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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu manažerského reportingu ve vybraném 

oddělení společnosti a formou případové studie následně zpracovává návrh způsobu 

reportingu za využití Business Intelligence technologií, a to na základě provedené 

analýzy procesů a infrastruktury ve společnosti. Analýze předchází rozsáhlá teoretická 

rešerše zabývající řízením informací v organizaci a podstatou Business Intelligence. 

Závěr se věnuje činnostem projektového plánu, který navrhuje nový proces reportingu 

pomocí vybrané technologie. 

 

Klíčová slova: Business Intelligence, manažerský reporting , KPI, Microsoft Power BI, 

rozhodování v organizaci, řízení výkonnosti v organizaci 

 

 

ABSTRACT 

This master’s thesis is focused on evaluation of managerial reporting in defined 

department of a company and by using a case study approach, it designs a reporting that 

actively engages Business Intelligence tools based on performed process and 

infrastructure analysis. Prior to the analysis there a literature review explaining concepts 

of information management and Business Intelligence. The thesis is concluded by 

a project plan that designs a proposal of the new reporting process utilizing given 

technology. 

 

Keywords: Business Intelligence, managerial reporting, KPI, Microsoft Power BI, 

business decision making, business performance management 
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ÚVOD 

Velkým trendem, který následuje většina organizací je digitalizace a digitální 

transformace. Digitalizace se dotýká všech firemních procesů, pomáhá vytvářet nové 

produkty a služby, mění způsob komunikace se zaměstnanci a zákazníky. Zároveň ale 

vytváří tlak na systematičnost již při začátku budování businessu či procesů, rychlost 

vývoje a implementaci nových technologií (Rachinger et al. 2019). Digitalizace je jedním 

z výchozích konceptů, zjednodušeně znamená převést analogický sběr dat na data 

digitální. Díky těmto datům lze restrukturalizovat procesy, instituce či společnost na 

systémové úrovni. Digitalizace a sběr dat přináší i velkou zodpovědnost, jak s těmito daty 

naložit. Tlačí na zavedení metod, zkoumání příležitostí a rozhodnutí jejich využití (Unruh 

a Kiron 2017) a musí fungovat ruku v ruce s fyzickým prostředím. Příkladem, 

u výrobních firem lze pomocí digitalizace dosáhnout zavedením internetu věcí do 

výrobních procesů a následně vytvoření hodnoty k udržení konkurenceschopnosti 

analýzou těchto dat (Rachinger et al. 2019). Podle Davenport a Bean (2018), kteří 

provedli již pošesté šetření na 57 velkých korporacích, trend sběru dat roste, ale firmy 

často nejsou schopny data naplno využít a nemají implementovanou datově orientovanou 

firemní kulturu, jež do jisté míry omezuje efektivní řízení společnosti. Správným 

získáním dat a získání znalostí z jejich zpracování si může firma udržet výhodu na trhu. 

Tato diplomová práce uchopí tuto tematiku, zanalyzuje dostupné koncepty práce s daty 

v organizaci a navrhne možnost jejich zpracování a využití formou reportingu za 

využitím technologických nástrojů Business Intelligence. 

 

Práce se pokusí téma shrnout v následující struktuře. V úvodu práce je stanoveno její 

vymezení a cíle, dále v první části je zpracován teoretický základ oblasti zpracování dat, 

řízení informací a rozhodování ve firmě. V další kapitole je provedena analýza vybrané 

společnosti, jejich dat a aktuálního nakládání s nimi. Na základě analýzy je vypracován 

vlastní praktický návrh práce. Závěrem práce proběhne krátké zhodnocení výsledku 

a uvedení zdrojů a příloh. 
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1. Vymezení problému a cíle práce 

1.1.1. Vymezení problému 

Společnost PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o. (PwC) se zabývá převážně auditorskými 

službami, ale také řízením finančních rizik, komoditním poradenstvím, kybernetikou, 

forenzními službami. Její součástí je i oddělení Risk Assurance, které se stará o správu 

dat, vývoj aplikací či automatizaci procesů. Právě toto oddělení dostalo požadavek na 

zpracování reportu za využití aktuální technologie Business Intelligence (BI) a již 

sbíraných provozních a výkonnostních dat pro vybrané oddělení. V důsledku mého 

zaměstnaneckého poměru ve společnosti PwC v oddělení Risk Assurance (RAS), se 

zpracování tohoto projektu stalo předmětem mé diplomové práce. 

 

1.1.2. Cíle práce 

Cílem této diplomové práce je analýza aktuálního stavu využití dat o chodu a výkonnosti 

vybraného oddělení společnosti a následného návrhu sledování klíčových metrik na 

každodenní bázi za využití nástrojů a metod Business Intelligence. 

 

1.1.3. Použitá metodologie 

Cíl této podkapitoly je přestavit použité metody zpracování výzkumu v rámci této 

diplomové práce a zasazení výzkumu do výzkumné matice. Jako základní koncepty je 

využita výzkumná pyramida dle Quinlan (2011), která je rozšířena o výzkumný model 

od Saunders, Lewis and Thornhill (2009) (obr.1). Stanovení filozofie a přístupu výzkumu 

je důležité, protože to pomáhá pochopit prostředí výzkumu (Quinlan 2011) a postoj 

výzkumníka ke strategii a metodám výzkumu.  
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Obrázek 1.1: Model metodologie výzkumu (Saunders et al. 2009) 

 

Je několik pojmů, které se ke stanovení přístupu výzkumu pojí a pomáhají podat 

komplexní výstup výzkumu. Tento výzkum zaujme pragmatický přístup, což znamená, 

že zaujme praktický přístup k najití řešení (Hammond a Wellington 2012), dále je zvolen 

induktivní přístup, protože výstup práce je založen na literární rešerši a analýze dat 

o firmě. Jako konkrétní strategie výzkumu je poté zvolena případová studie. Způsob 

výzkumu bude deskriptivní, tento výzkum dělá závěry na základě zkoumaného problému 

a procesů (Saunders et al. 2009). Jednotlivé kroky postupu jsou přístupem případové 

studie, kdy se autorka snaží porozumět konkrétnímu problému zavedení reportingu ve 

vybrané společnosti.  

 

Každý výzkum by si měl nastavit pravidla i v rovině etické. Výzkumná etika se zabývá 

oblastí vhodnosti přístupu z pohledu práv subjektů, kteří se stanou součástí práce nebo 

jsou prací ovlivnění (Saunders et al. 2009, s.183-4). Zároveň je důležité se výzkumné 

etice věnovat i z důvodu, že tato diplomová práce reprezentuje nejen autorku, ale také 

vybranou společnost a dále instituci, Vysoké učení technické v Brně, kde vzniká, a tudíž 

je nutné dodržet nejvyšší standardy (Quinlan, 2011). Téma diplomové práce je 

zpracováno s vědomím společnosti PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o., která poskytla 

autorce prostředky k úspěšnému splnění cílů. Společnost poskytla hardwarovou 

i softwarovou výbavu a data ke zpracování. Z důvodu citlivosti dat jsou data 

anonymizována.  
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2. Teoretická východiska 

Tato kapitola představí rešerši konceptů, které tvoří teoretický základ k tématu této 

diplomové práce. Jejím cílem je vytvoření komplexního základu ke zpracování 

následujících dvou kapitol – Analýzy současného stavu a vlastní návrh. 

 

2.1.  Informační management v organizaci 

V návaznosti na kapitolu úvodu, většina firem digitalizuje své procesy a sbírá o nich data, 

trend sběru dat tedy roste, ale firmy s daty často dle Davenport a Bean (2018) neumí 

nakládat. Organizace hromadí data nejen proto, že se v dnešní době považuje za běžné 

mít informační systémy a digitalizované procesy, ale též proto, aby z dat organizace 

mohla těžit, analyzovat a snadno v reálném čase sledovat stav a určovat trendy a vyvíjet 

nové projekty. Veškerá nasbíraná data se tedy musí proměnit v informace a ty ve znalosti, 

aby mohl být proveden rozhodovací proces o budoucích projektech. Wiederhold (1986) 

představuje model, který stále velice aktuálně ukazuje, jaké všechny vstupy jsou třeba 

k rozhodnutí ve firmě. Nestačí pouze data, je nutné vědět, co představují a je nutné mít 

schopné zaměstnance, kteří je převedou do souvislostí a moudře naplánují další kroky. 

Jednotlivé kroky tedy představují jakousi hierarchii (obr. 2.1). 

 

 

Obrázek 2.1: Funkce znalostí a dat v podniku (Wiederhold 1986) 

 

2.1.1. Data, informace, znalosti a moudrost 

Ackoff (1989) jako první přišel s hierarchickou pyramidovou klasifikací termínů data, 

informace, znalosti a moudrost. Data jako samotná čísla či hodnoty, reprezentující 
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jednotlivá měření či sledování, bez kontextu nemají význam. Informace vznikají 

zpracováním dat a přidávají jim význam a odpovídají na otázky kdy, kdo, proč, 

a podobné. Znalosti posouvají informace do další vrstvy a přináší novou definici 

informací, transformují je do instrukcí a tím pádem v porozumění a v kontrolu nad 

systémem. Moudrost poté přináší umění vidět a analyzovat dlouhodobé dopady a trendy 

(Bernstein 2009).  

 

 

Obrázek 2.2: Hierarchie dle Ackoff (1989) 

 

Ačkoliv představené modely dle Ackoff (1989) a Wiederhold (1986) sahají do minulého 

století, jsou stále velmi aktuální v tom, jak se s daty nakládá s rozdílem, že je dnes dat 

sbíráno značně více. Každou den je na celém světě produkován kvintilion (1030) dat (Marr 

2018). Aby mohlo efektivně dojít k jejich zpracování, je třeba využít datové technologie, 

které jsou představeny v kapitole 2.3. Jakmile organizace data převede na informace, 

znalosti a moudra, může je využít. Redman (2017) představuje několik způsobů, jak lze 

s daty naložit. Prvním bodem je využít pouze relevantní a ověřená data k rozhodování. 

Dále lze díky datům zlepšit firemní procesy, služby a produkty. Dnešní marketingové 

trendy využívají model zaměřený na zákazníka (customer centric) a díky datům tak 

mohou svého zákazníka lépe poznat, přiblížit se mi a personalizovat služby či produkty 

(Armstrong et al. 2018). Přítomnost dat snižuje náklady a zvyšuje kvalitu služeb, a pokud 

firmy svoje datové báze propojí s například Google internetovým vyhledáváčem, mohou 

poskytnout odpovědi na otázky, které lidi hledají (Redman 2017; Rachinger et al. 2019). 

Vedení firem často bojuje s následky digitalizace a formováním jasné firemní digitální 

strategie (Unruh a Kiron 2017). Důvod toho je, že rozhodnutí na manažerské úrovni jsou 

nestrukturovaná, tudíž manažeři musí provést úsudek, evaluaci a přinést vlastní názor, 

Moudrost

Znalosti

Informace

Data
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přičemž tyto rozhodnutí mají velký dopad a nejsou rutinní, nemají žádný dopředu 

definovanou proceduru (Laudon a Laudon, 2016). Z důvodu velkého množství dat, která 

slouží jako podklad k rozhodování, je nutné využít nástrojů informačních technologií.  

 

2.1.2. Informační systém v organizaci 

Technologie informačního systému, kterou organizace používají pro management 

informací, je vyvíjena již přes 30 let a je označovaná zkratkou ERP (Enterprise Resource 

Planning) (Basl a Blažíček, 2012). Typické funkce, které informační systém v organizaci 

zastává jsou účetnictví, marketing, výroba, zpracování dat a modul pro management 

(Kendall a Kendall, 1992). Z typických modulů informačního systému vyplývá, že se 

snaží reprezentovat všechny části organizace – tudíž svým způsobem replikovat složitý 

systém a oddělení organizace do roviny informační. Při návrhu a analýze systému, je se 

stejně jako v organizaci, projevena snaha replikovat všechny vztahy a návaznosti. 

Informační systém má jako hlavní cíl zajistit správné informace na správném místě a ke 

splnění tohoto cíle využívá právě informačních technologií (Bruckner, 2012). Při analýze 

informačního systému je důležité brát v potaz perspektivu podniku – které části jsou 

signifikantněji důležité pro oblast působení (Kendall a Kendall, 1992), celá analýza 

probíhá pro zajištění správného výběru informačního systému, tak aby jeho nástroje 

úspěšně umožňovaly plnit cíle organizace. Pro zavedení systému je nutné brát tři hlavní 

komponenty, a to dodavatele a jeho spolehlivost, samotný systém a jeho funkce 

a v neposlední řadě uživatele systému a jeho profil a náročnost na kompetence (Basl 

a Blažíček, 2012).  

 

 

Obrázek 2.3: Symbolické schéma rozšířeného ERP. (Basl a Blažíček, 2012) 
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Informační systém se tedy skládá z několika modulů. Hlavním modulem je ERP modul, 

který řídí kmenovým podnikovým informačním systémem a řídí především výrobu, 

logistiku či účetnictví. Pro rozšíření základních funkcionalit je ERP doplněno moduly 

dodavatelského řetězce SCM (Supply chain management), řízení vztahu se zákazníkem 

CRM (Customer relationship management) a manažerským analytickým modulem BI 

(Business Intelligence) též někdy označovaný jako MIS (Management information 

system) (Basl a Blažíček, 2012). ERP a jeho zmíněné moduly SCM a CRM shromažďují 

data o podniku, průběhu zakázek, kontakty na dodavatele, objednávky zákazníků, stavy 

skladu, vystavené faktury a další. V dnešní době organizace sbírá data o všech procesech 

a všech stavech zboží, objednávek a další, má organizace k dispozici obrovské množství 

dat. Všechna tato data využívá modul BI, který je zpracuje, a tak manažerská úroveň 

organizační struktury poté s daty může komplexně pracovat a používat je k rozhodování, 

jinými slovy změnit je na informace a znalosti dle Ackoff (1989) vysvětlené v předchozí 

kapitole této práce.  

 

2.1.3.  Rozhodování v organizaci 

Dříve bylo rozhodování v organizaci omezeno čistě na management. Díky informačním 

systémům se rozhodování přeneslo i na nižší úrovně organizačních struktur (Laudon 

a Laudon, 2016). V organizaci se proto odehrává několik úrovní rozhodování a každá 

vyžaduje jinou úroveň potřebných informací a znalostí. Rozhodnutí dělíme na 

nestrukturovaná, strukturovaná a semistrukturovaná. Strukturovaná rozhodnutí jsou 

rozhodnutí především operativního managementu, jinými slovy individuálními 

zaměstnanci či týmy, jsou to rozhodnutí rutinní a opakovaná s jasně nastaveným 

procesem (Turban et al., 2013). Příkladem těchto rozhodnutí může být doplnění skladu či 

rozhodnutí o nároku na přesčas. Nestrukturovaná rozhodnutí jsou rozhodnutí seniorního 

managementu, kdy jsou nutná data, použití expertízy a zkušenosti k vyřešení problému. 

Rozhodnutí to jsou důležitá, neopakující se, bez předem nastavených procesů. Taková 

rozhodnutí pro firmu představují strategické zásahy jako třeba vstup na nový trh nebo 

stanovení dlouhodobých strategický cílů (Laudon a Laudon, 2016). Je nutné zdůraznit, 

že pro nestrukturovaná nebo semistrukturovaná rozhodnutí jsou nutná data, na základě, 

kterých management rozhodnutí provádí. Jak bylo popsáno v předchozí kapitole, tato data 
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se v rámci organizace nachází v modulu informačního systému nazvaném Business 

Intelligence, jemuž je věnována následující kapitola. 

 

2.2. Business Intelligence  

V organizaci se dnes děje několik velké množství rozhodnutí každou chvíli. Spousta 

z nich je strukturovaných, díky čemuž mohla být automatizována za využití softwaru 

robotické automatizace procesů a výkonných výpočetních jednotek. Zaměstnanci jsou 

z těchto procesů často vyjmuti, protože jsou pomalejší než stroje. Záznamy o těchto 

strukturovaných automatizovaných procesech mohou monitorovat vyšší organizační 

jednotky, třeba manažeři (Laudon a Laudon, 2016).  

 

Ke zpracování nasbíraných dat ve firmě se využívá právě modul podnikového 

informačního systému nazvaný Business Intelligence. Pojem BI se s neustálým rozvojem 

technologií a rozrůstáním využití rozrostl. Pojem se jako první objevil v polovině 

devadesátých let minulého století, kdy systémy ještě byly značně statické a neměli žádné 

analytické schopnosti (Turban et al., 2014). 

 

 

Obrázek 2.4: Evoluce BI. (Turban et al., 2014) 
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Jak ilustruje obrázek 2.4, pojem BI dnes představuje tzv. deštníkový pojem a v dnešním 

pojetí nepředstavuje jen software, ale i hardware, což znamená veškerou infrastrukturu, 

databáze, integraci a datovou analýzu, metody a aplikace (Turban et al., 2014). BI 

v podstatě představuje integraci všech informačních kanálů ve firmě do jednoho modelu, 

který se následně ve firmě využívá k analýze dat. Z čehož vyplývá hlavní cíl BI, a to je 

umožnit interaktivní přístup, v reálném čase, k datům, umožnit manipulaci s nimi a tím 

nabídnout business manažerům podklady pro provedení analýzy (Turban et al., 2014).  

