investment, z 39 % medium investment a jen 20 % pro low investment, 
což bylo jen v těsném závěsu za podoblastí analytickou resp. BI. 

 

Z výše uvedených výsledků provedených průzkumů lze usuzovat o stále sílícím a na 
důležitosti nabývajícím trendu používání mobilní zařízení v korporátní sféře. Ačkoliv to 
ve výše zmíněném průzkumu explicitně nezaznělo, je třeba podotknout, že mnoho 
společností právě na základě sílícího vlivu mobilních ICT (Information and 
Communication Technologies) v rámci podnikových IS (Information System) umožňují, 
ať už oficiální cestou či jinými způsoby, integraci těchto zařízení do podnikového IS 
právě formou tzv. BYOD (Bring Your Own Device), což ovšem, krom nesporných 
výhod, s sebou nese též určitá bezpečnostní rizika. 

Struktura investic do technologií a jejich budoucí dopad 
[zdroj:http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cz/Documents/survey/CIO_Survey_2015_EN.pdf] 
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Výsledek průzkumu v oblasti podpory BYOD 
[zdroj: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/byt-ci-nebyt-byod-67764.html] 

 

Dle průzkumu provedeného serverem INSIDE.cz zaměřeného na oblast BYOD 
v korporátní sféře, pak odpovědělo na dotaz „V jaké fázi je ve vaší organizaci podpora 
fenoménu BYOD?“ 35% respondentů z řad CIO (Chief information officer) velkých 
korporací, že aktivně podporuje BYOD a má pro něj nastaveny politiky a pravidla, 20% 
ho pak oficiálně toleruje, 10% toleruje neoficiálně, 30% uvažuje o jeho podpoře 
v budoucnu a jen 5% z nich o tomto konceptu neuvažuje vůbec. 
 

Výsledky průzkuzmu zaměřeného na skupiny prosazující v organizaci přístup BYOD 

[zdroj: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/byt-ci-nebyt-byod-67764.html 
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Na dotaz „Kdo ve vaší organizaci především prosazuje podporu BYOD?“ pak nejvíce 
respondentů odpovědělo, že zaměstnanci (tzv. přístup k zavádění BYOD zdola 
nahoru), na druhém místě pak bylo uváděno IT (Information Technologies) oddělení 
(tzv. přístup k zavádění BYOD shora dolů), následované mamagementem a externími 
agenty.  

 

Co se plánované podpory platforem mobilních zařízení v rámci BYOD týče, nejčastěji 
zmiňovaným byl Android společnosti Google, těsně následovaný operačním 
systémem iOS společnosti Apple a se znatelným odstupem pak teprve Windows 
Phone / Windows 10 společnosti Microsoft. 

Zde je však třeba poznamenat, že i navzdory velmi frekventovanému používání 
mobilních zařízení v korporátním sektoru, není zdaleka věnována až taková pozornost 
jejich bezpečnosti. Jak je zřejmé z výsledků šetření společnosti Cisco Systems, jen 
73% z dotázaných IT odborníků potvrdilo existenci speciálních bezpečnostních politik, 
přičemž 39% potvrdilo využívání speciálních bezpečnostních politik pro všechna 
mobilní zařízení, 21% jen pro návštěvníky a pouhých 13% pro soukromá zařízení 
zaměstnanců. 

S masovým používáním mobilních zařízení v korporátním prostředí, které dle Morgan 
Stanley Research již v roce 2014 předstihlo používání PC (Personal Computer), 
souvisí též stále častější nasazování a využívání mobilních aplikací, v podpoře 
podnikových procesů, čemuž nahrává i všeobecný trend mezi uživateli, 
upřednostňovat právě mobilní aplikace na úkor mobilního webu. 

 

         Průzkum z hlediska existence speciálních politik pro mobilní zařízení v rámci wi-fi přístupu 
[zdroj: http://www.cisco.com/web/CZ/about/news/2014/20140709.html/] 
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Globální počet uživatel desktopů a mobilních zařízení 
[zdroj: https://bestmobileapplicationdevelopmentcompany.wordpress.com/] 

3. Mobilní aplikace 

Na tomto místě je vhodné definovat, co vlastně rozumíme oním termínem mobilní 
aplikace. Mobilní aplikaci lze charakterizovat jako jakýsi softwarový produkt 
technologicky a designově navržený pro spuštění, provoz a pohodlné ovládání na 
mobilním zařízení resp. skupině zařízení. 

