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Abstrakt 

Táto diplomová práca navrhuje možnosti využívania nástrojov Business Intelligence vo 

vybranej firme. Na základe analýz zvažuje náklady pre zavedenie, hodnotí ekonomický 

prínos a návrh vhodného riešenia, ktoré bude východiskom z momentálne 

neuspokojivého stavu súčasného riešenia vo vybranej firme. 
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Abstract 

This diploma thesis proposes usage of Business Intelligence tools in the chosen 

company. It considers the costs for installing, assesses the economic benefits and based 

on the analysis, it proposes appropriate solutions to the currently unsatisfactory situation 

in the company. 
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Úvod 

Dnešná spoločnosť je nazývaná informačnou z dôvodu rýchleho vývoja 

a rozširovania informačných technológií, na čele s rozvojom rýchleho prenosu dát. 

Za prínos dnešnej doby môžeme považovať rýchly prístup k relevantných 

informáciám. Preto je aj veľkým trendom dnešnej  informačnej spoločnosti zvyšovanie 

investícií do vybraných typov informačných systémov, ktoré umožňujú nie len zber ale 

aj analýzu dát. Tento trend môžeme charakterizovať ako spojenie systémov 

analytických nástrojov a transformáciu rozhodovania – Business Intelligence (BI). 

Tento pojem charakterizuje podporu analytických, rozhodovacích a reportovacích 

procesov. 

Diplomová práca sa zaoberá problematikou zavedenia vhodného riešenia pre 

riadenie toku informácií využitím systémov Business Intelligence vo vybranej firme.  

Práca je rozdelená na jednotlivé kapitoly. Prvá kapitola popisuje cieľ práce spolu 

s dielčími cieľmi.  

Druhá kapitola je zameraná na teoretické východiská projektu, kde popisujeme 

potrebné poznatky. V praktickej časti sa na teoretickú odkazujeme.  

V tretej kapitole je popísaná vybraná spoločnosť, jej vonkajšia a vnútorná analýza 

ako aj súčasný problém a nedostatky spoločnosti.  

Pre zahájenie tohto projektu je nutné realizovať úvodnú štúdiu Business 

Intelligence, ktorá je súčasťou  tretej kapitoly. Táto štúdia by mala odhaliť možné 

úskalia projektu a dodať podklady pre zhodnotenie potrieb riešenia pomocou BI. 

Úvodná štúdia musí poskytnúť dostatočné údaje k definovaniu cieľov a prínosov BI, 

analýze pripravenosti firmy na BI a analýze požiadaviek. Záverom úvodnej štúdie je 

zamietnutie projektu alebo jeho určenie k ďalšiemu spracovaniu.  

Nasledujúca štvrtá kapitola popisuje vlastné návrhy riešení vychádzajúce 

z predchádzajúcich analýz a požiadaviek spoločnosti. V tejto kapitole je bližšie 

popísané zostavenie projektu implementácie BI riešenia do prostredia spoločnosti. 

Tento krok je realizovaný použitím metódy troj-imperatívu. Voľba riešenia je 
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ovplyvnená tým, že spoločnosť chce minimalizovať náklady, čo vedie k použitiu open-

source technológií alebo iných nízko-nákladových riešení.  

Ekonomické zhodnotenie prínosov a navrhovaného riešenia je obsahom piatej 

kapitoly. V tejto kapitole sa zameriavame na odhadnutie explicitných a implicitných 

nákladov a tiež rentabilitu investície implementácie Business Intelligence. Určenie 

potrebných zdrojov pre realizáciu projektu slúži k stanoveniu celkových nákladov na 

implementáciu projektu. 

Záverom práce je zhodnotenie možnosti nasadenia BI.  
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1 Cieľ práce 

Cieľom tejto práce je zhodnotenie súčasného stavu systému Business Intelligence 

vo vybranej spoločnosti, identifikácia kritických oblastí a oblastí vhodných pre 

zlepšenie. Na základe teoretických poznatkov a analýz navrhneme opatrenia pre 

zlepšenie týchto oblastí. Stanovené opatrenia budú smerovať ku skvalitneniu 

a zefektívneniu riadenia informačných tokov spoločnosti pomocou využitia správnych 

nástrojov Business Intelligence. 