Analýza poté slouží jako podklad k rozhodování nestrukturovaných problémů (Laudon 

a Laudon, 2016). Pojem BI lze shrnout jako set integrovaných nástrojů, technologií 

a programů používaných za účelem sběru, integrace, analýzy a zpřístupnění dat. 

(Reinschmidt a Francoise, 2000). Jinými slovy se jedná o inteligentní zkoumání, 

integraci, agregaci a multidimenzionální analýzu dat získaných z různých zdrojů (Yeoh 

a Koronios, 2010).  

 

2.2.1. Big data a ETL 

Sběr dat v businessu je tak důležitý právě protože nemůžeme řídit něco, co neumíme 

měřit. Dříve bylo možné sledovat několik charakteristik chování zákazníků a velice 

omezeně tyto charakteristiky analyzovat a převést ku prospěchu firmy. Díky digitalizaci 

světa, čím dál rozsáhlejší prezenci v online světě a nárůst e-commerce je nyní o každém 

kroku člověka sbíráno obrovské množství dat a ty tak tvoří digitální stopu člověka. Je 

nutné pro podnik zajistit nejvyšší možnou kvalitu dat. Pour (2012) tyto data rozděluje na 

rovinu analýzy datových zdrojů a rovinu kontrolních a opravných procedur. Spolu 

s nárůstem objemu dat přišly na svět nástroje na jejich analýzu (McAfee, 2012). Ovšem 

nesbírají se jen čistě strukturovaná data, která mohou být jednoduše zapsaná do 

jednoduché tabulky. Jedná se o data strukturovaná, nestrukturovaná či o tok dat původem 

z e-mailů, webu, zpráv, sensorů, elektronických čipů či sociálních médií, a proto pro 

soubor těchto dat vznikl název velká data (angl. Big data) (Laudon a Laudon, 2016; 

Turban et al., 2014). Big data referují k milionům či bilionům záznamů. Kvůli různému 

typu dat a tím pádem složitějšímu uložení těchto surových dat je zde risk, že nebudou 

uložena a procesována správně, proto je nutné vzít v potaz charakteristiky velkých dat. 

Big data mají tři základní charakteristiky označované jako 3V jako objem (angl. volume), 

rychlost (angl. velocity) a různorodost (angl. variety) Díky neustálému vývoji oblasti 
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velkých dat se nyní můžeme setkat i s modely 7V, kde charakteristiky navíc jsou hodnota 

(angl. value), věrohodnost (angl. veracity), proveditelnost (angl. viability), proměnlivost 

(angl. variability) (Salinas a Lemus, 2017). Objem značí již výše uvedenou hodnotu 

kvintilionu (1030) dat, který je produkován každý den (Marr 2018). Rychlost značí 

rychlost vzniku dat, čím rychleji nové záznamy vznikají, tím více je možné data agilně 

zpracovávat v reálném čase. Různorodost referuje k datové formě a struktuře dat, jak bylo 

popsáno již výše (McAfee, 2012). Proměnlivost mluví o sémantickém významu a změně 

v čase (Akerkar, 2013). Data musí pro firmu tvořit hodnotu, musí být věrohodná 

a udržitelná (Salinas a Lemus, 2017).  

 

2.2.2. Infrastruktura BI 

Při zacházení s velkými daty musíme dbát na jejich ukládání a zpracování (Turban et al. 

2014). Pokud jako business chceme z dat získat podněty ke zlepšení, pravděpodobně 

bude nutné se podívat do několika systémů a data propojit. Infrastruktura Business 

Intelligence obsahuje prvky jako datové sklady (data warehouse), jež je příklad tradičního 

databázového uložení dat. Dále datové tržiště, jež jsou podskupiny skladů s datovým 

zaměřením, nebo technologii Apache Hadoop, jež sdružuje data z různých zdrojí a tvoří 

clustery (Laudon a Laudon, 2016). Jednou z nejdůležitějších částí je proces ETL (z angl. 

extraction, transformation a loading). ETL se stará o výběr relevantních dat ze všech 

dostupných, jejich očištění a nahrání do požadovaných datových struktur.  

 

 

Obrázek 2.5: BI infrastruktura (Laudon a Laudon, 2016) 
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Data jsou pak nahrány v požadované struktuře k analýze a využití pro další nástroje jako 

dolování dat či uspořádání do OLAP (online analytical processing) struktury. OLAP je 

multidimenzionální kostka, která dokáže pracovat s daty z pohledu různých dimenzí 

(Laudon a Laudon, 2016). Data jsou tedy uložena v databázi, která je organizovaná jako 

3D krychle a tudíž můžeme postupovat jednotlivými dimenzemi do šířky, hloubky i do 

délky. Pro zjednodušení příkladem, pokud bychom prodávali různé produkty v různých 

a sledovali prodeje, tak jedna strana krychle mohou být právě produkty, druhá země a třetí 

objem prodejů. Díky OLAP bychom si mohli zobrazit všechny možné kombinace které 

by mezi těmito třemi dimenzemi mohli nastat. 

 

Pro vysvětlení rozdílů mezi technologiemi BI, příkladem právě zmiňovanou OLAP 

technologií, a tradičními transakčními systémy, uvádí Eckerson (2003) přehlednou 

tabulku rozdílů (tab. 2.1).  

 

Transakční systémy Business Intelligence systémy 

Automatizované procesy Podporuje rozhodování 

Navrženo pro účinnost Navrženo pro efektivitu 

Strukturuje business Adaptuje se businessu 

Reaguje na události Vyvolává události 

Optimalizováno pro transakce Optimalizováno pro dotazování 

Tabulka 2.1: Základní rozdíly mezi transakčními systémy a BI systémy. Přeloženo dle Eckerson (2003) 

 

Z přehledu plyne, že transakční systémy plynou na denní bázi a BI se musí neustále 

měnit, od toho se odvíjí i rozdílný typ dat v těchto systémech. V transakčních systémech 

jsou data aktuální, neustále se aktualizující (přepisující se), týkající se pouze daného 

zdroje, orientovány na aplikace a k tomu detailní, kdežto v BI systémech jsou i data 

historická, a tím pádem místo přepisování se tvoří periodické snapshoty, jsou 

integrovaná, orientovaná na danou oblast a detailní, sumarizovaná či derivovaná 

(Eckerson, 2003). Proto lze systémy BI použít velice dobře k rozhodování, když v nich 
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můžeme vidět historický vývoj dat a náhledy na jednotlivé zainteresované oblasti, a tedy 

využít je dobře k vizualizaci příkladem na chronologické ose grafu. 

 

2.2.3. Využití BI dat a jejich vizualizace 

Jakmile jsou data k dispozici pro datové analytiky, je nutné s nimi začít pracovat. K 7V 

charakteristikám velkých dat, jež byly představeny, udávají další zdroje,  příkladem 

DeVan (2016) a Rijmenam (2016), jako další V vizualizaci. Vizualizace dat představuje 

způsob, jakým s velkými daty můžeme pracovat a jasně je představit uživatelům z řad 

managementu či řadovým pracovníkům. Díky zobrazení dat jim můžeme porozumět. 

Business Intelligence platforma poté v organizaci plní svůj účel a poskytuje 

managementu, který tvoří strukturovaná či nestrukturovaná rozhodnutí, jak již bylo 

popsáno v předchozích kapitolách, podklad pro rozhodování.  

 

 

Obrázek 2.6:BI architektura (Turban et al. 2014) 

 

Jak lze vidět na diagramu na obrázku 2.6, data od svého vzniku musí projít komponentami 

BI architektury, jakmile jsou data nahrána v datových skladech, mají k nim přístup datoví 

analytici. Které data dále zpracovávají. Data zpracovaná od datových analytiků jsou 

zpracovány za pomocí programů, které dokáží data představit managementu 

v přehledném uživatelském rozhraní. Datoví analytici však mají jako zdroj informací 

nejen v datových skladech, ale také od managementu. Jak již bylo představeno v kapitole 

2.1., management provádí rozhodování ve organizacích a k tomuto rozhodování 
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potřebuje podklady. Určují tak datovým analytikům, co chtějí v reportech vidět za 

metriky či KPI (Turban et al., 2014). Tím vstupuje do využití dat strategie podniku. Fry 

(2007) tento celý proces za účelem vizualizace dat představuje v 7 formalizovaných 

krocích, viz obr. 2.7. Kroky se shodují s dříve vysvětlenými přístupy k BI podle Turban 

et al. (2014) a Laudon a Laudon (2016), s tím rozdílem, že udávají konkretizovaný 

přístup v případě vizualizace dat.  

 

Schopnosti BI reportingu tvoří šest funkčních analytických prvků, které se snaží plnit cíle 

reportingu. Prvním prvkem jsou produkční reporty, to jsou předdefinované reporty na 

základě specifických požadavků daného průmyslu. Dalším jsou parametrizovatelné 

reporty. Ty fungují na základě uživatelského vstupu a filtrují informace. Filtry mohou být 

aplikovány třeba na region prodejů, produkt či čas. Dalším typem jsou reporty typu 

palubních desek (dashboards), kde vizuální prvky indikují stav jednotlivých metrik. 

Dotazování nebo ad hoc vyhledávací reporty uživatelům umožňují tvořit vlastní reporty 

a jako poslední je zde funkce vrtání do hloubky, která umožnuje uživatelům přepínat mezi 

zobrazením př. pro celý region, země, kraje, obce apod. Vizualizace dat pomocí 

dashboardů je nejvhodnějším zpracováním dat, protože uživatelé – management – díky 

přívětivému uživatelskému rozhraní mohou s daty snadněji pracovat, lépe jim porozumět 

a mohou si je otevřít kdekoliv, tzn. na počítači, na chytrém telefonu, apod. (Laudon 

a Laudon, 2016). 

 

 

Obrázek 2.7: Proces vizualizace dat (vytvořeno autorkou dle Fry (2007)) 

 

První kroky, které Fry (2007) popisuje, a to akvizice dat, analýza, filtrování a dolování 

jsou kroky již popsány v předchozí kapitole. Jsou to kroky, které zpracovávají velká data. 

Samotná vizualizace začíná u kroku reprezentace dat. U reprezentace dat datový analytik 

vezme data, která jsou připravena pro daný účel reportingu a dá jim formu. Příkladem 

grafické záznamy o nákupu produktů lze zobrazit na mapě, škálovou spokojenost 

zákazníků sloupcovým grafem apod. V dalším kroku vylepšení je poté nutné vzít v potaz 

profil uživatele a konkrétně mu přizpůsobit ovládání a zobrazení. Příkladem takových 

Akvizice 
dat Analýza Filtrování Dolování Reprezen

tace Vylepšení Interakce
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úprav může být úprava barev. Zobrazení dat se nabízí několika způsoby. Data lze zobrazit 

tradičními grafy jako čárový graf, sloupcový graf, koláčový graf, bodovým diagramem 

či bublinovým grafem anebo poté specifickými grafy jako je histogram, Ganttův diagram, 

PERT graf, geografická mapa, odrážkový graf, teplotní mapa, stromový diagram nebo 

tabulku se zvýrazněním (Turban et al., 2014).  

 

 

Obrázek 2.8: Příklad vizualizace dat v nástroji Power BI (MS Office 365) 

 

V dalším kroku interakce je uživateli umožněno manipulovat s daty pomocí filtrů, 

přepínání typů zobrazení apod. Příkladem lze uvést, že při zobrazení prodejů se uživatel 

může přepínat mezi měsíčními hodnotami či ročními kumulovanými hodnotami (Fry, 

2007). Tento proces vizualizace je velice důležitý při zpracovávání dat, při projektu 

určuje pořadí jednotlivých kroků k úspěšnému vytvoření vizuálního náhledu dat. 

 

2.2.4. Trendy a nástroje v oblasti vizualizace dat 

BI nástroje jsou vyvíjeny softwarovými a konzultantskými společnostmi. Na trhu 

najdeme řešení především od hlavních hráčů na poli technologií, a to od firem: Oracle, 

SAP, IBM, Microsoft a SAS. Dle Gartner (2019) jsou lídři trhu platformy od Microsoft, 

Tableau, Qlik a Thoughtspot, jak lze vidět na obrázku 2.9. v Gartnerově magickém 

kvadrantu. Společnost Gartner je lídrem v oblasti positioningu technologií. Její 

výzkumná metoda magický kvadrant několikanásobně v roce porovnává produkty pro 

jednotlivé oblasti, v případě této práce pro BI platformy. V matici je dělí do kvadrantů 

pro vyzyvatele, lídry, niché hráče a vizionáře na základě metrik kompletnost vize 



25 
 

a schopnost produkce. Gartnerův magický kvadrant je vhodný pro získání přehledu na 

trhu a určení tak hlavních hráčů (Gartner, 2020). 

 

 

 

Obrázek 2.9: Gartner matice pro BI platformy (Gartner, 2019) 

 

Firma Microsoft má produkt Power BI (MS Power BI). Power BI je software, kterým lze 

řešit vizualizaci podnikových dat. Program umožňuje reporty a aplikace vytvářet, díky 

široké škále funkcí a možností, napojením na několik druhů zdrojů. Nabízí i funkcionalitu 

sdílení reportů pomocí služby Power BI Report server či Power BI service. Zobrazení 

reportů je responzivní, a tak lze reporty zobrazit na různých zařízení. Power BI program 

na tvorbu reportů je ke stáhnutí zdarma. Tableau (Tableau) má velice podobné funkce 

jako Power BI, včetně několika dalších funkcí navíc pro přípravu dat, avšak pro tvorbu 

reportů je nutné zakoupit licenci. Vlastnosti platformy Qlik (Qlik) a Thoughtspot 

(Thoughtspot) jsou opět podobné platformy s nutností zakoupit licence. Thoughtspot 

staví svoji výhodu na možnosti využití umělé inteligence. 
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Při výběru platformy pro zpracování dat je nutné vzít v potaz existující infrastrukturu ve 

firmě, používané systémy, které v organizaci již shromažďují data a také náklady nejen 

na implementaci produktu, ale také na údržbu a podporu při užívání produktu. 

 

2.2.5. Data governance 

Při množství dat, které se každý den generuje, je vhodné v organizaci zavést řízení dat 

(angl. data governance). V mnoha organizacích jsou data brány stále jako součást IT. 

Management ví, že k rozhodování potřebuje věrohodná data, protože dle Fisher (2009) 

jsou často data o zákaznících, produktech, dodavatelích nepřesná. Protože management 

často neví, jak správná data zajistit, je nutné, aby se organizace přesunuly od konceptu 

produkování dat ke konzumaci dat. Fisher (2009) provedl šetření na 279 firmách a zjistil, 

že data jsou nejčastěji používány k mitigaci risků (32 %), dále poté k řízení nákladů (30 

%), optimalizaci výnosů (14 %) a zbytek pro ostatní účely. Fisher (2009) k mitigaci risků 

uvádí příklad z bankovního sektoru, pokud zákazník má několik různých produktů 

u různých entit banky a příkladem u jedné půjčky přestane splácet, trvá propsání této 

informace do všech systémů několik dní, mezitím může být zákazníkovi odsouhlasena 

nová půjčka jakožto vzornému plátci, protože informace o nesplácení se zdržela a bance 

se tímto multiplikuje riziko. Problémy s řízením dat nemusí vzniknout pouze na úkor 

organizace z infrastrukturního pohledu, ale také z právního hlediska, především při práci 

s osobními či klientskými daty a hlediska bezpečnosti pro zamezení úniku dat. 

 

Khatri a Brown (2010) představují pět hlavních domén řízení dat, které se musí brát 

v potaz při práci s daty organizace. Jsou jimi: 

• Principy dat, 

• kvalita dat, 

• metadata, 

• přístup k datům, 

• životní cyklus dat. 

 

U principů dat je nutné objasnit roli a přednosti dat, jaké je využití dat, jakým způsobem 

budou data kontinuálně sbírána, jak jsou data ovlivněny předpisy (př. GDPR). U kvality 

dat se hodnotí požadavky na použití dat, tzn. standardy k zajištění akurátních, správných, 
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kompletních a věrohodných dat. Metadata se starají o sémantiku dat a zajišťují 

reprezentovatelnost dat uživateli. Přístup k datům řídí, jaké omezení by měla být 

nastolena v přístupu k datům určením jejich hodnoty pro business a zhodnocení risků při 

úniku dat. Nastoluje tak procedury schvalování k přístupu dat a nastavuje audity 

dodržování těchto procesů. Životní cyklus dat se stará o ukládání dat, nastavení lhůt pro 

zachování dat a vyřazení či archivaci (Khatri a Brown, 2010). 