Z hlediska míry integrace s mobilním zařízením lze tyto aplikace následně dělit na: 

 nativní – jsou maximálně integrovány s hardwarem, systémovými prostředky 
a ergonomií daného mobilního zařízení. Tento typ aplikací využívá maximum 
nabízené hardwarové a softwarové funkcionality mobilního zařízení a dokáže 
v omezené míře fungovat i při absenci internetové konektivity. 

 webové – jedná se o analogii tzv. tenkého klienta, dobře známého ze světa 
PC, s tím rozdílem, že je zde výrazným způsobem upraveno uživatelské 
rozhraní, tak aby akcentovalo ergonomické možnosti daného mobilního 
zařízení. Je zde typická kompletní absence integrace s hardwarovými a 
systémovými prostředky daného mobilního zařízení. Pro spuštění a správné 
fungování tohoto typu aplikací je nezbytná internetová konektivita, přičemž 
její kvalita ovlivňuje přímou úměrou i fungování těchto aplikací. 

 hybridní – jedná se v podstatě o aplikace založené opět na principu tenkého 
klienta tak, jako tomu bylo u výše zmíněných webových, s tím rozdílem, že 
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tyto aplikace jsou schopny v omezené míře přistupovat k hardwarovým a 
systémový prostředkům daného mobilního zařízení. Přičemž míra integrace 
tohoto typu aplikací s mobilním zařízením pak může být tak vysoká, jak 
vysoká je míra integrace samotného mobilního webového prohlížeče, 
prostřednictvím kterého je aplikace spouštěna. Pro spuštění a správné 
fungování tohoto typu aplikací je opět nezbytná internetová konektivita, 
přičemž její kvalita ovlivňuje přímou úměrou i fungování těchto aplikací. 

 

 

Jak již bylo v tomto textu zmíněno mobilní technologie a na nich založená řešení pro 
podporu podnikových procesů již v současnosti mnoho firem úspěšně požívá a velká 
spousta dalších má tento krok v plánu nebo o tom alespoň uvažuje a nutno 
podotknout, že i drtivá většina predikcí budoucího vývoje v této oblasti napovídá, že se 
jedná vesměs o správná rozhodnutí. 

Graf demonstrující vzrůstající trend používání mobilních aplikací na úkor mobilního webu 

[zdroj:http://flurrymobile.tumblr.com/post/115191864580/apps-solidify-leadership-six-years-into-the-
mobile] 
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To, zcela logicky vede k zamyšlení, proč vlastně samotné korporace mají zájem na 
využívání těchto technologií, jaký je jich motiv tyto technologie adoptovat.  

Odpověď je samozřejmě nasnadě, a to získat díky těmto technologiím konkurenční 
výhodu a především pak v podobě mobilními technologiemi podpořených, efektivněji 
fungujících podnikových procesů.  Pojďme se tedy podívat blíže, jaké výhody, či 
pozitiva může používání mobilních zařízení firmám nabídnout. 

4. Přínosy používání mobilních technologií v korporátním 
prostředí 

Není pochyb o tom, že správné využívání mobilních technologií, nezanedbatelnou 
měrou přispívá ke zvyšování korporátní produktivity. Děje se tak prostřednictvím 
efektivněji fungujících podnikových procesů, které jsou těmito technologiemi 
podpořeny. A právě zvyšování produktivity je hlavním motivem korporací při zavádění 
či přijímání těchto technologií. V praxi to pak často znamená umožnit zaměstnanci, 
jenž participuje na business procesu, který chceme zefektivnit, používat pro vybrané či 
veškeré činnosti, které doposud prováděl za pomoci běžného nemobilního prostředku 
výpočetní techniky, mobilní zařízení vybavené odpovídajícími mobilními aplikacemi. 
Zde je třeba podotknout, že rozsah a vhodnost využití mobilního zařízení závisí na 
typu business procesu a charakteru prováděných činností, přičemž po zavedení 
mobilních technologií může nastat situace, kdy některé z původně prováděných 
činností zcela odpadnou, v některých případech mohou zase naopak některé přibýt. 
Obecně však platí trend, že se integrací mobilních technologií resp. mobilních zařízení 
a na nich instalovaných mobilních aplikací jednotlivé business procesy zjednodušují a 
tedy dochází k redukci dílčích činností v rámci daného business procesu. 

Mezi nejfrekventovaněji dnes používané mobilní aplikace v korporátním prostředí patří 
bezesporu e-mailový klient, webový prohlížeč, kartografické a navigační aplikace, ale 
též groupware aplikace jako je správa kontaktů, plánování času, úkolů apod., či 
specializované aplikace provázané s ekonomickým informačním systémem podniku.  