Vybrané nástroje budú začlenené do súčasného Content management systému 

(CMS Redakčný systém). Zhodnotením súčasného stavu využívania systému BI dôjde 

k odhaleniu kritických miest a tiež k stanoveniu návrhom pre zlepšenie riadenia 

informačných tokov spoločnosti.  

Implementáciou návrhov sa očakáva efektívnejšia výkonnosť zamestnancov 

spoločnosti, teda úspora nákladov a tiež konkurenčná výhoda firmy. Toto riešenie bude 

prínosom aj pre zákazníkov. Prinesie im zvýšenie prehľadnosti vo faktúrach 

vystavených spoločnosťou XYZ, s.r.o. a prehľadnosť v reportoch a analýzach 

týkajúcich sa ich webových stránok. Dôležité je, aby našli všetky potrebné faktúry, 

analýzy a reporty na jednom mieste vždy a všade na miestach, kde je prístup na internet.  
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2 Teoretické východiská práce 

V nasledujúcich kapitolách bližšie popíšeme teoretické východiská projektu. Na 

tieto potrebné poznatky sa budeme odkazovať v ďalších častiach Diplomovej práce.  

2.1 Definícia pojmu Business Intelligence 

Existuje množstvo definícií pojmu Business Intelligence (BI) v závislosti na 

rôznych aspektoch jeho vnímania.   

 Podľa Arnošta (2007) je BI chápané ako „procesy, technológie a nástroje 

potrebné k transformácií dát do informácií, informácií do znalostí a znalosti do plánov, 

ktoré umožňujú realizovať akcie podporujúce splnenie cieľov organizácií“.  

Z hľadiska informatického je BI skôr chápaná ako technické zaistenie 

spomínaných procesov, metód a nástrojov. Termín ako taký zaviedol v roku 1989 

analytik Howard J. Dresner, ktorý ho v tomto duchu popísal ako „sadu konceptov 

a metód určených pre skvalitnenie rozhodnutí firmy“, a vyzdvihol význam dátovej 

analýzy, reportingu a dotazovacích nástrojov, ktoré realizujú používatelia množstvom 

dát a asistujú mu so syntézou užitočných informácií. (Novotný et al., 2004) 

2.2 Dáta, informácie a znalosti v BI 

Ako z charakteristiky BI vyplýva, jeho hlavnou funkciou je pretváranie dát na 

informácie pomocou znalostí. Princíp tohto mechanizmu je zachytený na Obrázku 1 

Princíp BI – dáta, informácie a znalosti. 
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Obrázok 1 Princíp BI – dáta, informácie a znalosti (INFO.SKS, 2013)  

 

Dáta môžeme jednoducho charakterizovať ako ľubovoľnú postupnosť znakov. 

Z dát sa stávajú informácie vo chvíli, keď sme z nich schopní získať nejaké poznatky či 

vedomosti. Z poznatkov a vedomostí získavame znalosti, ktoré dokážeme znovu 

aplikovať pri transformácií dát na ďalšie informácie a opätovné pochopenie nových 

informácií.  

2.3 Princíp Business Intelligence 

Z predchádzajúcej kapitoly 2.2 Dáta, informácie a znalosti v BI vyplýva, že 

základným procesom BI je transformácia dát na informácie a prevod informácií na 

poznatky pre koncového používateľa. Obrázok 2 Zjednodušený model BI znázorňuje 

princíp celého systému BI. 

 

Obrázok 2 Zjednodušený model BI (WATCHAVEN CONSULTING, 2013) 
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Objemy dát sú transformované na informácie vo forme analýz, reportov, prognóz, 

odhadov trendov atď., z ktorých si používatelia berú poznatky – resp. získavajú znalosti 

ako pre seba, tak pre organizáciu a svojich zákazníkov. 