 

2.3.  Business reporting 

Business reporting je nezbytná součást již popsaného Business Intelligence, která firmě 

umožňuje vykonávat rozhodovací proces. V dnešní době se reporty zobrazují 

interaktivně, vizuálně a vypadají jako tzv. palubní deska firmy – obsahují přehled všech 

sledovaných metrik a hodnot. Dalo by se říct, že reporting je tedy „komplexní systém 

vnitropodnikových výkazů a zpráv, které syntetizují informace pro řízení podniku jako 

celku i jeho základních organizačních jednotek“ (Šoljaková a Fibírová, 2010, s. 10). 

Business reporting stojí na teorii Business Intelligence, jež bylo popsáno v kapitole 2.2 

a teorii rozhodování v organizaci (kapitola 2.1) a managementu výkonnosti businessu, 

popsané v této kapitole. Jako nástroj k podpoře rozhodování není report pouze 

technologií zobrazení dat, ale představuje integrovaný set procesů, metrik a aplikací, 

které mají společný cíl, a to řídit podnik v oblasti financí či operativního výkonu firmy, 

a tedy překládat strategické firemní cíle do konkrétních plánů (Turban et al., 2014). 

 

Report může mít formu papírovou, digitální či dokonce ústní (Turban et al. 2014) 

a reporting může být generován standardní formou v určitých pravidelných intervalech 

anebo mimořádně (Šoljaková a Fibírová, 2010). Reporting může obsahovat několik 

stránek, a proto je vhodné, aby úvodem byl obsaženo shrnutí pro vedení organizace. 

Cílem každého reportu je, aby byl jasný, stručný, kompletní a správný (Turban et al., 

2014). Jak je představeno v následující kapitole, k přehledu metrik se ve firmě používá 

výkonný podpůrný systém. 
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2.3.1. BPM model 

K využití nasbíraných dat, pro podporu nestrukturovaného rozhodování v organizaci 

v manažerské sféře, je nutné mít zavedený výkonný podpůrný systém (z angl. executive 

support systém (ESS)). Podle Laudon a Laudon (2016), jedna z nejpopulárnějších 

metodologií pro podporu manažerského rozhodování je management výkonnosti 

businessu (z angl. Business performance management (BPM)). BPM používá způsob 

managementu zaměřeného na procesy raději než na tradiční funkční strukturu (Doebeli, 

2011).  

 

 

Obrázek 2.10: BPM model (Antonio et al, 2015) 

 

BPM dává důraz na strategii organizace na základě, které se nastavují operativní cíle. 

Podle Doebeli (2011) se BPM dá také popsat jako řešení pro organizace, která používá 

softwarové technologie k automatizaci a řízení procesů. Colbert (2009; Turban et al., 

2014) popisuje, že BPM má tři komponenty. Prvním je integrovaný set uzavřeného 

managementu a analytických procesů, jež cílí na finanční a operativní aktivity, druhým 

jsou nástroje pro business, které definují strategické cíle a poté měří jejich výkonnost 

a třetím je set hlavních procesů, včetně finančního a operativního plánování klíčových 
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metrik výkonu (KPI) napojené na strategii organizace. BPM rámec je propojená se čtyřmi 

klíčovými procesy – strategie; plánování; monitoring a analýza; jednání a úprava. První 

dva procesy tvoří strategii businessu a třetí a čtvrtý se soustředí na úpravu a provedení 

nastavené strategie. Dohromady tvoří uzavřený cyklus, který napomáhá zvýšit výkon 

organizace viz obrázek 2.4. Aplikováním BPM modelu a jeho dvou hlavních sekcí 

strategie a provedení, se organizace posouvá vpřed a může se soustředit na své hlavní 

procesy, které dodávají obchodní hodnotu (Frolick & Ariyachandra, 2006).  

 

2.3.2.  Balanced Scorecard 

Podkladem pro BPM model, představený v předchozí kapitole, je měření výkonnosti. 

Systémy měření výkonnosti asistují manažerům v kontrole zavádění strategických 

rozhodnutí tím, že porovnávají aktuální výsledky s cíli. Systém pro měření výkonnosti se 

obvykle skládá ze systematických metod pracujících s cíli podniku spolu s periodickým 

reportováním progresu vůči těmto cílům. 

 

Jedním z nejznámějších systémů pro měření výkonnosti je Balanced Scorecard (BSC) od 

Kaplana a Nortona (1996). Od doby, kdy Kaplan a Norton tuto metodiku přestavili, se 

stala běžnou součástí většiny firem. Balanced Scorecard dává důraz na to, aby se firmy 

soustředili nejen na finanční, ale také nefinanční cíle a ukazatele na všech úrovních. BSC 

by měla překládat tyto strategické cíle firmy do uchopitelných konkrétních metrik 

a ukazatelů, a právě tyto metriky by měly představovat balanc mezi čtyřmi základními 

oblastmi, které BSC určuje (obr. 2.11) (Kaplan a Norton, 1996). 
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Obrázek 2.11: Balanced scorecard oblasti (Kaplan a Norton, 1996) 

 

Perspektiva zákazníka 

Pro podnik je důležitá spokojenost jeho zákazníka, což sekondují marketingové modely 

zaměřené na zákazníka (customer centric) (Armstrong et al., 2018). Hlavními indikátory 

spokojenosti zákazníka je, že pokud není spokojený u naší firmy, splní mu představy naše 

konkurence. Špatné řízení firmy z pohledu této perspektivy vede k nespokojeným 

zákazníkům, a tedy špatnému marketingu, a tedy k budoucímu poklesu prodejů (Turban 

et al. 2014). Při implementaci metrik týkajících se spokojenosti zákazníků je vhodné 

využít metody segmentace trhu a metrik retence, akvizice, spokojenosti či profitability 

zákazníků. Určit si cílové segmenty a budovat s nimi zákaznický vztah a budování 

značky (Kaplan a Norton, 1996). 

 

Perspektiva finanční 

Ačkoliv Kaplan a Norton (1996) dávají důraz především na nefinanční ukazatele, 

v žádném případě nezlehčují důležitost těch finančních. Přesné finanční ukazatele 

a informace jsou stále prioritou ve všech firmách a většinou je to něco, co mají firmy 

velice dobře zavedené i před počátkem používání systému měření výkonnosti. Pokud 

firmy používají informační systémy a další databázové systémy, mají data 

centralizovaná. Je dále vhodné zahrnout do finanční perspektivy nejen př. výnosy, ale 

také analýzu risků či nákladové řízení (Turban et al., 2014). 
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Perspektiva učení se a růstu 

Tato oblast se zabývá odpovědí na otázku, jak může firma dosáhnout svojí vize, a přitom 

si zachová schopnost změny a zlepšení se. Oblast tedy zahrnuje trénink zaměstnanců, 

management znalostí, budování firemní kultury a firemních charakteristik. V dnešní době 

neustálého technologického pokroku se k této oblasti tedy pojí i neustálé vzdělávání 

a adaptace zaměstnanců na nové technologie. Metriky pomáhají manažerům získat 

přehled, kolik času zaměstnanci tráví vzděláváním či jak si vedou. Tato oblast je 

základním kamenem pro řízení znalostí ve firmě, nejen pomocí tréninků a kurzů, ale také 

pomocí koučování a přípravy zaměstnanců na řešení problémů (Turban et al., 2014). 

 

Perspektiva interních procesů 

Proces odvozování metrik a cílů pro oblast interních procesů reprezentuje důvod, proč se 

BSC tak liší od konkurenčních metodik, které se soustředí na finanční pohled na věc. 

Metriky této perspektivy určují, jak musí fungovat vnitřní procesy, aby bylo nastoleno 

dokonalé prostředí pro plnění ostatních cílů a perspektiv. Manažeři tak mohou snadno 

kontrolovat, jak interní procesy fungují a zda jsou stále nastaveny tak, aby identifikovali 

potřeby zákazníků a mohli dodávat produkty a služby. Příkladem se může jednat 

o procesy před nákupem, během nákupu a po nákupu produktu zákazníkem (Kaplan 

a Norton, 1996). 

 

2.3.3. Monitorování a analýza pomocí dashboardů 

Jak již bylo stanoveno v předchozích kapitolách, nejčastějším zobrazením jsou reporty 

pomocí tzv. palubních desek – dashboardů. Dashboardy poskytují vizuální přehled 

důležitých informací, které jsou poskládány v rámci obrazovky, tak aby mohli být 

informace zpracovány jedním pohledem a poté až zkoumány více do detailu (Turban et 

al., 2014). Zobrazované hodnoty jsou na dashboardu zobrazeny pomocí čísel, textu 

a grafických elementů (Few, 2005). Příklad vizualizace dat je zobrazen na předcházejícím 

obrázku 2.8. Obsah reportu, údaje, metriky a KPI, jsou určeny cíli firmy, a to 

strategickými a operativními, které vychází ze systému řízení výkonnosti, př. Balance 

scorecard představeného v předchozí kapitole. 
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Podle Eckersona (2010) nejvýznamnější výhoda dashboardů jsou tři vrstvy informací 

a to: 

• Monitorování,  

• analýza  

• a management.  

 

Monitorování představuje grafické, abstraktní data, které monitorují klíčové výkonnostní 

metriky. Analýza představuje sumarizovaná dimenzionální data, která analyzují příčiny 

daných problémů. Část managementu se stará o detailní operativní data, která identifikují 

akce, které firma může podniknout. Díky těmto vrstvám se vejde do jedné nebo několika 

obrazovek obrovské množství informací. To dle Few (2010) představuje zároveň i výzvu 

datovým analytikům, vměstnat velké množství informací na jednu obrazovku bez 

rozptýlení pozornosti, a to vše způsobem, kterému uživatel porozumí. Dále dle Few 

(2010), management organizace si často chce nechat vytvořit nějaký dashboard, ale 

nemají vůbec představu, jaké požadavky je nutné datovým analytikům dodat. Datový 

analytik proto musí velice dobře komunikovat na obě strany – technickou i ekonomickou. 

Časté elementy, které datový analytik používá na dashboardech, jsou zobrazení hodnot 

pro aktuální rok versus minulý rok (kalendářní či fiskální), porovnání aktuální hodnoty 

k nastavenému cíli, procentuální zobrazení dosažení cílových hodnot, průměrné hodnoty, 

porovnání hodnot s konkurencí či trhem a další (Few, 2010). Před vypuštěním nového 

dahsboardu mezi všechny uživatele, je vhodné provést testovací fázi, zda budoucí 

uživatel rozumí všem elementům a nedochází ke špatnému pochopení hodnot. 

 

I když každý dashboard slouží jinému účelu, dashboardy mají dle Turban et al. (2014) 

některé společné znaky: 

• Mají vizuální komponenty (grafy, semafory apod.), které na první pohled 

zdůrazňují význam dat a tím pádem akce, které má uživatel provést. 

• Jsou uživatelsky přívětivé – dají se používat jednoduše a bez tréninku.  

• Kombinují data z různých firemních systémů do jednoho sumarizovaného 

unifikovaného pohledu na business. 

• Umožňují funkci vrtání do hloubky dat hiearchicky, tak aby se uživatel mohl 

prokliknout k detailním zdrojovým informacím a získal tak větší kontext.  
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• Prezentují dynamický náhled v reálném čase s častým obnovováním dat 

umožňující uživateli zůstat v obraze včetně všech nových změn.  

• Vyžadují velice málo technických kroků k implementaci, spuštění a údržbě. 

 

2.4.  Řízení rizik a analýza projektu návrhu reportingu 

Pro vedení úspěšné firmy je nutné identifikovat kritické momenty ve firmě, ty jsou 

odlišné podle fáze, ve které se firma nachází. Firma může být ovlivňována interními 

i externími faktory. Interními faktory může být vztah mezi řídící složkou a vlastnickou 

složkou a stupně specializace a byrokracie (Rais a Doskočil, 2007). 

 

2.4.1. SLEPTE analýza 

SLEPTE nebo někde uváděná jako PESTEL či PESTLE analýza se zabývá především 

externím prostředím působícím na firmu. Tyto faktory jsou ekonomické, politické, 

sociální, technologické a technické, ekologické a legislativní. Díky ní získáme důležité 

informace o vývoji prostředí, ve kterém firma působí. Externí faktory, příkladem 

legislativní, mohou nutit firmu ke změně. Pokud bude schválen zákon, který bude př. 

firmě limitovat výrobu, firma musí být připravená se adaptovat (Rais a Doskočil, 2007). 

 

2.4.2. Strategický model 7S 

Rais a Doskočil (2007) popisují 7 kritických faktorů úspěchu firmy. Tyto faktory jsou 

vnitřní a vzájemně propojené a jsou jimi struktura, strategie, schopnosti, systémy, styl, 

spolupracovníci a sdílené hodnoty (obr. 2.12).  
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Obrázek 2.12: Rámec 7S faktorů dle firmy McKinsey (Rais a Doskočil, 2007) 

 

Strategie firmy se soustředí na vizi firmy a její poslání, je tedy určena dlouhodobým 

směrem firmy nastavenými strategickými cíli a způsoby jejich dosažení. Ve firmě může 

být aplikována buď strategie konkurenční výhody nebo zaměření na cíl. Organizační 

oblast se stará o rozdělování kompetencí, pravomocí mezi pracovníky tak, aby bylo 

optimální. Určuje tedy organizační strukturu ve firmě, zda bude liniová, funkcionální, 

maticově řízená apod. Systémy chápejme jako všechny informační systémy, tzn. práce 

s daty, informacemi a znalostmi a stupně automatizovanosti, se kterýma firma pracuje. 

Styl řízení poté udává, zda je ve společností autoritativní či demokratický apod. styl 

řízení. Oblast Spolupracovníků se soustředí na zaměstnance, protože ti jsou hlavním 

zdrojem, který ve firmě zvyšuje výkonnost. Sdílené hodnoty poté obsahují firemní 

kulturu, ta nastoluje atmosféru ve firmě. Schopnosti vyjadřují kvalifikaci personálu. Ta 

je odpovídající stupni, na kterém zaměstnanec pracuje, především u manažerů 

a vedoucích pozic je vyšší nárok na kvalifikaci. (Rais a Doskočil, 2007) 

 

2.4.3. Porterův model 5 sil 

Porterův model 5 sil je model, který analyzuje sílu konkurence v daném odvětví. Všech 

pět sil hraje roli při specifikaci daného trhu a používají se k měření intenzity konkurence, 

atraktivity a profitability trhu či průmyslu a tvarují strategii firem. Těmito silami jsou: 

vyjednávací síla a vliv dodavatelů, vyjednávací síla a vliv zákazníků,  nová konkurence, 
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stávající konkurence a hrozba substitučních služeb nebo produktů (obr. 2.13) (Porter, 

1979). 

 

Obrázek 2.13: Porterův model 5 sil. Vytvořena autorkou dle Porter (1979) 

 

2.4.4.  SWOT analýza 

SWOT analýza je často oceňována za svoji jednoduchost a praktičnost a je jednou ze 

základních metod strategické analýzy. SWOT analýza integruje získané poznatky 

z předešlých analýz. Tyto zjištění sjednocuje a vyhodnocuje a pomáhá tak určit 

směrování a vývoj dalších strategických kroků organizace. Určuje silné stránky (S), slabé 

stránky (W), příležitosti (O) a hrozby (T). Hodnotí tedy vnitřní prostředí silnými 

a slabými stránkami a vnější prostředí firmy příležitostmi a hrozbami (Grasseová et al., 

2012).  

 

2.4.5. Lewinův model 

Lewinův model je model řízení změny, a to jedním z nejznámějších. A projekt zavedení 

reportingu ve firmě je zde právě zvažovanou změnou. Taková změna ve firmě musí být 

řízena, aby jí mohlo být dosáhnuto za podmínek, kdy firma bude stále životaschopná 

a nedojde k neefektivním krokům. Lewinův model zachycuje správné pořadí kroků, které 

se při řízení změny musí udát (viz obr. 2.14). Což značí právě jeho hlavní výhodu, kterou 

Stávající 
konkurence

Hrozba 
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konkurence

Vliv 
odběratelů

Hrozba 
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ch 
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je správná posloupnost a časování činností. Změnou ve firmě může být právě zavedení 

business reportingu pomocí dashboardu, jež byl popsán v předchozích kapitolách. 

 

 

Obrázek 2.14: Lewinův model řízení změny (Rais a Doskočil, 2007) 

 

V první řadě je nutné provést analýzu současné situace a vyhodnotit, zda je vhodné 

změnu provést či nikoliv. Výsledky získáme z výše popsaných analýz a získáme tak síly 

působící pro a proti změně. Také je provedena analýza rizik, které jsou nepříznivými 

okolnostmi pro daný projekt či organizaci a je nutné identifikovat, stanovit jim hodnotu 

a dopad a zavést protiopatření a riziko vymazat či snížit a neohrozit tak naše aktiva. 