Komunikace prostřednictvím elektronické pošty paří v současnosti mezi 
nejrozšířenější způsoby písemné komunikace v korporátní sféře. Zde je třeba 
podotknout, že s rozvojem asymetrické kryptografie a na ní založeném používání 
elektronického podpisu elektronická pošta již takřka zcela nahradila komunikaci 
listinnou realizovanou prostřednictvím klasické pošty. Zatímco ještě relativně nedávno 
bylo používání elektronické pošty možné takřka výhradně ze zařízení typu PC 
(stolních či přenosných) a tedy mobilita této služby resp. aplikace byla poměrně 
výrazným způsobem limitována, dnes je v tomto směru situace diametrálně odlišná. E-
mailový klient s podporou zabezpečených komunikačních protokolů, kryptografických 
funkcí a elektronického podpisu je zcela běžnou součástí aplikačního vybavení 
současných mobilních zařízení. Intuitivní ovládání spolu s vhodně navrženým 
uživatelským interface akcentujícím ergonomická specifika práce s mobilním 
zařízením udělala tato zařízení velmi operativně, pohodlně a snadno použitelná což ve 
svém důsledku způsobilo, že většina uživatelů upřednostňuje tato zařízení před 
zařízeními typu PC. 

Další nepostradatelnou a velmi frekventovaně využívanou aplikací na mobilních 
zařízeních, stejně tak jako na PC, je webový prohlížeč. Mobilní webový prohlížeč 
výrazným způsobem přispívá ke zvyšování a produktivity a efektivity tím, že umožňuje 
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jeho uživatelům (firemním zaměstnancům) velmi flexibilně a operativně přistupovat 
k na webu umístěným informacím, webovým službám, firemnímu intranetu či web 
interface hardwarových zařízení v podnikové síti. Samostatnou a velmi významnou 
kapitolou je fakt, že mobilní webový prohlížeč slouží jako prostředí pro spouštění a 
provoz již zmíněného webového typu mobilních aplikací.  

Je třeba poznamenat, že na rozdíl od webového prohlížeče používaného na PC je 
mobilní webový prohlížeč mnohem těsněji svázán s hardwarovými a systémovými 
prostředky mobilního zařízení, což se následně projevuje v jeho rozšířené 
funkcionalitě. Jde zejména o využívání různých hardwarových senzorů (např. 
gyroskop, akcelerometr) a modulů (např. GPS, kamera) implementovaných 
v mobilních zařízeních. Na základě informací z těchto senzorů a modulů pak webový 
prohlížeč, či v něm spuštěná webová aplikace může například upravit formátování 
zobrazovaného obsahu či nabídnout personalizovaný obsah v závislosti na 
geografické poloze apod. 

Kartografické a navigační mobilní aplikace jsou nepostradatelným pomocníkem 
firemních zaměstnanců pohybujících se často v terénu, mimo podnikové budovy či 
areál, zejména pak ve vzdálenějších lokacích. Pomocí mobilních map, ať už online 
dostupných, či v mobilním zařízení uložených a nad nimi pracujících navigačních 
aplikací pak tito uživatelé mohou snadno a optimálně plánovat i vykonávat své 
služební jízdy či cesty a efektivně tak využívat podnikové zdroje, což se následně 
pozitivně odráží ve zvyšování produktivity ať už jednotlivých zaměstnanců či podniku 
jako celku. Samostatnou kapitolou jsou pak ti podnikoví uživatelé mobilních zařízení a 
na nich instalovaných kartografických a navigačních aplikací, jejichž hlavní pracovní 
náplní jsou právě geodetické či kartografické činnosti. Zde je využití mobilních zařízení 
a výše zmíněných aplikací oproti „běžným“ zaměstnancům posunuto ještě dále, a to 
jak ve směru sofistikovanosti užití, tak v kontextu důležitosti business procesu těmito 
technologiemi podpořeného. 

Neméně důležitým aplikačním vybavením mobilních zařízení jsou groupware nástroje 
pro správu kontaktů, plánování času a úkolů. Před příchodem současných mobilních 
zařízení, jako jsou smartphony či tablety sloužily pro tyto účely PC a jejich přenosné 
obdoby (laptopy, notebooky) doplněné následně o jednoúčelová kapesní zařízení jako 
elektronické diáře či organizéry, později pak o PDA (Personal Digital Assistant) či tzv. 
komunikátory, které lze považovat v jistém směru za přímé předchůdce dnešních 
mobilních zařízení, která svou konvergencí a na permanentní internetové konektivitě 
založené interoperabilitě poskytla této oblasti zcela novou dimenzi využití.  