2.4 Všeobecný model systémov BI 

„BI predstavuje komplex prístupov a aplikácií IS/ICT, ktoré takmer výlučne 

podporujú analytické a plánovacie činnosti podnikov a organizácií a sú postavené na 

princípe multidimenzionality, ktorému tu rozumieme ako možnosť nahliadania na 

realitu z niekoľkých možných uhlov.“( Novotný et al., 2004) 

 

Obrázok 3 Model Business Intelligence (Novotný et al., 2004) 

2.5 Architektúra BI a jednotlivé vrstvy 

Usporiadanie jednotlivých komponentov Business Intelligence nie je pevne 

stanovené. Práve naopak, toto usporiadanie sa môže výrazne líšiť v závislosti od potrieb 

konkrétneho používateľa. Existujú rôzne koncepcie od jednoduchých, cez vysoko 

sofistikované, technologicky a finančne náročné.  

„Rovnako ako neexistuje jediná koncepcia architektúry, neexistuje štandardné 

riešenie pre BI ako celok“. (Lacko, 2009) 

Architektúra BI sa rozdeľuje na nezávislé bloky, ktoré na seba nadväzujú. Pri 

pohľade na Obrázok 4 Architektúra BI vidíme, že platforma BI je umiestnená medzi 

zdrojovými systémami a nástrojmi pre koncového používateľa. 
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Obrázok 4 Architektúra BI (Kříž, 2015) 

2.5.1 Vrstva pre extrakciu, transformáciu, čistenie a nahrávanie dát 

Prvú vrstvu architektúry Business Intelligence tvorí Vrstva pre extrakciu, 

transformáciu, čistenie a nahrávanie dát.  

„Dáta sú zbierané zo zdrojových systémov a sú prenesené do vrstvy pre ukladanie 

dát v riešení BI. V prípade zdrojového systému sa nejedná iba o vnútorné systémy 

spoločnosti (systémy pre podporu personálneho a finančného oddelenia, CRM systémy), 

ale aj o externé systémy spoločnosti (statické dáta alebo databáza podnikateľských 

subjektov, registre daňových subjektov, telefónne zoznamy, atď.). K prenosu dát 

dochádza v rôznych intervaloch, priamo závislých na potrebách organizácií, väčšinou 

sa jedná o denné, týždenné alebo mesačné obdobie.“ (Nemeček et al., 2007) 

2.5.2 Vrstva pre ukladanie dát 

Táto vrstva zabezpečuje ukladanie, aktualizácie a správu dát, ktoré budú ďalej 

spracovávané pri analýzach BI. Pre ukladanie využívame tri druhy dát: interné, externé 

a osobné dáta. Extrahované dáta zo zdrojových systémov prechádzajú do dátových 

skladov a to buď priamo alebo cez dočasné úložisko dát. Dátové sklady obsiahnu veľké 

množstvo dát, obsahujú dáta za dlhé obdobie a vložené dáta nie je možné meniť. 
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2.5.3 Vrstva pre analýzu dát 

Do tejto vrstvy spadajú činnosti spojené s vlastným sprístupnením dát a ich 

analýzou ako sú reporting, Data Mining a sytémy OLAP. 

Reporting poskytuje výstupné informácie pre nižšiu alebo strednú úroveň 

riadenia v podobe výkazov alebo prehľadov. Tie môžu byť prehľadne zbierané 

a zobrazované pomocou Redakčného systému CMS. 

Redakčný systém CMS (Content management system), resp. Systém pre správu 

obsahu umožňuje prevádzkovateľom webových stránok ich úpravu a pridávanie nového 

aktuálneho obsahu bez nutnosti vedomostí v oblasti tvorby a produkcie stránok (teda 

HTML). Obsah internetových stránok je možné spravovať prostredníctvom rozhrania 

prístupného pomocou prihlasovacích údajov v prostrední internetového prehliadača. „Je 

to vlastne internetová aplikácia (softvér), ktorej úlohou je správa obsahu, štruktúry 

a funkcií riadených internetových stránok.  

Systém pracuje s databázou údajov pre ukladanie, správu a publikáciu obsahu. 

Jeho prezentačná vrstva zabezpečuje zobrazenie obsahu pomocou HTML šablón, do 

ktorých podľa určených podmienok automaticky vkladá vybraný obsah.“ (KREA 

DESIGN, 2014) 

Data Minining (dolovanie dát) funguje na základe špeciálne vytvorených 

algoritmov, ktoré nie sú vopred definované. Dolovanie dát slúži k vyhľadávaniu nových 

príčinných súvislostí a získavaniu strategických skúseností pri využití veľkého 

množstva dát. Veľkou výhodou je, že úlohy sú robené automaticky podľa vopred 

určených algoritmov a tak môžu byť využívané rôznymi používateľmi a nie len 

štatistikmi. 