Rizika lze hodnotit kvalitativní metodou a rizika obodovat. Přidělujeme jim hodnotu pro 

jejich pravděpodobnost a dopad, jejichž násobek určuje hodnotu rizika. Po zavedení 

protiopatření by se tyto hodnoty měly snížit.  (Rais a Doskočil, 2007) 

 

Poté je nutné identifikovat agenta změny, který určuje, kdo bude nositelem procesu, zda 

jednotlivec či skupina. Důležitým faktorem, který musí agent změny (často manažer) 

zvážit, je ochota zaměstnanců a zainteresovaných osob akceptovat změnu. (Rais 

a Doskočil, 2007) 

 

Jako další je nutné identifikovat intervenční oblasti neboli oblasti, kde daná změna 

provede zásah. Dalším krokem je samotná intervence neboli vlastní změna neboli vlastní 

projekt, který se modelem plánované změny řídí a změnu zavádí a tvoří ho soubor daných 

činností. Tyto činnosti se analyzují pomocí metody kritické cesty či metody PERT. 

Zkratka PERT znamená Program Evaluation and Review Technique. Jedná se 

o standardní metodu síťové analýzy. Metoda se využívá při řízení projektu při odhadu 
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doby trvání projektu. Oproti metodě kritické cesty (CPM) metoda PERT nepředpokládá 

přesné délky trvání činností, pracuje s pravděpodobnostními odhady doby trvání 

jednotlivých činností. Zároveň pomáhá odhalit rizika. V metodě PERT se pracuje 

s následujícími vzorcemi (Rais a Doskočil, 2007): 

• t(ij): očekávané trvání činnosti vypočtené dle vzorce  

o a: Optimistický čas trvání činnosti. 

o m: Odhad nejpravděpodobnější doby trvání činnosti. 

o b: Pesimistický čas trvání činnosti. 

• statistické ukazatele 

o směrodatná odchylka  

o rozptyl  

• ZM a ZP jako hodnoty nejdříve možného a nejpozději přípustného začátku 

• KM a KP jako hodnoty přípustného a nejpozději možného konce 

 

Jako poslední krok musí dojít ke zhodnocení dosažených výsledků. Vlastní zavedení 

změny může být rozděleno na fázi rozmrazení stávajícího procesu, změnu a zmrazení 

nově zavedeného procesu po změně.  (Rais a Doskočil, 2007) 

 

2.5.  Projektové řízení 

Projekt cílevědomě uskutečňuje určenou inovaci s daným termínem zahájení a ukončení. 

Jde o sestavu aktivit, které mají přívlastek dočasnosti a jsou zaměřené na dosažení 

specifického cíle za podmínek limitace zdrojů jako je čas a finanční prostředky. Tato daná 

sestava aktivit je nerutinní, jedinečná a je nástrojem pro dosažení změny, dosahují 

definovaný cíl a vykonává je definovaný projektový tým. Často dochází k zaměňování 

pojmů projekt a proces, kde hlavním rozdílem je právě fakt, že projekt je unikátní 

a jednorázový, přičemž proces je set činností, které se stále opakují a není omezen časem 

na vypracování projektu. Projektové řízení jako takové se zabývá řízením výše 

definovaného projektu. Řízení jasně vymezuje set činností a dostupné zdroje a zajišťuje, 
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aby byl dosažen definovaný výsledek za daných podmínek. Pro úspěšný projekt je tedy 

nutné vzít v potaz tzv. projektový imperativ, který definuje čas, rozpočet projektu 

a kvalita výstupů (Němec, 2002). 

 

Aby projekt splnil svůj cíl, je nutné ho úspěšně řídit. K řízení projektu se používá 

metodika projektového řízení, která je podle PMBOK (PMI, 2004) popsána jako životní 

cyklus projektu definující procesy, strukturu, potřebnou dokumentaci a předpisy 

projektu. Doucek (2006) pak přibližuje význam definicí životního cyklu projektu, který 

je formalizovaným cyklem, kde jsou aktivity a činnosti a jejich plnění projektu časově 

uspořádány. Cyklus udává začátek, průběh a konec projektu.  

 

K úspěšnému dokončení projektu je vhodné použít jednu z existujících a ověřených 

metodik, která předem pomůže projektu se vyvarovat špatně nastavenému časovému 

rámci, chybějící komunikaci apod. Existuje velké množství ověřených metodik jako 

PMBOK, Prince2, Scrum, metoda kritické cesty a další. Některé z nich jsou zastřešeny 

organizacemi, které na základě složení zkoušek vydávají certifikáty projektových 

manažerů. Těmito autoritami jsou př. Axelos (Tayllorcox), která zastřešuje 

nejpoužívanější metodiku Prince2 nebo Project management institute zastřešující 

metodiku PMBOK (PMI, 2004). Řízení projektů v organizace může být také oceněno 

certifikátem standardy ISO.  

 

Výběr správné metodiky vychází z charakteru projektu. Projekty, kde je dopředu jasný 

cíl, podmínky a veškeré detaily projektu se uchylují k tradičnímu způsobu řízení. IT 

projekty a projekty, kde klient má obecný požadavek a je potřeba formu finálního 

produktu projektu doladit během vývoje, volí agilní přístupy řízení projektů. Vybraná 

metodika poté specifikuje náležitosti předprojektové, projektové a poprojektové části. 

Předprojektová fáze je fáze plánovací, příkladem se provádí nastavení strategie, cíle, 

tvorba harmonogramu. V projektové fázi dochází k samotné realizaci a monitoringu 

činností a v poprojektové fázi dochází k uzavření činností, reflexi a předání projektu 

(Svozilová, 2006). 
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V tradičních rigorózních metodikách tedy je znám plný rozsah řešení na začátku, lze 

popsat všechny procesy, které definují veškeré činnosti projektu, je zde velký důraz na 

kvalitu projektu. Komunikace se zadavatelem probíhá pouze na začátku a na konci, vztah 

je smluvně ošetřen. Provádění změn v zavedené dokumentaci je velice náročné. Příklad 

takové metodiky je vodopádový model, kde lze vidět, že jednotlivé činnosti jsou na sebe 

chronologicky vázány. Využití je příkladem u konstrukčních projektů (Svozilová, 2006). 

 

Agilní přístup je opakem rigorózního přístupu. Příkladem je uvedena metodika Scrum, 

která má inkrementální průběh a místo kompletně dopředu nastavené dokumentace se 

skládá z několika iteračních 30denních sprintů, během kterých se postupně přidávají 

a upravují činnosti projektů na základě komunikace s klientem, na kterou je dán důraz, 

spolu se zpětnou vazbou, proto je velice jednoduché řídit změny. Využití agilních 

metodik se hojně objevuje v IT projektech. Projektový tým se sice snaží si vybrat co 

nejvhodnější metodiku pro projekt, často nevolí jen jednu, naopak 56,6 % výrobních 

firem volí kombinaci metodik. Zároveň ani správné použití metodik nezajistí 

stoprocentně úspěšný projekt, výrobní firmy uvádějí dodržení nákladů, sdílení informací 

mezi týmy a správně rozdělení práce (Sauer, 2017).  

 

2.6. Výstupy kapitoly 

Tato kapitola připravuje teoretický rámec pro oblasti, kterých se tato práce týká. 

Vysvětluje problematiku Business Intelligence, problematiku rozhodování v organizaci, 

business reportingu a představuje metodiky a analýzy a přístupy projektového řízení, 

které budou nutné k úspěšnému vypracování práce.   
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3. Analýza problému a současné situace 

3.1. Představení společnosti  

Firma PricewaterhouseCoopers (PwC) je již 25 let českou pobočkou globální auditorské 

a poradenské firmy. Je součástí sítě firem ve 157 zemích s dohromady více než čtvrt 

milionem zaměstnanců, z toho cca 1300 v České republice. Dohromady usilují 

o poskytování kvalitních poradenských, daňových, právních a auditních služeb. Historie 

firmy sahá až do roku 1854. V České republice má zastoupení v Praze, Brně a Ostravě 

a reprezentuje ji více než tisíc zaměstnanců (PwC Audit, 2019).  

 

Obchodní jméno, právní forma PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. 

Sídlo Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4 

IČO 40765521 

Základní kapitál 2 000 000 Kč 

Datum zápisu 26. srpna 1991 

Tabulka 3.1: Základní údaje o firmě (OR, 2020) 

 

Firma se věnuje oblasti auditu, poradenství a právním službám a je tedy složena 

z několika entit. Tato práce se zaměří převážně na entitu PricewaterhouseCoopers Audit 

s.r.o. (PwC Audit), která zastřešuje oblast služeb auditu. Firma spadá do takzvané Velké 

čtyřky auditorských firem spolu s firmami Deloitte, KPMG a Ernst & Young. Základní 

údaje o firmě jsou popsány v tabulce 3.1., podrobnější analýza je provedena v následující 

kapitole. Tato diplomová práce se soustředí na vybrané oddělení společnosti, nýbrž 

vytvořený report je aplikovatelný na všechna oddělení auditní entity, protože hlavní 

metriky měření výkonnosti jsou jednotné. 
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3.2.  Strategická analýza aktuálního stavu 

Tato kapitola se pokusí pomoci několika teoretických rámců kriticky analyzovat 

prostředí, ve kterém projekt bude implementován a tím identifikovat případná rizika. 

Použité metody v následujících kapitolách budou SLEPT analýza a strategický model 7S, 

jež nabídne komplexní analýzu prostředí, Porterův model pěti sil a SWOT analýza, který 

se zaměří na konkurenční prostředí. 

 

3.2.1. SLEPTE analýza 

Sociální faktory 

Firma zaměstnává cca 1300 zaměstnanců a věkový průměr je zde kolem 34 let (PwC, 

2020a). Z těchto zaměstnanců tvoří 49 % ženy a ve společnosti najdeme v řadách 

zaměstnanců i několik národností a ras. V České republice byla v uplynulých měsících 

jedna z nejnižších mír nezaměstnanosti, pandemická situace zatím toto neovlivnila, 

protože dle Eurostat (2020) je k měsíci dubnu 2020 míra nezaměstnanosti stále jen 2 %. 

Pro uvedení porovnání, v celé EU je tato hodnota k dubnu 2020 6,5 % (Eurostat, 2020). 

Důsledkem nízké míry nezaměstnanosti na trhu práce je poptávka především po 

zkušených zaměstnancích-profesionálech, především z technických oborů (Hays, 2018). 

Výstupem této situace je sháňka po nové pracovní síle – mladých absolventech vysokých 

škol (Hays, 2018), u kterých je tedy nutné vyvíjet velké množství náborových aktivit. 

A pro udržení zkušených zaměstnanců-profesionálů je nutné, především při situaci 

pandemie, zavést interní opatření či procesy, které zajistí spokojenost zaměstnanců 

s jejich pracovní pozicí. Protože zkušení zaměstnanci demograficky odpovídají pozdější 

generaci X a generaci Y, která se již stará o rodinu. Pandemie COVID-19 se právě do 

sociálních faktorů promítne především pro zaměstnance s dětmi či s rodiči vyžadující 

péči, a tak zaměstnanci mohou potřebovat větší flexibilitu při uzavřených školách a při 

nucené změně životního stylu. 

 

Legislativní faktory 

Z pohledu tohoto projektu se legislativní faktory mohou projevit formou obchodního 

a pracovního práva, kdy by žádná nastavená odpovědnost a cíle, které musí zaměstnanci 

plnit, neměli překračovat zákonné meze. Společnost a její zaměstnanci se dále řídí 
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vnitřními směrnicemi. Protože se tento projekt týká práce s daty, je nutné zabývat se 

i oblastí mlčenlivosti a ochrany dat při práci s interními, především klientskými daty. Je 

nutné mít spolu s organizační strukturou stanovené i úroveň přístupu k interním datům 

o výkonnosti či o zaměstnancích pro každou pozici a zajistit nerizikový střet zájmů při 

práci na klientských projektech. 

 

Ekonomické faktory 

Ekonomické výsledky firmy jsou dobré, firma působí v oboru, který je velice 

perspektivní, avšak závislý na klientské poptávce. Nejen v důsledku predikovaného 

nástupu úpadku české a světové ekonomiky v důsledku opatření proti viru COVID-19, 

ale také jako obecný trend, je tlak na snižování nákladů. Z pohledu poskytování služeb 

auditu je výhodou, že na základě určitých ukazatelů jsou firmy povinny provádět finanční 

audit dle podmínek zákona, tudíž poptávka po auditorských službách je dokonale 

neelastická. Nicméně v této chvíli (duben 2020) ještě nelze ve statistikách vidět drtivé 

dopady pandemických opatření, ale lze pouze spekulovat o jejich dopadu na českou 

a světovou ekonomiku. V tuto chvíli stále není jasné, kdy opatření skončí. Dle nynějších 

předpokladů je možné předpokládat, že HDP České republiky bude klesat, dojde ke ztrátě 

kontinuity u globálních hodnotových řetězců a dá se říct, že poškozená odvětví budou 

zahrnovat především služby (Marek, 2020). 

 

Politické faktory 

Politický risk by mohla přinést země, kde je nestabilní režim a mohlo by dojít k převratu, 

což v České republice nehrozí. Nicméně PwC je součástí celosvětové sítě, díky tomu, že 

působí v 157 zemích a zaměstnává kolem 250 tis. lidí (PwC Audit, 2019). Aktuální 

situace kolem koronaviru COVID-19 vyžaduje politické zásahy nejen v České republice, 

ale v celém světě, tudíž je nutné sledovat dění a uzpůsobit firemní strategii a fungování 

firmy nastoleným opatřením. Pro to, aby firma mohla nabízet relevantní služby, 

příkladem v oblasti daňového poradenství, je nutné sledovat dění na politické scéně 

a vývoj nových navrhovaných zákonů. PwC si zakládá na transparentnosti a kontroluje 

přísné vyhovění pravidlům a politikám, aby tak nemohlo dojít k nezákonným situacím 

pod jménem firmy. 
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Technologické faktory 

Jak již bylo zmíněno, v oboru podnikání se tlačí na úsporu nákladů. Využití technologií, 

definování opakovaných procesů, využití umělé inteligence jsou nástroje, které tomuto 

mohou pomoct. Nicméně kromě implementace nových nástrojů určených na každodenní 

činnosti zaměstnanců, je nutné také zaměstnance vzdělávat v jejich používání, jinak by 

naopak mohly nástroje vést k neefektivitě.  

 

Ekologické faktory 

Ekologické trendy současné scény mají na firmu dopad především na operativní procesy. 

Je vhodné dát důraz na ekologičnost provozu kanceláří či cest za klienty. PwC aktivně 

třídí odpad, pražská kancelář má ocenění LEED platinum, jež hodnotí její ekologičnost 

(PwC, 2020). Dále díky zavedení technologií a sdílením dat přes internet mohou částečně 

být omezeny návštěvy klientů či tisk. PwC dříve nabízela ve svých kancelářích vody 

v plastových lahvích, což nyní nahradila filtračními zařízeními. Tudíž se dá říci, že firma 

reaguje na ekologické trendy a její kanceláře poskytuje zaměstnancům vhodné pracovní 

prostředí. 

 

3.2.2. Porterův model 5 sil  

Stávající konkurence 

PwC je součástí takzvané Velké čtyřky, tedy čtyř celosvětově působících firem v oblasti 

auditu a poradenství. Jsou jimi Deloitte, Ernst & Young, KPMG a právě PwC. V oblasti 

poradenství by se pak přidaly ještě globální firmy McKinsey&Company, BCG či 

Accenture. Z pohledu auditního odvětví je výhodou, že firmy jsou dle určitých zákonných 

specifik povinni měnit své auditory, tudíž nemůže nastat monopol jedné auditní 

společnosti na trhu. Ostatní poskytovatelé auditních služeb jsou zpravidla menší firmy, 

které se tím pádem i zaměřují na nabízení svých služeb menším firmám. PwC audituje 

především větší firmy - aktuálně audituje 35 % ze 100 top českých firem (PwC, 2020a).  

 

Nová konkurence 

Hrozbu nové konkurence představuje pro firmu nástup nových firem zaměřených na 

programování, konkrétně firem zaměřených na vývoj aplikací, implementaci nových 

systémů, poradenských služeb s využitím nejnovějších technologií. V PwC tyto služby 
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tvoří jen část celkového zaměření firmy, proto je i konkurence jen částečná. V malé firmě 

totiž často může dojít k rychlejší adaptaci nové technologie a vytvoření nové služby. Pro 

udržení konkurenceschopnosti je nutné tvořit prostředí, které se bude schopné rychle 

adaptovat na nové technologie a udržovat zaměstnance digitálně gramotné.  

 

Vliv odběratelů, zákazníků 

V rovině klientů je nutné si udržovat dobré vztahy. Zákonná povinnost provádění auditu 

může otevřít dveře do organizací, případně do celých skupin a tím vytvořit nové 

příležitosti pro projekty z ostatních odvětví firmy. Z tohoto důvodu je nutné potenciální 

zakázky správně analyzovat. Velkou výhodu může pro nadnárodní organizace hrát i to, 

že PwC působí globálně, tudíž je možné, aby zastřešovalo audit či jiní služby několika 

poboček firmy v různých zemí najednou. 