Současná mobilní zařízení disponují sofistikovanými aplikacemi pro správu kontaktů a 
organizace času. V zařízení lokálně uložená databáze kontaktů může být velmi 
rozsáhlá, ať už co počtu kontaktů či atributů na ně navázaných. Mobilní aplikace 
pracující s touto databází nabízejí poměrně rozsáhlou funkcionalitu včetně propojení 
s dalšími mobilními aplikacemi na daném zařízení, sofistikovaným vyhledáváním a 
online/OTA (Over The Air) synchronizací s databází kontaktů na podnikovém 
groupware serveru (v případě sdílené databáze kontaktů) či jen pracovní stanicí 
daného uživatele.    

Obdobně i mobilní aplikace kalendáře a plánování úkolů umožňuje velmi operativně 
vkládat nové události, upozorňovat na ně a dle jejich typu je případně též propojovat 
s ostatními aplikacemi mobilního zařízení. Velkou výhodou pak zůstává možnost 
online/OTA sdílení a synchronizace těchto záznamů s podnikovými groupware servery 
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a prostřednictvím nich i ostatními dotčenými zaměstnanci, a to v reálném čase, což 
opět vede k optimálnímu využívání disponibilního pracovního času zaměstnanců a tím 
potažmo ke zvyšování efektivity a produktivity na úrovni organizace jako celku. 

Krom výše zmíněných, nejčastěji používaných skupin aplikací či služeb, je jednou  
z dalších předností současných mobilních zařízení schopnost velmi dobré práce 
s dokumenty. Ta se dnes díky obrovskému nárůstu výkonu a stále se zvětšujícím 
displejům těchto zařízení a především pak jejich rozlišení, neomezuje jen na pouhé 
„nouzové“ zobrazení těchto dokumentů s omezenou možností editace, nýbrž nabízí 
relativně sofistikované nástroje umožňující jejich rozsáhlé úpravy a případně pak i 
kompletní tvorbu, tak jak to známe za světa PC. V některých případech je i vytváření či 
editace dokumentů posunuta ještě dál, a to ve směru využití obsahu generovaného 
prostřednictvím integrovaných hardwarových senzorů a modulů daného mobilního 
zařízení (např. fotografie z kamery doplněná o GPS (Global Positioning Systém) 
souřadnice focené lokace bezprostředně vložená do dokumentu vytvořeném či 
editovaném na mobilním zařízení). 

Takto vytvořené či upravené soubory lze uchovávat přímo v paměti mobilního zařízení 
a mít je tak neustále k dispozici nebo je lze okamžitě a velmi snadno sdílet 
prostřednictvím claud úložišť, DMS (Document Management Systém) serveru, e-mailu 
či jiných nástrojů online/OTA synchronizace ať už s obchodními partnery, ostatními 
zaměstnanci, či v rámci vlastního ekosystému IT zařízení. 

Mezi další, v současnosti stále vyhledávanější způsoby využití mobilních zařízení a  
s nimi souvisejících technologií v korporátním prostředí, patří zejména vzdálený 
přístup k ekonomickému informačnímu systému podniku a jeho aplikačním modulům, 
jako je ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship 
Management), SCM (Supply Chain Management), BI (Business Intelligence ) apod., 
což se následně odráží především v rychlosti, ale též flexibilitě získávání a sdílení 
informací a tím potažmo i řešení rozhodovacích úloh na různých úrovních hierarchie 
podnikového řízení. 

5. Závěrem 

Mobilní informační a komunikační technologie postupně našly široké uplatnění nejen  
v našem každodenním životě ale především samotném korporátní prostředí. A právě 
zde, především spolu s nimi souvisejícími, novými trendy, stále častěji sehrávají 
důležitou a zcela nezaměnitelnou roli v rámci podnikových informačních systémů. 
Vždy je však třeba mít na paměti, že hlavní faktory úspěchu využívání těchto 
technologií tví především ve smysluplném a správném způsobu jejich implementace i 
řízení. Budou-li tyto podmínky naplněny, je pak více než pravděpodobné, že mobilní 
informační a komunikační technologie přispějí k zefektivnění fungování organizace 
jako celku. 
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