OLAP systémy (Online Analytical Processing systems) sú založené na 

koncepcii ukladania dát v multidimenzionálnych databázach. Umožňujú usporiadať 

veľké objemy dát tak, aby boli prístupné a zrozumiteľné. 

2.5.4 Prezentačná vrstva 

Prezentačná vrstva je určená ku komunikácií riešenia BI s koncovými 

používateľmi. Dochádza tu k zberu požiadaviek pre analytické operácie a prezentáciu 

ich výsledkov – analýzy, plány či manažérske rozhodnutia. V týchto vrstvách sú 
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vytvárané aplikácie, ktoré v sebe integrujú najdôležitejšie dátové zdroje systémov 

významné pre riadenie. Sú koncipované ako používateľsky nenáročné, zrozumiteľné 

a ľahko ovládateľné. 

2.5.5 Vrstva pre odborné znalosti know how 

„Posledná vrstva, ktorá spadá do všeobecnej koncepcie architektúry je definovaná 

ako znalosť odborového prostredia a jeho fungovanie na jednej strane a znalosť 

dostupných technológií BI pre danú oblasť na strane druhej. Znalosť fungovania 

prostredia dodáva pravidlá pre zamestnancov, zatiaľ čo možnosti technológií, ktoré 

ponúka BI a ich plné využitie sú doménou dodávateľskej spoločnosti.“ (Nemeček et al., 

2007) 

2.6 Nástroje Business Intelligence  

V oblasti Business Intelligence existuje mnoho komerčných a open-source 

nástrojov od rôznych poskytovateľov.  

Medzi komerčnými nástrojmi dominujú na trhu významné spoločnosti so svojimi 

produktmi, napr.: 

 Microsoft SQL Server Analysis Services 

 Oracle Discoverer 

 SAP Business Information Warehouse 

 SAS Institute 

 IBM Data Warehouse Edition 

 Google nástroje 

Tieto riešenia však bývajú obvykle veľmi robustné a nákladné.  

 „V komerčnej sfére existujú isté pochybnosti o vhodnosti použitia open-source 

softwaru k podnikovým účelom. Tieto pochybnosti spočívajú v nedôvere ku kvalite 

a funkčnosti softweru, jeho bezpečnosti, výkonnosti či absencií technickej podpory 

a dokumentácie. Prax však v dnešnej dobe ukazuje, že tieto argumenty sú neplatné. Za 

takýmto softwarom väčšinou stojí veľmi silná komunita, alebo dokonca regulárna 
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softwarová spoločnosť. Projekty tohto typu tak dosahujú vysoké kvality a ich vývoj veľa 

krát prebieha rýchlym tempom“. (Němec, Menčlová, 2010) 

V Slovenskej i Českej republike je však okrem vyššie popísanej nedôvery aj 

problém v tom, že tieto nástroje sa zatiaľ nedostali dostatočne do povedomia firiem. 

„Tým, že sa Business Intelligence v dôsledku vývoja na trh začína postupne 

presadzovať aj v stredných či dokonca malých spoločnostiach, vzniká priestor aj pre 

využitie open-source nástrojov k tomuto účelu. Dôvodom sú najmä nízke obstarávacie 

náklady a rýchla návratnosť investície. Vo svete sú vďaka tomu open-sourcové Business 

Intelligence riešenia bohato využívané aj v komerčnej sfére“. (Němec, Menčlová, 2010) 

Hlavnou prednosťou open-source produktov sú nulové poplatky za licencie. 

Prednosťou BI systémov je, že podnik môže vďaka nim s relatívne nízkymi 

prevádzkovými nákladmi využívať BI komponenty spolu s možnosťou editácie 

zdrojového kódu.  

2.6.1 Nástroj BI - Google Analytics 

Google Analytics patrí síce medzi komerčné nástroje Business Intelligence, ale je 

považovaný za nízko-nákladové riešenie. 