 

Vliv dodavatelů 

PwC je firma, která nabízí služby, tudíž nevyužívá dodavatele materiálu, ale využívá 

dodavatele služeb. A to nejen pro zajištění infrastruktury a běžného provozu, to znamená 

dodej software jako G-suite, hardware jako notebooky či hotely a catering pro dané účely, 

ale také dodavatele služeb jako úzce specializované firmy, které poskytují expertízu 

v niche oblastech a pomáhají tak PwC dosáhnout požadovaných výstupů projektu. 

Konkurence dodavatelů v tomto smyslu by mohla nastat, pokud by se tyto expertní firmy 

rozhodly konkurovat PwC při tenderu na případné další projekty. V tomto případě by ale 

byl dopad na firmu velice malý, vzhledem k tomu, jak široké portfolio služeb PwC nabízí. 

 

Hrozba substitutů 

Vzhledem k povaze auditních služeb, které představují majoritu nabídky společnosti PwC 

Audit je hrozba substitučních služeb téměř nulová. Pomyslným substitutem by mohlo být 

využití nových technologií a umělé inteligence pro analýzu finančních výkazů, ale i zde 

bude stále potřeba zásah člověka a PwC tyto technologie může implementovat jako svoje 

služby, jakožto již určitá automatizující řešení používá, viz bod Systémy v 3.2.3. 
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3.2.3. Strategická analýza 7S dle McKinsey  

Strategie 

PwC má svoji strategii jasně danou a odráží ji v globální vizi celého korporátu. Vizí firmy 

je vytvářet řešení aktuálních problémů ve společnosti a poskytovat služby, které 

pomohou plnit cíle jejich klientů. Což znamená dělat věci správně, což se odráží nejvíce 

v auditorských službách, a poté být iniciátorem změny. Firma má široké působení, a tudíž 

spoustu odborníků a profesionálů z různých oborů a nabízí se tak příležitost sestavení 

týmů s širokým působením. PwC Audit staví jako zásadní strategickou prioritu kvalitu. 

Praktikuje tak ucelenou metodiku, kterou se snaží zvýšit úroveň auditních služeb. Do 

budoucna vidí firma dominanci v rozvoji technologií, práci s Big data a strojovým 

učením (PwC Audit, s.r.o., 2019). Aktuální pandemická situace nutí firmu k rychlejší 

adaptaci technologií, aby mohlo být zajištěno poskytování služeb a pohodlná práce 

zaměstnanců formou práce z domu. Nicméně hodnoty firmy pandemie nemění, stále je 

prioritou zachovat kvalitní služby. Firma díky svému technologickému oddělení 

a expertíze v oboru vyvíjí nové nástroje a využívá nové technologie, které zvyšují 

efektivitu, a tak snižují náklady a plní cíl firmy o snižování nákladů v řízení důsledku 

pandemie COVID-19. Také zvýšila důraz na kontrolu dat o nákladech a výkonnosti 

zaměstnanců. Příkladem je i zavedení práce s daty či reportingy, které automatizují 

a nahradí set několika desítek manuálně tvořených přehledů v MS Excel. 

 

Struktura 

PwC Audit patří do uskupení firem PwC ve střední a východní Evropě, což je celkem 29 

zemí. V tomto uskupení je uplatňován maticový styl řízení. Každé 4 roky probíhá volba 

řídícího partnera tohoto uskupení, ten nadále jmenuje výkonný výbor. Výbor se skládá ze 

zástupců a představitelů oborových a územních struktur a provozních oblastí. 

Organizační struktura společnosti PwC je rozsáhlá. Firma jako taková má 4 hlavní směry 

- Assurance, Advisory, Tax and Legal services a Corporate services. Firmy fungují jako 

oddělené entity a jejich struktura je dále dána specializací a odvětvími. PwC Audit je 

samostatnou entitou spadající pod PwC CEE, což je entita PwC pro střední a východní 

Evropu (PwC Audit s.r.o., 2019). Zjednodušená organizační struktura je popsána na 
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obrázku 3.1 níže. Struktura zachází do detailu pouze v odvětví auditu, aby bylo jasné, 

kam spadá cílové odvětví této semestrální práce.  

 

 

Obrázek 3.1: Zjednodušená organizační struktura (vlastní zpracování) 

 

Systémy 

Firma má vlastní technologie a systémy, které se liší podle nabízené služby. Příkladem 

u auditu se jedná o systém Aura Platinum. Tento cloudový systém nabízí komplexní 

správu auditního projektu. Lze v něm definovat rozsah auditu, nastavit workflow, tvořit 

dokumentaci, identifikovat rizika, definovat závěry a finální zprávy. Dříve, když ještě 

nebylo běžné mít internetové připojení na každém kroku, tak tento systém fungoval 

v offline verzi na bázi replikací. Nyní již firma vydala online verzi, čímž vzrostla 

uživatelská přívětivost, ale také využití možnosti konstantního připojení, jež je dnes 

standardem. Další technologií, využívanou v oblasti auditu, je Connect Suite, nástroj na 

spolupráci a sdílení mezi auditory a klientem. Dále platformu Halo, která pomáhá 

auditorům identifikovat a hodnotit rizika. A mnoho dalších systémů jako třeba Klik, 

nástroj na analýzu velkého množství dat, nebo Dokbot pro automatizaci dokumentů. 

Kromě systémů určených přímo k vykonávání určité služby firma využívá tradiční 

kancelářské balíky, konkrétně Office a G-Suite, s nadstavbami pro kustomizaci potřeb či 

pro zajištění vyšší bezpečnosti. Dále je zde řada dalších administrativních aplikací 
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sloužících pro administraci lidských zdrojů a mezd, příkladem může být HR systém 

Workday. Program, který je pro interní účely klíčový se jmenuje iPower. V iPoweru se 

nachází několik modulů, a to pro řízení pracovní docházky, sledování klíčových metrik, 

sledování doby strávené na projektech, sledování ekonomických a finančních ukazatelů 

zakázek či rolí zaměstnanců. 

 

Jako CRM systém je využíván jeden z největších hráčů na poli systémů pro řízení vztahů 

se zákazníky, a to software Salesforce. Každý zaměstnanec je vybaven firemním 

počítačem a telefonem. Ty mají standardní operační systém a funkce, opět s bezpečnostní 

nebo vlastní nadstavbou. všechny systémy mají IT dohled, pravidelné aktualizace, údržbu 

a zařízení jsou obměňována. V různých odděleních se poté využívají další nástroje 

a programy. Z pohledu zaměření této práce je dále popsáno, které systémy se používají 

v týmu datové analýzy v oddělení řízení rizik, kteří pracují na dashboardech a reportech. 

Tento tým využívá software Qlik a Power BI. Qlik funguje na bázi licencí, tudíž je 

využíván omezeně jen zaměstnanci, kteří jej nezbytně potřebují pro klientské projekty. 

Power BI se používá pro interní i klientské účely. K Power BI náleží i Power BI reporting 

server, který je určen pro publikaci a přístup vytvořených reportů. 

 

Styl 

Firma je společností s ručením omezeným. Dle PwC Audit (2019) má dva zapsané 

společníky. Společnost spadá pod síť PwC International Limited. Společnost je řízena 

5 jednateli, kteří mají odpovědnost za vedení společnost a obchodní řízení, jsou 

jmenováni valnou hromadou a mají právo jednat jménem společnosti. Styl řízení ve firmě 

je vysoce demokratický až participativní. V klíčových strategických rozhodnutí má stále 

váhu diskuze vysoce postavených manažerů a partnerů, nýbrž firma provádí několik 

aktivit, jak zapojit zaměstnance na všech pozicích. V oddělení řízení rizik (RA) nově 

funguje projekt juniorního leadershipu, kdy se zaměstnanci na juniorních pozicích mají 

možnost zapojit do jednání partnerů a manažerů a poskytnout svůj pohled na věc. Ve 

firmě je kladen velký důraz na přijetí zodpovědnosti. Zodpovědnost a požadavky na 

plnění cílů rostou s růstem pozice v organizační struktuře. Taktické a strategické řízení 

a rozhodování probíhá na seniorních úrovních a výše. 
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Spolupracovníci 

Firma má celkem v České republice cca 1300 zaměstnanců a věkový průměr je zde kolem 

34 let (PwC, 2020a). Firma provozuje rozsáhlé náborové aktivity, především u studentů 

a absolventů, kde je největší konkurence o nadané talenty. Na kariérních stránkách lze 

nalézt otevřené pozice pro studenty ve formě stáží či částečných úvazků, dále startovací 

pozice pro absolventy, ale i pro zkušené seniornější profesionály. Při přijímaní 

zaměstnanců je dáván důraz na dovednosti a hodnocení je prováděno na roční bázi. Při 

práci na klientských projektech je dán důraz na schopnosti, ale jsou hodnocena i rizika 

střetu zájmů. Ve firmě je podpořena pozitivní firemní kultura, kde vévodí hlavní hodnoty 

firmy a společná vize. Firemní kultura je podporována i častými team buildingovými 

aktivitami. Firma nebo jednotlivá oddělení pro zaměstnance pořádá další aktivity jako 

dobrovolnictví, přednášky, fóra či sportovní aktivity. PwC je mezinárodní společností 

a univerzálním jazykem je zde angličtina. V tomto jazyce jsou automaticky nastaveny 

i veškeré nástroje, které zaměstnanci využívají. Projekt tedy bez omezení může probíhat 

v angličtině. Při náboru je kladen velký důraz na společné hodnoty a vize zaměstnance 

a firmy. Firma poskytuje platformu pro zaměstnance bez jakéhokoliv omezení na základě 

národnosti, rasy či náboženství.  

 

Schopnosti 

V PwC se klade velký důraz na kontinuální vzdělávání zaměstnanců. V rámci PwC 

funguje oficiální školící systém, díky kterému zaměstnanci mají přístup k vzdělávacím 

materiálům. Dále v reakci na neustálý technologický pokrok probíhá skrze celou firmu 

program zvýšení digitálních dovedností, který se zaměřuje na základní principy práce 

s daty a malé kurzy představení nástrojů k zjednodušení této práce. Tento program má za 

cíl zvýšit efektivitu zaměstnanců, protože mnozí pracují s velkým množství klientských 

dat při své práci. Dle PwC Audit (2019) obdržela společnost za inovativní přístup k výuce 

v programu Vzdělávání a výchova PwC dokonce v roce 2017 a 2018 dvě ocenění. 

Zaměstnanci mají možnost vycestovat do jiné PwC pobočky a pracovat určitou dobu tam, 

a tudíž se učit nejen novým pracovním dovednostem, ale i zvýšit svoji emocionální 

a kulturní inteligenci díky pobytu v novém prostředí či jiné kultuře.  
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Sdílené hodnoty 

Sdílené hodnoty vyplývají z výše popsané strategie. První hodnotou je zásadovost, jíž se 

snaží zajistit správnými rozhodnutími a kvalitou práce, další z nich je uvědomělost k dění 

kolem nás, další je péče, která se soustředí na vyzdvihnutí individuálnosti jednotlivců. V 

neposlední řadě spolupráce ke sdílení nápadů, týmových rolí či zpětné vazby a jako 

poslední je to inovace k udržení si vysoké konkurenceschopnosti na trhu (PwC, 2020a). 

V reakci na pandemii koronaviru COVID-19 jsou tyto hodnoty zdůrazněny, neboť 

příkladem při zachování chodu firmy je nutné inovovat vnitřní procesy a zachovat 

uvědomělost a spolupráci při práci z domu, která může pro mnoho zaměstnanců změnit 

jejich každodenní návyky. Ve firmě je zaveden Etický kodex. 

 

3.3.  Aktuální způsob reportingu v oddělení 

3.3.1. Popis oddělení 

Projekt je zpracováván pro oddělení Capital markets and Accounting advisory and 

Structuring (CMAAS) ke kterému bude referováno jako k „oddělení“, nicméně jelikož se 

v rámci tohoto projektu jedná o interní reporting v rámci PwC Audit, oddělení se 

majoritně řídí strategií a cíli celého oddělení a jen částečně si upravuje chod oddělení. 

Toto oddělení se zabývá podporou klientů v průběhu změn. A to konkrétně operativním 

treasury, kde se soustředí na jeho nastavení, řízení likvidity a peněžních toků, kontroly 

a informačními systémy. Dále řídí rizika měnového a komodit a soustředí se na 

poradenství v účetnictví, zavedení regulací a či pravidel IFRS 9 (PwC, 2020b). V rámci 

každého oddělení PwC, včetně tohoto oddělení, je několik nákladových center, podle 

kterých se sledují určené metriky. Je tedy nutné, aby v reportingu šlo sledovat nejen 

oddělení jako celek, ale také jednotlivá nákladová centra. Dále se sledují výkonnostní 

metriky podle manažerů, kteří musí mít kontrolu nad svými týmy, projekty, klienty 

a výnosy. Reporting je zpracováván oddělením Risk Assurance, kde je tým profesionálů, 

kteří se zabývají dashboardingem, jak pro klientské projekty, tak pro interní projekty.  
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3.3.2. Procesní analýza stávajícího stavu 

Informace, které aktuálně oddělení získává o svém chodu plynou ze systému iPower. Jak 

již bylo popsáno v 7S analýze, tento software obsahuje mnoho modulů a to konkrétně 

moduly pro řízení pracovní docházky, sledování klíčových metrik výkonnosti firmy, 

sledování doby strávené na projektech, sledování ekonomických a finančních ukazatelů 

zakázek či rolí zaměstnanců, uvažujme teď pouze pro zaměstnance s pozicí, která má 

nárok si tyto výkonnostní data zobrazovat. Software nabízí na výběr z obrovského 

množství metrik nejen pro aktuální období, ale také pro minulá či jejich srovnání. 

Software uživateli nabízí zobrazit žádoucí metriky k projektu či výkonu zaměstnance, ale 

proces získání dané informace je nepřehledný, složitý a uživatel si často ani není jistý, 

zda zvolil správnou metriku a tak hodnoty, které vidí jsou směrodatné. Proces je tak velmi 

zmatený a zdlouhavý a pokud se mu uživatel chce vyhnout, musí zadat požadavek na 

kompetentní osoby o vyhledání a zaslání požadovaných dat či požádat o přidání do 

měsíčního zasílání reportů pro jednotlivá oddělení. Toto je nejčastější způsob přístupu 

k reportům. V tomto případě zaměstnanec obdrží několik souborů ve formátu MS Excel, 

každý s jinými metrikami. Tyto reporty jsou každý měsíc po zpracování dat v iPoweru 

vygenerovány určeným člověkem a následně rozeslány buď jednotlivcům nebo 

emailovým skupinám. Zpracování probíhá cca v 1.-6. dni měsíce, poté, co se oficiálně 

uzavřou data pro daný měsíc. Příkladem je zmapován proces, kdy se uživatel snaží získat 

graf měsíčních výnosů vybraného projektu. Tento proces je znázorněn na diagramu na 

obrázku 3.2.  
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Obrázek 3.2: Proces zjištění měsíčního výnosu projektu z MS Excel reportu a vytvoření grafu v notaci 
EPC (vlastní zpracování) 
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Příjemce si musí tabulky otevřít a manuálně si vyhledat požadované informace. 

V tabulkách MS Excel lze využít funkce filtrů na oddělení či nákladová centra či dle 

manažerů, klientů, projektů, ale je nutné si danou hodnotu vždy vyhledat na řádcích či 

manuálně vyfiltrovat a najít v seznamu. Dalším krokem je poté zpracování dat 

a uvědomění si, zda došlo k nárůstu, poklesu, jaký je dlouhodobý vývoj. Jak již bylo 

zdůrazněno v teoretické části, takováto data je snazší pro uživatele zpracovat vizuálně, 

což proces zrychluje a tím pádem je uživatel efektivnější a má přesnější hodnoty. Jakmile 

člověk identifikuje správné hodnoty v tabulce, musí zvolit možnost manuálního vytvoření 

grafu v programu MS Excel, správně zvolit hodnoty a osy a až následně získá 

požadovaný graf. Proces je zpomalený i tím, že je nutný vstup dalších osob pro 

vygenerování daných reportů a existuje zde riziko, že uživatel hodnoty špatně identifikuje 

či špatně vloží do grafu a pokaždé, když bude uživatel chtít zobrazit v grafu jiné hodnoty, 

musí celý proces filtrování a zobrazení dat provést znovu. Co se týče technických 

specifikací systému iPower, jeho data se ukládají v databázi, která funguje na bázi OLAP 

kostky. Díky tomu nabízí možnosti náhledu na hodnoty v různých dimenzích a z pohledu 

různých hierarchií. Včetně časového rozlišení, které je také jednou ze sledovaných 

veličin. Firma sleduje metriky v rámci měsíce a také od počátku fiskálního roku do 

dnešního dne (z angl. year to date (YTD)). 

 

3.3.3. Omezení přístupu 

Do programu iPower, odkud plynou reportovací data, má všeobecně přístup každý 

zaměstnanec, ale k detailu jednotlivých projektům či citlivým datům je přístup omezen 

podle kompetencí zaměstnance. Zpravidla čím vyšší postavení zaměstnance, a tím pádem 

čím vyšší jeho zodpovědnost za výkon jeho týmu, tím více přehledů je v programu 

přístupných, aby se zajistilo, že manažer můžu svůj tým vždy řídit naplno. Dohledávání 

dat ve zmíněném programu je však značně uživatelsky nepřívětivé a zaměstnanci si často 

nejsou ani jisti, jak požadovanou metriku najít. Proto volí spíše cestu nechání si zaslat 

hotové reporty ve formátu MS Excel, kde jsou data selektována a nemůže tak dojít ke 

špatnému pochopení. Reporty jsou rozesílány také pouze kompetentním osobám 

s povoleným přístupem k daným datům, avšak protože jde o soubor jako přílohu zprávy, 

nelze sledovat, zda jej zaměstnanec neposkytl dalším osobám. 
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3.3.4. Cíle reportingu  

Cíle reportingu ve společnosti, či samotném oddělení, je získat co nejpřesnější pohled na 

sledované metriky. Nejpřesnějším pohledem se rozumí hodnoty, které jsou co nejblíže 

realitě, to znamená co nejblíže hodnotám v reálném čase s možností zobrazení hodnot pro 

oddělení jako celek, jednotlivá nákladová centra či zaměstnance. Díky přesným datům 

může management činit rozhodnutí a reagovat tak na zjištěné podněty. Cílem reportingu 

není jen četnost aktualizace dat, ale také jejich jednoduché pochopení skrze jejich 

vizualizaci, možnost interakce s nimi a simultánního přístupu relevantních zaměstnanců. 

Dalším cílem reportingu je zajištění nastavení komplexního pohledu na společnost či 

oddělení. Sledované metriky musí být nastavené dle některého se systémů řízení 

výkonnosti, jako je BSC, jež bylo popsané v kapitole 2.3.2. Tímto nastavením se zajistí, 

že se společnost nebude slepě soustředit jen na vybrané metriky určité oblasti mezitím co 

by v další oblasti nebyly cíle a metriky nastaveny, tudíž by společnost nemohla měřit, či 

se oblast zhoršila či zlepšila.  

 

3.3.5. Technologie využívané ve firmě 

Jak již bylo zmíněno v podkapitole 3.3.2, interní reporty generuje finanční oddělení. Co 

se týče reportů formou dashboardingu, má je ve společnosti PwC Audit na starosti tým 

Data & Automation v rámci entity RAS. Tento tým využívá několik technologií při práci 

na projektech, jejich součástí je vytvoření dashboardů, ať už při klienty či v rámci 

interních potřeb. Mají k dispozici technologie Qlik a Power BI. Níže v tabulce 3.2. je 

přehled těchto technologií spolu s požadavky, které byly stanoveny na základě procesní 

analýzy v předchozí podkapitole. 
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 Power BI Qlik 

Automatické obnovování dat 

v reálném čase 

Ano Ano 

Možnost připojení na OLAP 

databázi  

Ano Ano 

Možnost povolení přístupu pouze 

pro určené uživatele 

Ano, ověření uživatelů 

pomocí Active Directory 

Ano, interní napojení na 

Active Directory 

Možnost filtrování dle pohledu 

požadované entity 

Ano  

Možnost sdílení reportu na serveru Ano, ve společnosti je již 

Microsoft Power BI server 

zaveden a používán pro 

interní reporty, s možností 

přístupu pouze přes VPN 

Ano, v rámci licence je 

možnost cloudového řešení 

Možnost přizpůsobit report 

a využít grafické zobrazení 

Ano Ano 

Náklady na založení a provoz 

reportu 

Program lze vužít bez 

licenčního poplatku pro 

interní účely 

30 – 70 USD / uživatel / 

měsíc 

Tabulka 3.2: Porovnání dashboardingových technologií pro účely interního reportingu 

 

Dle tabulky se jako nejvhodnější pro účely interních dashboardů jeví technologie Power 

BI. Zaprvé proto, že se ve společnosti pro interní reporting již využívá a další licence jsou 

zdarma, takže tato technologie nebude navyšovat náklady na zavedení a údržbu 

reportingu. Zadruhé i proto, že všichni zaměstnanci PwC musí v rámci povinného školení 

digitálních schopností musí podstoupit povinné základní školení práce s Power BI, což 

sníží riziko špatného pochopení a nesprávného zacházení s programem. Power BI dále 

nabízí propojení s Active Directory, které umožní uživatelům si otevřít Power BI bez 

přihlašování v případě přístupu přes zaměstnanecký profil na počítači.  

 

Další technologie, které využívá tým datových analytiků, jsou běžně dostupné nástroje 

jako nástroj SQL server management studio pro připojení a dotazování dat. Tímto 

nástrojem je možné přistoupit k serveru, a tudíž k obsahu OLAP databáze výše 

zmíněného systému iPower. Pro dotazování na OLAP databázi je využíván jazyk multi 

dimensional expressions (MDX). Zmíněné nástroje jsou běžně využívané a jsou 
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v souladu s již zavedenou IT intrastrukturou v organizaci. Znalosti ovládání těchto 

nástrojů jsou běžné v celém týmu datové analýzy. Dotazovací jazyk MDX je, jako široce 

známý jazyk SQL, dotazovacím jazykem pro BI OLAP kostky. Jeho stavba umožňuje 

stavět dotazy tak, abychom získali požadované metriky s daným časovým rozlišením pro 

více úrovní jako celé oddělení či nákladové středisko apod. V souvislosti s Power BI 

technologií je ve firmě již zavedený Power BI report server. Díky možnosti propojení 

technologie s Active Directory ověřením přístupu lze report publikovat online a omezit 

přístup pro určité osoby.   

 

3.4. Shrnutí analytické části a rozhodnutí o změně 

Pro shrnutí všech výše provedených analýz a diskutovaných bodů je provedena SWOT 

analýza, která obsahuje všechna klíčová zjištění. Na základě této SWOT analýzy bude 

rozhodnut krok, který je nezbytný, aby firma udělala. V tabulce 3.3 jsou zjištěné 

strategické podklady k určení projektu, který bude realizován. Ve SWOT analýze jsou 

brány v potaz nejen celofiremní faktory, ale také faktory týkající se daného projektu pro 

vybrané oddělení. 

 

3.4.1. SWOT 

Silné stránky (Strenghts) 

Mezi silné stránky se na základě analýzy řadí to, že patří k velkým uznávaným firmám 

s dlouhou tradicí a má tak jasně definované hodnoty a vizi a také spolupracuje 

s významnými hráči na poli českého průmyslu a služeb. Firma má tři pobočky v naší 

zemi, tudíž je nejen blíže klientům, ale zvyšuje tím i svoji atraktivitu na náborovém poli, 

kdy může hledat talenty i v jiných městech než v Praze. Díky svému dlouhému působení 

má již zažitou sadu nástrojů a procesů, které se každý den odehrávají a neustále je 

inovuje. Velkou výhodou je i rozsáhlý vzdělávací program pro zaměstnance. Z pohledu 

tohoto projektu zavedení dashboardingu je i světlou stránkou, že již ve firmě existuje 

potřebná technologie a odborníci, kteří projekt mohou zpracovat a není tak nutné projekt 

outsourcovat. 
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Slabé stránky (Weaknesses) 

Korporátní velikost firmy má ovšem i stinnou stránku, díky obrovskému kolosu, jímž 

firma je, zavedení některých změn trvá příliš dlouho. Třeba schválení využívání nějaké 

aktuální nové technologie. Kvůli aktuální nízké nezaměstnanosti a časové náročnosti 

auditní práce, což může pro mnoho lidí být nevyhovující, je zde i vyšší fluktuace 

zaměstnanců. Co se týče vedení oddělení, tak je nevýhodou, že aktuální způsob 

reportingu poskytuje několik dní zpožděná data, tudíž není možné reagovat pružně 

a flexibilně na podněty, které trendy v datech mohou signalizovat.  Firma má nevýhodu 

i v tom, že pro klienty, kde má zakázky v oblasti auditu, nemůže zpracovávat jiné 

projekty, které cílí na stejné systémy, jako auditní zakázka, aby došlo k zachování 

požadované transparentnosti a nařízením. 

 

Příležitosti (Opportunities) 

Díky své tradici je firma často visionář a nasazuje trendy v tvorbě nových nástrojů či 

služeb, nejen díky tomu, že zaměstnává soubor specialistů z různých oborů. Firma může 

sama na sobě demonstrovat úspěšnost zavedení nových služeb, jakým může být třeba 

digitalizace dokumentů. Firma má dobrou pověst, nejen na poli obchodu, ale i také 

náboru. Příležitostí může být zapojení zaměstnanců do chodu firmy a získání tak nových 

podnětů pro tvorbu služeb.  

 

Hrozby (Threaths) 

Největší hrozbou je aktuálně (duben 2020) situace kolem pandemie koronaviru COVID-

19. Aktuálně se ekonomické predikce jak českého, tak světového trhu nejeví příliš 

pozitivně. Největší hrozbou je délka, po kterou tato opatření budou nastolena. Vládními 

opatřeními je ovlivněn chod firmy, zaměstnanci pracují ze svých domovů a je omezeno 

fungování i klientů či klientských setkání. Firma tak musí vynaložit další zdroje na 

definování různých scénářů reakcí na vládní opatření, detailněji kontrolovat náklady či 

více komunikovat se zaměstnanci a zajistit jim dostatečnou podporu při práci z domovu. 

Dalšími hrozbami se může stát konkurence velké čtyřky či konkurence či schválení nové 

legislativy a neuzpůsobení tomu nabídky služeb. 
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Pozitivní Negativní 

Vnitřní STRENGHTS 

Jasně definované hodnoty a vize 

Tři pobočky v ČR 

Významní klienti 

Dobře nastavené procesy a nástroje, 

neustále inovuje 

Vzdělávání zaměstnanců 

Pokrytí potřeb reportingu v rámci firmy  

Již používaná technologie Power BI 

Již zažitý komplexní soubor sledovaných 

metrik 
 

WEAKNESSES 

Korporátní firma - často menší flexibilita 

rozhodování 

Nutná ochrana citlivých dat a mlčenlivost 

Vyšší fluktuace zaměstnanců 

Pomalá reakce na události kvůli zdlouhavému 

procesu reportingu a časové zpoždění přístupu 

k datům 

Kvůli udržení transparentnosti a vyhovění 

auditním nařízení firma nemůže pracovat na 

projektech pro firmy, které audituje 

Vnější OPPORTUNITIES 

Prostředky k tvorbě nových služeb 

Komplexní soubor specialistů na různé 

problematiky 

Zapojení zaměstnanců do vedení 

společnosti 

Dobrá pozice na trhu, dobrý branding 

včetně employer brandingu 

Digitalizace 

 
 

THREATHS 

Nová legislativa 

Dopad pandemie Covid-19 na ekonomickou 

situaci 

Konkurence  

Trvání vládních opatření proti pandemii 

a narušení business as usual 

Pomalá reakce na nástup nových technologií, 

pozdní nebo žádná implementace nových 

technologií a tréninku zaměstnanců 
 

Tabulka 3.3: SWOT analýza (vlastní zpracování) 

 

3.4.2.  Výstup kapitoly – rozhodnutí o změně 

Na základě bodů zmiňujících nutnost využívání technologií a zvyšování efektivity, 

kontrola nákladů a výnosů bude jako projekt definována implementace interního 

reportingu výkonnosti pomocí nástroje Power BI do běžné praxe v daném oddělení. 

Cílem projektu je správně zobrazit požadované metriky, aby měli seniorní pracovníci, 

kteří jako součást své práce plní stanovené cíle, přehled o stavu jejich projektů, utilizace 

členů týmu apod. v reálném čase. Projekt bude řešen interně s pomocí oddělení RAS. 

Důležitými body bude především správné zobrazení dat pro rychlé vizuální pochopení 

hodnot.  
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4. Vlastní návrh řešení a jeho přínos 

Tato kapitola se zaměří na návrh samotného reportu, jež bude založen na teoretickém 

a analytickém základu, který byl shrnut v kapitole 2 a 3 a to, v literární rešerši a analýze 

aktuální situace ve firmě. V této kapitole tak bude představen přístup k řízení projektu 

zavedení reportingu, analyzována změna ve firmě a její zavedení, poté samotné technické 

řešení reportu ve vybrané technologii a ekonomické zhodnocení projektu. 

 

Projekt vypracování a zavedení reportingu je tedy definován s cílem vytvořit návrh 

Power BI reportu pro zadávající oddělení, kde budou moci sledovat finanční metriky 

a metriky o chodu oddělení. Jedinečnost projektu spočívá v tom, že v zadávajícím 

oddělení ještě není takový report používán a půjde o jeho samotné zavedení s následným 

poskytnutím podpory, činnosti projektu jsou definovány v následujících podkapitolách. 

 

4.1. Lewinův model  

4.1.1. Síly inicializující proces změny  

Jak již bylo analyzováno v předchozí kapitole, změna, která se bude provádět, je zavedení 

reportingového BI nástroje do daného oddělení. Vedení oddělení tak bude moct rychle 

a interaktivně analyzovat stav zakázek, plnění cílů, výkon zaměstnanců a dalšího na 

datech v reálném čase. Dojde tak ke zvýšení efektivity projektů a výkonu zaměstnanců 

 

Síly působící pro plánovanou změnu  
• Sběr dat a záznamů, jejich malé využití, 

• při aktuálním způsobu reportingu je nutné manuálně exportovat tabulky, 

• aktuálně používané podklady se aktualizují jen jednou za měsíc, 

• digitalizace procesů a zavádění technologií pro vyšší efektivitu, 

• seniorní pracovníci, manažeři a partneři, kteří jsou zodpovědní za plnění cílů, 

budou mít neustále přístup a budou tak moci činit strategická rozhodnutí. 

 

Síly působící proti plánované změně  
• Finanční investice do tvorby reportingu, 
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• integrace několika zdrojů dat, 

• nutný trénink pro všechny uživatele, aby byla zajištěna správná práce s daty 

a interpretace dat, 

• zvyk zaměstnanců na stávající proces. 

 

Síly působící pro změnu převažují negativní aspekty projektu, proto je tento projekt 

realizovatelný. 

 

4.1.2. Identifikace agenta změny  

Za projekt tvorby reportingu bude zodpovědná projektová manažerka dodávajícího 

oddělení. Nejen protože se jedná o práci s vysoce interními daty, které by se neměly 

dostat do ruky př. konkurenci, je pro vypracování projektu zvoleno PwC oddělení RAS,  

které nabízí jako jednu ze svých služeb tvorbu reportingu pomocí nástroje Microsoft 

Power BI, a tedy bude dodavatelem. Dalším důvodem je nižší finanční nákladovost při 

využití interních zdrojů. 

 

4.1.3. Identifikace intervenčních oblastí  

Oblasti, které tímto krokem budou zasaženy jsou zadávající a dodávající oddělení. Chod 

obou oddělení to nijak nenaruší. Pro oblast RAS se jedná o vypracovávání projektu, což 

je tzv. business-as-usual. V oblasti zadávajícího oddělení bude nutné vyhradit malé 

časové okno na konzultace a představení projektu u cílových zaměstnanců, ale 

každodenní chod oddělení to nijak nenaruší. Organizační toky a procesy budou během 

vypracovávání projektu narušeny minimálně. Ve fázi implementace reportingu do 

běžného používání bude zrušen proces distribuce reportingových tabulek a upravena 

četnost a styl pravidelných strategických jednání, při kterých vedoucí projektů a týmů 

hodnotí aktuální situaci. 

 

4.1.4. Fáze intervence a vlastní změna   

Samotný průběh bude probíhat dle harmonogramu projektového řízení. Bude tak zajištěn 

nejen průběh celého projektu, ale i návaznost jednotlivých kroků. 
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Fáze rozmrazení (příprav změny)  

Přípravné kroky proběhnou formou konzultace obou zainteresovaných oddělení. Během 

těchto konzultací vznikne seznam metrik a cílů a stanoví se různé požadavky, které chce 

zadávající oddělení sledovat. Tyto informace aktuálně již existují, ale ne v komplexní 

formě. Existují formou několika různých nástrojů a tabulek. Tyto informace byly 

analyzovány v analytické části této práce pro zaručení jejich komplexity. Další kroky 

projektu jsou definovány v následujícím bodě, kterým je aplikace metody PERT. 

 

Aplikace metody PERT  

Celý proces implementace reportingu má 19 činností. Jednotlivé kroky zavedení změny 

jsou popsány v následující tabulce 4.1. Činnosti mají v tabulce přiřazeny jejich navazující 

činnosti. Spolu se slovním popisem činností se v tabulce dále nachází údaje popsané 

v teoretické části této práce. Seznam samotných činností s jejich jmenným označením je 

specifikován v následující tabulce. Činnosti projektu zavedení BI reportingu vychází 

z teoretického základu specifikovaného v kapitole 2. Konkrétně následují nejlepší 

praktiky využití technologií a procesu vizualizace dat probraných v podkapitole 2.2, 

specifikují obsah reportu dle podkapitoly 2.3 a berou v potaz metody analýz a řízení 

projektu probraných v podkapitolách 2.4 a 2.5. Tudíž představují syntézu všech 

relevantních teoretických směrů obsažených v literární rešerši této práce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

Označení Činnost 

A Strategická analýza - požadavek projektu 

B Nastavení projektu - zahájení změny 

C Oslovení oddělení RA 

D Úvodní schůzka obou týmů 

E Vytvoření podkladů a odsouhlasení rozpočtu 

F Vytvoření podkladů a odsouhlasení technické realizovatelnosti požadavků 

G Vytvoření seznamu sledovaných metrik 

H Identifikace zdroje dat 

I Návrh wireframů 

J První draft reportu 

K Schůzka s projektovou manažerkou a feedback 

L Druhý návrh reportu 

M Schůzka s několika budoucími uživateli 

N Třetí návrh reportu 

O Příprava nasazení reportu do ostrého prostředí 

P Příprava tréninku pro uživatele 

Q Zkušební provoz v ostrém prostředí 

R Oficiální představení reportu, přidělení přístupu definovaným osobám 

S Zapojení užití reportu do běžných procesů 

Tabulka 4.1: Seznam činností s jejich jmenným označením (vlastní zpracování) 

 

Pro metodu PERT byl proveden dále i výpočet časové analýzy. Tento výpočet určuje 

návaznost jednotlivých činností, aplikuje odhady jejich trvání a následně provádí výpočet 

nejdříve a nejpozději možných začátků. Pro kompletní výstup výpočtu přejděte prosím 

k příloze 1. Pro znázornění rezerv byl dále proveden Ganttův diagram, který může být 

nalezen v příloze 2 této práce.  

 

Čas projektu je omezen na rozsah 77 dnů, kdy dojde k dokončení všech stanovených 

činností, včetně testovací fáze, a report bude plně předán zadávajícímu oddělení. 
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Následných 6 měsíců poté bude k dispozici podpora v případě konkrétních uživatelských 

problémů či nečekaných chybách. Tato podpora již nespadá do projektu a může poté být 

domluvou prodloužena. Avšak tento rozsah 77 dnů se nerovná člověkodnům, které by 

znamenaly, že zainteresované osoby stráví samotnou prací 77 dnů. Zadávající oddělení 

v rámci dané činnosti projektu stanovilo 30 člověkodnů pro juniorního vypracovatele 

reportu za oddělení RAS s 3 člověkodny pro aktivity seniorního zástupce týmu. Náklady 

konzultujících zaměstnanců zadávajícího oddělení nebudou součástí projektu, tyto 

náklady si oddělení řeší jiným způsobem. Rozpočet projektu je stanoven na 150 000 Kč. 

 

Jako poslední je vypracován síťový graf, který znázorňuje optimální cestu projektu 

a rezervy daných činností. Červeně vyznačená cesta v síťovém grafu představuje 

kritickou cestu. Činnosti E, I a O mají rezervu. 

 

 

Graf 4.1: Síťový graf (vlastní zpracování) 

 

Z podkladů výše vyplývá, že kritická cesta projektu bude mít činnosti v pořadí: 

A -> B -> C -> D -> F -> G -> H -> J -> K -> L -> M -> N -> P -> Q -> R -> S. 
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Fáze vlastní změny (intervence)  

V předchozí fázi byly připraveny všechny administrativní kroky k uskutečnění projektu. 

Tato fáze zahrnuje již samotné činnosti projektu. Dá se předpokládat, že na základě 

projektového plánu a analýzy bude projektový manažer dohlížet na bezproblémový 

průběh projektu. 

 

Fáze zmrazení (fixace dosažených výsledků)  

Poslední stanovenou činností je zavedení použití reportingu do běžných procesů. Na 

základě tohoto bude již změna implementována a připravena k použití. Vedení oddělení 

bude následně muset upravit četnost schůzek, kde pravidelně diskutují své výsledky 

z původního jednou měsíčně (záviselo na obdržení tabulek), na častější a kratší meetingy. 

S RAS oddělením je domluvený servis a podpora na 6 měsíců po ukončení projektu 

s možným prodloužením. 

 

Verifikace dosažených výsledků  

U každého správného projektu, pokud je projektové řízení nastaveno správně, by měl být 

nastaven SMART cíl, který ověří úspěšnost projektu. Splnění cíle se bude měřit pomocí 

pravidelných diskuzí se uživateli reporting po dobu měsíce od implementace. Dále se 

splnění cíle bude měřit podle času stráveném na práci s reportingem v porovnání se situací 

před zavedením. Za verifikaci bude zodpovědná projektová manažerka. Výsledky budou 

prezentovány na nejbližším čtvrtletním setkání vedení. 

 

4.1.5. Analýza rizik  
Každá provedená změna s sebou přináší rizika, která tato kapitola identifikuje 

a analyzuje. 

 

Identifikace a hodnocení rizik  

Na základě předchozí analýzy jsou stanovena následující rizika: 

1. Zpoždění projektu 
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2. Nedostatečný trénink zaměstnanců 

3. Špatné pochopení dat, špatné výpočty či zobrazení 

4. Chybné zadání požadavků 

5. Špatné udělení přístupů k datům 

6. Výpověď klíčového zaměstnance 

7. Kolize časových možností zaměstnanců 

 

V následujících podkladech dochází k ohodnocení rizik dle stanovených stupnic: 

 

Pravděpodobnost Dopad Hodnota rizika 

0-1 minimální pravděpodobnost 1 zanedbatelné 1-6 běžné 

1-2 může se stát, ale nepředpokládá se 2 nevýznamné 7-14 závažné 

2-3 hrozí tato možnost 3 střední 15-25 kritické 

3-4 velmi vysoká  

pravděpodobnost 

4 významné  

4-5 hraničící s jistotou 5 krizové  

Tabulka 4.2: Stupnice hodnocení rizik (vlastní zpracování) 

 

Na následujícím grafu 4.2 lze vidět hodnocení identifikovaných rizik na bodovém grafu. 

Jejich detailní přehled je doložen v příloze 3. Kritičnost rizik stoupá s vyššími hodnotami 

dopadu a pravděpodobnosti, tak lze z grafu jasně vizuálně vidět, jak si rizika projektu 

stojí. Z analýzy rizik je zřejmé, že pro projekt je nejvíce kritické riziko špatného 

pochopení dat a špatné výpočty či zobrazení dat, které mohou vést až k finanční ztrátě na 

základě špatných rozhodnutí managementu. Dále jsou identifikovány tři závažná rizika, 

a to zpoždění projektu, chybné zadání požadavků či kolize časových možností 

zapojených zaměstnanců, všechna tyto rizika vedou ke zpoždění projektu, a tedy 

navýšení nákladů nad stanovený rozpočet. Jako běžná rizika byla identifikována rizika 

nedostatečného tréninku zaměstnanců, špatnému udělení přístupu k datům či ukončení 

pracovního poměru zaměstnance. Ačkoliv tyto rizika mají vyšší dopad, jejich nižší 

pravděpodobnost jejich celkovou hodnotu snižuje.  
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Graf 4.2: Mapa rizik (vlastní zpracování) 

 

Opatření ke snížení rizik 

Graf 4.3 ilustruje změnu hodnocení rizik po zavedení protiopatření. Vizuálně lze vidět, 

že se hodnoty všech rizik snížili a nové hodnocení rizik, které je detailně doloženo 

v příloze 4, je následující. Hodnota kritického rizika misintepretace dat se snížila na 

závažné pomocí protiopatření přidat navíc jeden krok projektu, kdy nástup nového 

reportingu bude po určitou dobu běžet souběžně se starým, aby bylo ověřeno, že jsou 

hodnoty v novém reportingu správné. Hodnota závažných na běžná rizika , a to pomocí 

opatření stanovení časových rezerv a přidání konzultačních setkání se zadávajícím 

oddělením. Hodnota běžných rizik zůstala v kategorii běžná, avšak jejich numerická 

hodnota se ponížila.  
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Graf 4.3: Mapa rizik po aplikaci opatření (vlastní zpracování) 

 

4.2. Vypracování projektu 

Tato kapitola se zaměří na jednotlivé činnosti stanovené v metodě PERT a jejich 

vypracování, a tedy dosažení výsledku, a to zavedení reportingu za pomocí technologie 

Power BI pro dané oddělení, které vzneslo požadavek. 

 

Činnost A, B a C 

První tři činnosti, jmenovitě, činnost A: Strategická analýza – požadavek projektu, 

činnost B: Nastavení projektu – zahájení změny, činnost C – Oslovení dodávajícího 

oddělení, byli již zpracovány v kapitole 3 této práce. Analýza byla zpracována na základě 

informací zadávajícího oddělení a dodávající oddělení je v rámci této činnosti osloveno. 

Tyto činnosti přestavují fázi nastavení projektu z pohledu tradičního projektového řízení. 

 

Činnost D: Úvodní schůzka obou týmů 

Úvodní schůzky se zúčastní seniorní a juniorní zástupce dodávajícího oddělení 

a projektová manažerka zadávajícího oddělení a proběhne diskuze o možnostech 

zpracování. Dodavatelé vysvětlí, jaký postup se v případech interního reportingu volí, 

nastíní průběh projektu a zdroje, které budou ke zpracování potřebovat. Základní 
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informace o představě reportu jsou komunikovány a meeting je ukončen s plánem 

vypracování rozpočtu a technického návrhu. 

 

Činnost E: Vytvoření podkladů a odsouhlasení rozpočtu 

Zadávající tým si na základě informací z úvodní schůzky vypracuje rozpočet, který chtějí 

do projektu investovat. Návrh je zaslán emailem seniornímu zástupci dodavatele 

a rozpočet je stejnou cestou potvrzen. Rozpočet je stanoven na 30 člověkodnů juniorního 

dodavatele a 3 člověkodny seniorního dodavatele.  

 

Činnost F: Vytvoření podkladů a odsouhlasení technické realizovatelnosti 

požadavků 

Zadavatel si připraví podklady, ve kterých shrne, co by za své oddělení v reportu rád 

sledoval a specifikuje, jak tyto informace získává aktuálně. Je zjištěno, že zadavatel 

využívá reporty formou MS Excel, které jsou k dispozici každý měsíc a dále si ručně 

dohledává informace v dostupném software. Dodavatel tyto informace zpracuje 

a potvrdí, že je technicky možné tento obsah zpracovat pro potřeby datového modelu 

Power BI reportu.  

 

Činnost G: Vytvoření seznamu sledovaných metrik 

Zadavatel na základě existujících reportů ve formátu MS Excel či popsáním informací 

specifikuje, které metriky jsou pro jeho oddělení kritické ke sledování a na které chtějí 

dát důraz. Tyto metriky byly identifikovány v následujících kategoriích: 

• Manažerský přehled 

o Příklad metrik: Porovnání výnosů s plánem po měsících, celkové náklady 

oddělení, počet zaměstnanců apod. 

• Výnosy 

o Příklad metrik: Přehled výnosů podle projektů či manažerů projektů a 

další. 

• Nedokončená výroba/služby 

o Příklad metrik: Plnění cílů projektu jako je počet hodin či náklady 

zaměstnanců a aktivit na projektu. 

• Pohledávky 
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o Příklad metrik: Časový postup fakturace pohledávek a jejich uhrazení. 

• Utilizace 

o Příklad metrik: poměr hodin na klientských projektech a ostatních 

aktivitách, plnění cílů. 

• Zaměstnanecké hodiny 

o Příklad metrik: Rozdělení zaměstnaneckých hodin dle jejich kategorie – 

projekty, počet hodin dovolené, počet hodin vzdělávání apod. 

 

Činnost H: Identifikace zdroje dat 

Dodavatel provádí identifikaci dat z předložených reportů ve formátu MS Excel 

softwarech a jejich databázích. Dostupné reporty obsahují set kompletních měsíčních 

přehledů a YTD přehledů za několik separátních měsíců. Tudíž je možné provést 

několikanásobnou kontrolu správnosti hodnot porovnáním dotazovaných dat proběhlých 

měsíců. Dodavatel k identifikaci dat využívá OLAP kostku, která obsahuje detailní data 

ze softwaru iPower. Jak již bylo specifikováno v předchozích kapitolách, dotazující jazyk 

na technologii OLAP se jmenuje MDX. Tento jazyk vybírá metriky, které jsou v kostce 

zaznamenané a křížem je odkazuje na vybrané hierarchie a časové okno. Vzorový script 

jazyka MDX je přiložen na obr. 4.1.  
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Obrázek 4.1: Ukázka MDX skriptu (vlastní zpracování) 

 

Činnost I: Návrh wireframů 

Souběžně s identifikací zdroje dat provádí dodavatel návrh wireframů. Wireframe je 

návrh rozložení a struktury reportu a pomůže zadavateli si utvořit představu o tom, jak 

by finální report mohl vypadat, a tudíž v tomto kroku lze provést testování uživatelské 

zkušenosti. Pokud zadavateli nebude vyhovovat rozložení filtrů či jednotlivých metrik na 

stránkách reportu, lze tomuto riziku zabránit v tomto kroku. Níže (obr. 4.2.) můžete vidět 

wireframe úvodní stránky Manažerského přehledu. Zadavatelovi připomínky obdržené 

přes e-mailovou komunikaci jsou zpracovány v následujícím kroku návrhu prvního draftu 

reportu.  
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Obrázek 4.2: Ukázka wireframu stránky reportu (vlastní zpracování) 

 

Činnost J: První draft reportu 

V této fázi dochází k vytvoření první verze reportu v programu Microsoft Power BI. 

Report je vytvořen na základě identifikovaných dat a jejich spojením do datového 

modelu. Data jsou dále zobrazena dle navržených wireframů. Jednotlivé MDX dotazy 

jsou pomocí přidání nového zdroje nahrány jako tabulky. Dotazy jsou rozděleny do tří 

skupin dle charakteru metrik: 

1. Metriky s daty o zaměstnancích a jejich výkonu. Tato oblast pokrývá kategorii 

utilizace a zaměstnaneckých hodin. 

2. Metriky s daty o výkonu oddělení s denními přírůstky. Tato oblast pokrývá 

pohledávky, výnosy a nedokončenou výrobu/služby. 

3. Metriky o chodu oddělení s měsíční periodicitou dle daného uzavřeného měsíce. 

Tato oblast pokrývá manažerský přehled. 

 

Pro tyto tři skupiny jsou dotazy shluknuty a pro každou je vytvořen unikátní klíč, na 

základě, kterého jsou napojeny v datovém modelu hvězdicového stylu. (obr. 4.3) Klíč 

tvoří kombinace jména zaměstnance nebo nákladového střediska nebo projektu dle dané 

skupiny dat. Na základě klíčů, které jsou poskládané ze stejných elementů lze celý datový 

model propojit. 
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Obrázek 4.3: Ukázka datového modelu (vlastní zpracování) 

 

Data jsou správně nahrána v datovém modelu a to znamená, že mají mezi s sebou správné 

vztahy mohou následně být použita k budování samotné vizuální stránky reportu. Datový 

model zaručí, že když budou na jedné stránce reportu zobrazena data z několika zdrojů, 

data vždy budou správně interagovat, a to třeba na základě filtrů či seskupení. První návrh 

projektu je vytvořen včas dle plánu projektu. 

 

Činnost K: Schůzka s projektovou manažerkou a feedback 

Následující činností je schůzka s projektovou manažerkou zadávajícího oddělení. Report 

se setkává s celkově pozitivní reakcí, ale je navrženo několik změn v použitých 

vizuálních prvcích a přidání metrik i do jiných elementů. Ze schůzky je vytvořen zápis 

a na základě něho probíhá další činnost. 

 

Činnost L: Druhý návrh reportu 

Podněty z předchozí činnosti jsou zapracovány do druhé verze návrhu reportu. Příkladem 

jsou zde vybrané změny uvedeny. Je změnen typ grafu zobrazující plánované a aktuální 

výnosy. Je přidána hodnota tzv. blue-sky hodnota, což je hodnota, která znázorňuje cíl, 



72 
 

který se dosáhne za ideálních podmínek. Dále jsou upraveny filtry a hierarchie zobrazení 

středisek a úrovní zaměstnanců v přehledu pohledávek. 

 

Činnost M: Schůzka s několika budoucími uživateli 

Tato činnost neprobíhá pouze se zástupkyní zadávajícího oddělení, která jako taková 

klientské projekty v zadávajícím oddělení nevede, ale také s dvěma manažery oddělení, 

které data, která report zobrazuje kontrolují prakticky na denní bázi, tudíž jejich zpětná 

vazba je velice přínosná. Na schůzce je představen report a jeho funkcionalita v každé 

části. Účastníci schůzky jsou s provedením rámcově spokojení, dochází k návrhu pouze 

kosmetických úprav zobrazení některých elementů. 

 

Činnost N: Třetí návrh reportu 

Na základě zpětné vazby z předchozího kroku je soubor reportu upraven. V této fázi je 

i sjednocen vizuální styl reportu. Elementy jako barvy či písmo jsou sjednoceny do stylu 

společnosti. Jsou upraveny všechny popisy grafů. Je upraven nadpis každé stránky 

reportu a další elementy podobného rázu. Je tak zajištěna maximální uživatelský 

přívětivost. 

 

Činnost O: Příprava nasazení reportu do ostrého prostředí 

Během této činnosti dojde k nahrání souboru reportu na Power BI server, který slouží pro 

interní účely společnosti. Samotný proces nahrání reportu nepředstavuje žádnou 

překážku, jakožto celý report byl vyvíjen v Power BI verzi pro Report server, a tudíž tato 

činnost představuje několik kliknutí v rámci aplikace. Důležitá akce této činnosti je 

nastavení přístupu. Na základě domluvy při začátku projektu bude report přístupný pouze 

seniorním zaměstnancům oddělení. Odběratel zasílá jmenný seznam, který schválila 

nejvýše postavená osoba v oddělení. Tudíž je úspěšně implementováno navrhované 

protiopatření rizika špatného přístupu k datům. Power BI Report server je provázaný se 

standardním firemním adresářem (Active directory) a tudíž není potřeba vytvářit 

specifický účet pro server, ale může být použit standardní firemní účet zaměstnanců. 

Dodanému jmennému seznamu zaměstnanců je tedy přiřazeno právo uživatele, který si 

může report interaktivně prohlížet. Rozdíl oproti právům vývojáře je především, že se 

uživatel nemůže dostat do editovatelného módu. Dalším důležitým krokem přípravy 
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nasazení reportu do ostrého prostředí je nastavení přístupu k OLAP databázi, kterou 

report využívá. Pro tento účel je využit speciální servisní účet. Report je nyní dostupný 

přes webový link pro uživatele, který po načtení zobrazí report ve webovém prohlížeči. 

Těmito akcemi je tato činnost ukončena.  

 

Činnost P: Příprava tréninku pro uživatele 

Pro splnění protiopatření rizika špatného uživatelského ovládání reportu, následuje v této 

činnosti extenzivní trénink. Trénink je založen na interním kurzu ovládání Power BI, je 

doplněn několika praktickými příklady pro pochopení interakcí jednotlivých elementů 

reportu a použití filtrů. Trénink vede dodavatelský tým ve spolupráci s oddělením 

společnosti, které se soustředí na vzdělávání zaměstnanců. 

 

Činnost Q: Zkušební provoz reportu v ostrém prostředí 

Report je nyní umístěn na serveru a připraven k použití. Přístup je sice udělen všem 

budoucím uživatelům, nicméně přístupový odkaz má zatím jen malý výběr uživatelů – ti, 

kteří s reportem již dříve přišli do styku na jednom z předchozích meetingů. Úkolem 

těchto uživatelů je používat souběžně Power BI reporting a MS Excel reporting 

a kontrolovat správnost dat. Tyto aktivity slouží i jako protiopatření identifikovaného 

rizika. Případné chyby jsou nahlášeny dodavatelskému oddělení, ti chybu opraví a dále 

se pokračuje v testování po stanovenou dobu dle projektového plánu. Na konci této 

činnosti je potvrzena s testovacími uživateli správnost dat. Nebyla nalezena žádná chyba, 

která by způsobila rozsáhlé opravy a tím pádem zpoždění projektu. Časový plán byl zde 

dostačující. 

 

Činnost R: Oficiální představení reportu, přidělení přístupu definovaným osobám 

Po potvrzení správnosti reportu je projekt reportingu oficiálně představen všem jeho 

budoucím uživatelům. Schůzka probíhá tak, že je představen koncept reportu a jeho 

jednotlivé části. Pro připomenutí znalostí získaných během tréninku s aplikací Power BI, 

jsou znovu předvedeny důležité funkce aplikace a demonstrován přístup k reportu. Dále 

jsou uživatelům sděleny informace k případné podpoře, pokud jim něco nebude fungovat 

a je představeno místo, kde si mohou zažádat o změnu, pokud bude nutná. Schůzka končí 

blokem otázek. 
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Činnost S: Zapojení užití reportu do běžných procesů 

Zadavatel přestává používat reporting formou souborů MS Excel a plně přechází na 

Microsoft Power BI řešení. Report je po otestování správně nastaven. Podpora v případě 

poruchy je stanovena na následných 6 měsíců s případným prodloužením. Proces pro 

požadavky na úpravu reportu, příkladem v případě vzniku nové metriky a nutnosti jejího 

přidání, je nastaven proces pomocí online nástroje, kde lze zadat požadavek. Tento 

požadavek je následně zpracován dodavatelem. Doba úpravy závisí na rozsahu 

požadavku a je obratem potvrzena v komunikaci. 

 

 

Obrázek 4.4: Ukázka strany reportu zobrazující rozložení zaměstnaneckých hodin (vlastní zpracování) 

 

Na ukázce listu jednoho reportu lze vidět vše zmíněné v průběhu vytváření reportu. 

V horní části je přehledný popis účelu této části, včetně popisů jednotlivých elementů. 

Následují filtry, které pomohou uživatelům data podrobně analyzovat. Dále je zde jasný 

přehled v tabulce a dále pomocí koláčového grafu je zobrazen poměr kategorií hodin,  

kterými zaměstnanci tráví svůj čas. Vše je responzivní a pokud je aplikován filtr, tak se 

tato akce projeví na všech elementech. To vše přispívá tomu, že uživatel s takovou 

vizuální podporou dokáže rychle hledat příčiny či následky dění v oddělení a upravovat 

tak svoji strategii skoro v reálném čase. 
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4.3. Ekonomické zhodnocení a diskuze 

Projekt byl úspěšně dokončen dle časového plánu stanoveného rozsahem činností 

metodou PERT. Dodavatel obdržel kladnou zpětnou vazbu od zadávajícího oddělení. Pro 

porovnání výhod zavedení reportingu je níže na obrázku 4.5. zobrazen nový proces, jak 

bude vypadat dohledání požadované metriky ve vizuálním formátu. Přehled 

ekonomického zhodnocení je znázorněn v tabulce 4.3, která zřetelně ukazuje, že rozpočet 

byl dodržen a celkový náklad projektu je 144 600 Kč. 

 

 Zhodnocení 

Aplikace Power BI Zdarma v rámci korporátní licence 

IT infrastruktura V rámci korporátní infrastruktury zdarma 

Juniorní zaměstnanec 108 000 Kč 

Seniorní zaměstnanec 21 600 Kč 

Technická podpora od dodavatele na 6 

měsíců (s možným prodloužením) 
15 000 Kč 

Celkové náklady projektu 144 600 Kč 

Tabulka 4.3: Ekonomické zhodnocení projektu (vlastní zpracování) 

 

Nyní nový proces vypadá tak, že pokud uživatel reportu pocítí i na každodenní bázi 

potřebu prohlédnout si, př. jak si jeho report či tým vede, jde a otevře si report ve 

webovém prohlížeči. Zde se mu report otevře v aplikaci MS Power BI report server 

v uživatelsky interakčním prostředí. Uživatel si může libovolně prohlížet zobrazené 

vizuální prvky a využívá jakékoliv filtry či funkce, př. postup mezi hierarchiemi, které 

report má zabudované. Pokud uživatel chce, v Power BI se nachází funkce exportu dat. 

Tudíž uživatel si volitelně může exportovat data pro daný vizuál, který si prohlíží 

a stáhnout si je ve formátu MS Excel. Po skončení prohlížení reportu uživatel jednoduše 

zavře webový prohlížeč. Obnova dat v reportu probíhá dle dohody z průběhu projektu 

jednou denně, a to v brzkých ranních hodinách v návaznosti na zpracování dat ve 

zdrojových systémech. 
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Obrázek 4.5: Proces zjištění měsíčního výnosu projektu pomocí Power BI reportu (vlastní zpracování) 

 

Již na první pohled lze vidět, že je proces kratší. Efektivnost zavedení reportu není 

představena pouze tím, že se proces zkrátí, ale také do něj vstupuje méně subjektů. Tím 

pádem dochází ke snížení rizika chyb zaměstnanců a také. Dále díky celkové efektivnosti 

tak zavedení reportingu prokazatelně snižuje náklady zaměstnanců na aktivity spojené 

s nutnou kontrolou oblasti jejich zodpovědnosti, jmenovitě poté tedy oblasti výkonnosti 

zaměstnanců, výnosů, přehledu pohledávek a otevřených projektů. Pro top management 

poté slouží především úvodní stránka s přehledem hlavních metrik celého reportu. Projekt 

byl dokončen včas. V průběhu se nevyskytlo žádné identifikované riziko, tudíž zavedená 

protiopatření se zdají být jako efektivní. 
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5. Závěr 

Tato práce si v úvodu kladla za cíl analyzovat aktuální stav reportingu vybraného 

oddělení společnosti a následně navrhnout způsob sledování klíčových metrik za využití 

nástrojů Business Intelligence. Tento cíl vzešel z vymezeného problému, kterým byl 

požadavek daného oddělení o zpracování této analýzy experty společnosti. Oddělení, 

které projekt iniciovalo, řešilo složité rozesílání reportů ve formátu MS Excel obsahující 

hodnoty, které se z důvodu manuálního zpracování reportu, zobrazují s časovým 

zpožděním. Tento problém neumožňuje efektivní rozhodování a sledování výkonu 

a může tak vést k negativním ekonomickým dopadům. 

 

K úspěšnému dosažení cíle si práce cíl rozdělila na dílčí cíle, které dosáhla v rámci 

několika kapitol. V kapitole 2 Teoretická východiska úspěšně představuje hlavní 

koncepty řešené problematiky, kterou je nakládání s informace v organizaci, technická 

stránka Business Intelligence, podstata business reportingu v organizaci, a z důvodu 

charakteru práce formou případová studie, i základy řízení rizik a řízení projektu. 

V následující kapitole 3 Analýza problému a současné situace, dochází k analýze 

interních a externích faktorů na reporting, dále k analýze aktuální stavu procesu 

reportingu v oddělení a technologických možností v oddělení. Závěrem této kapitoly jsou 

výstupy shrnuty do SWOT analýzy, ze které plyne, jakým způsobem a s jakým důrazem 

by měl nový reporting být navržen. V kapitole 4 Vlastní návrhy řešení a jeho přínos je 

provedeno samotné projektové plánování s využitím metody PERT, dále včetně 

Lewinova modelu a analýzy rizik, k zajištění bezproblémového průběhu projektu. 

Neposledně je dle činností stanovených dle řízení projektu provedeno samotné technické 

řešení reportingu. Závěrem je práce ekonomicky zhodnocena. Na základě krátkého 

shrnutí je tedy možné provést závěr, že práce úspěšně dosáhla cíle a navrhla nový způsob 

reportingu pro zadávající oddělení. Tento způsob reportingu je postaven na provedených 

analýzách a využívá technologie Business Intelligence. 
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PŘÍLOHA 1: Výpočet časové analýzy metody PERT (vlastní zpracování) 

Činnost Uzly Odhady trvání Doba trvání Termín zahájení Termín ukončení 

Celková 

rezerva 

Rozptyl 

trvání 

činnosti 

D(tij) 
Č. Popis činnosti i j a m b te 

Nejdř. 

mož. ZMij 

Nejpoz. 

příp. ZPij 

Nejdř. 

mož. 

KMij 

Nejpoz. 

příp. KPij 

A Strategická analýza - požadavek projektu 1 2 3 4 7 4 0 0 4 4 0 0,444 

B Nastavení projektu - zahájení změny 2 3 1 3 5 3 4 4 7 7 0 0,444 

C Oslovení dodávajícího oddělení  3 4 1 2 3 2 7 7 9 9 0 0,111 

D Úvodní schůzka obou týmů 4 5 1 2 4 2 9 9 11 11 0 0,250 

E Vytvoření podkladů a odsouhlasení rozpočtu 5 6 2 3 6 3 11 13 14 16 2 0,444 

F 
Vytvoření podkladů a odsouhlasení technické realizovatelnosti 

požadavků 
5 6 2 5 10 5 11 11 16 16 0 1,778 

G Vytvoření seznamu sledovaných metrik 6 7 3 6 10 6 16 16 22 22 0 1,361 

H Identifikace zdroje dat 7 8 4 8 15 9 22 22 31 31 0 3,361 

I Návrh wireframů 7 8 3 4 6 4 22 27 26 31 5 0,250 

J První draft reportu 8 9 7 8 11 8 31 31 39 39 0 0,444 

K Schůzka s projektovou manažerkou a feedback 9 10 1 2 8 3 39 39 42 42 0 1,361 

L Druhý návrh reportu 10 11 5 6 9 6 42 42 48 48 0 0,444 

M Schůzka s několika budoucími uživateli 11 12 1 2 6 3 48 48 51 51 0 0,694 

N Třetí návrh reportu 12 13 5 5 8 6 51 51 57 57 0 0,250 

O Příprava nasazení reportu do ostrého prostředí 13 14 1 2 3 2 57 60 59 62 3 0,111 

P Příprava tréninku pro uživatele 13 14 2 4 10 5 57 57 62 62 0 1,778 

Q Zkušební provoz v ostrém prostředí 14 15 5 7 10 7 62 62 69 69 0 0,694 

R 
Oficiální představení reportu, přidělení přístupu definovaným 

osobám 
15 16 1 4 9 4 69 69 73 73 0 1,778 

S Zapojení užití reportu do běžných procesů 16 17 2 4 7 4 73 73 77 77 0 0,694 

 



 

PŘÍLOHA 2: Ganttův diagram (vlastní zpracování) 

  



 

PŘÍLOHA 3: Hodnocení rizik projektu (vlastní zpracování) 

Číslo Hrozba  Scénář  
Pravděpodobno

st 
Dopad  

Hodnota rizika 

(dopad * 

pravděpodobnost) 

1  Zpoždění projektu Projekt nabere zpoždění, a tudíž se zvýší náklady 4 2 8 = závažné 

2  
Nedostatečný trénink 

zaměstnanců 

Místo zvýšení efektivity, dojde ke snížení, tzn. Vyšším nákladům, možná k 

špatnému užití dataž 
2 3 6 =běžné 

3  
Špatné pochopení dat, špatné 

výpočty či zobrazení 

Na základě reportingu dochází ke strategickým rozhodnutím, či pokynům k 

vydáváním faktur apod., tzn. Může dojít k finanční ztrátě, snížení reputace až k 

porušení smlouvy. 

4 5 20 = kritické 

4  Chybné zadání požadavků 
Pokud si zadávající oddělení špatně definuje, jak chce, aby reporting vypadal, 

dojde ke zpoždění projektu a navýšení nákladů. 
2,5 3 7,5 = závažné 

5  
Špatné udělení přístupů k 

datům 

Může dojít k úniku firemních dat, jež je porušením pracovní smlouvy. Dále to 

může vést k poškození reputace, k pokutě, pokud se jedná o klientská data či ke 

ztrátě konkurenční výhody. 

1 5 5 =běžné 

6  
Výpověď klíčového 

zaměstnance 
Projekt nabere zpoždění, a tudíž se zvýší náklady 1,5 2 3 =běžné 

7 
Kolize časových možností 

zaměstnanců 
Projekt nabere zpoždění, a tudíž se zvýší náklady 3,5 2 7 = závažné 



 

PŘÍLOHA 4: Nové hodnocení rizik projektu po zavedení protiopatření (vlastní zpracování) 

Č. Hrozba Protiopatření 

Nová 

pravděpodobno

st 

Nový 

dopad 

Nová hodnota 

rizika 

1 Zpoždění projektu Stanovit dostatečnou časovou rezervu. 3 1 3 = závažné 

2 
Nedostatečný trénink 

zaměstnanců 

Zvýšit rozsah časové rezervy. Poskytnout zaměstnancům trénink na nástroj od 

externisty, který se výuce věnuje. 
1,5 2 3 =běžné 

3 
Špatné pochopení dat, špatné 

výpočty či zobrazení 

Přidat krok projektu, kdy starý i nový reporting poběží zároveň, a tak se budou dát 

hodnoty dostatečně zkontrolovat. 
3 5 15 = kritické 

4 Chybné zadání požadavků 
Přidat jeden konzultační meeting navíc, kde budou zadávajícímu oddělení 

představena jiná řešení reportingu, aby měli bližší představu o možnostech. 
1,5 2 3 = závažné 

5 
Špatné udělení přístupů k 

datům 

Písemně si nechat schválit udělení přístupů nejvyšším partnerem či správcem dat. 

Dokumentovat v ticketovacím nástroji. 
1 5 5 =běžné 

6 
Výpověď klíčového 

zaměstnance 
Smluvně ošetřit na dobu trvání projektu. 0,5 1 0,5 =běžné 

7 
Kolize časových možností 

zaměstnanců 
Na základě odhadu doby trvání činností dostatečně dopředu naplánovat meetingy. 2 2 4 = závažné 

 