„Prostredníctvom nástroja Google Analytics je možné zistiť, akým spôsobom sa 

návštevníci webových stránok dostali na webové stránky, akým spôsobom si ich 

prezerajú a čo je najdôležitejšie, aké sa na nich vyskytujú chyby.“  (ZAJTRA.Štatistiky 

pomocou Google Analytics, 2012) 

Google analytics ponúka rozsiahle nástroje na analýzu: 

1. Prehľady v reálnom čase - meranie aktuálnych aktivít (koľko ľudí sa práve 

nachádza na stránkach, odkiaľ prišli a čo si prezerajú). Výsledkom je zistenie: 

- Či sa nový obsah na stránkach stal obľúbený 

- Či aktuálna propagácia zvyšuje návštevnosť na stránkach 

2. Vlastné prehľady – definovanie vybraných informácií, ktoré chceme sledovať 

3. Vlastné premenné – vytváranie a analýza vlastných segmentov Výsledkom je: 

- Pochopenie segmentov zákazníkov 
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- Zhromažďovanie údajov o zákazníkov 

4. Spresňujúce segmenty – presné definovanie segmentov (napr. návštevy 

s konverziou alebo organická návštevnosť) Výsledkom je: 

- Analýza segmentov 

- Porovnanie, ktorý segment reaguje na aký produkt 

5. Vizualizácia a analýza cesty na stránke – zobrazuje a analyzuje cestu, ktorú 

návštevník prejde na stránke 

2.6.2 Nástroj BI - Profit365 

Profit365 je vhodným nástrojom pre zber interných dát. Je to vlastne online 

účtovný softvér, ktorý na rozdiel od klasických ekonomických softvérov nemá 

technologické obmedzenia, ktoré by komplikovali a predražovali jeho využívanie. 

Tento účtovný softvér nie je potrebné sťahovať ani inštalovať. Na jeho využívanie je 

potrebný iba bežný internetový prehliadač. Je teda funkčný aj na PC, MACu, tabletoch 

a smartfónoch.  

2.7 API ako spôsob prístupu k dátam 

API (Application programming interface) predstavuje „zbierku funkcií a tried, 

ktoré určujú akým spôsobom sa majú funkcie knižníc volať zo zdrojového kódu 

programu. API funkcie sú programové celky, ktoré programátor volá namiesto 

vlastného programovania“.(Wikipédia, Application programming interface, 2013) 

2.7.1 API Google Analytics 

API Google Analytics ponúka viacero rozhraní, napr.: 

Rozhranie API na zhromažďovanie – prispôsobuje kód sledovania s cieľom vykonávať 

viac než len bežné sledovanie. Zhromažďuje prehľady o dvoch subdoménach v jednom 

zobrazení prehľadov a ponúka možnosť nastaviť si vlastné definície typu návštevníka 

a pod. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface
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Rozhranie API na správu – efektívnym spôsobom získava prístup k údajom 

z účtu a zobrazení služby Google Analytics vo forme informačných kanálov dátového 

rozhrania API spoločnosti Google a mnohé ďalšie. 

 

 

Obrázok 5 Logo Google Analytics (SCHNEIDER, 2013) 

 

2.7.2 API Profit365 

„API Profit365 je rozhranie pre programovanie aplikácií. Ide o zbierku funkcií, 

pomocou ktorých je možné prepojiť systém Profit365 s CMS systémom“ (Profit365- 

API, 2015). Pomocou API rozhrania systémy navzájom komunikujú, na pozadí plne 

automatizovane, bez zásahu človeka, posielajú alebo prijímajú údaje a tým sú schopné 

nahradiť niektoré monotónne operácie, ako napríklad prenos faktúr z účtovníctva. 

 

Obrázok 6 Logo Profit365 (IHD, 2015) 

  

https://www.profit365.eu/api
https://www.profit365.eu/api
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3 Analýza problémov a súčasnej situácie 

Analýza súčasného stavu spoločnosti je veľmi dôležitá pre nasledujúci návrh 

riadenia informačných tokov. Je potrebné zhodnotiť vývoj spoločnosti a dbať na jej 

potreby. 

3.1 O spoločnosti 

Názov firmy: XYZ, s.r.o. 

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Vznik firmy: 28.4.2014, dňom zápisu do Obchodného registra SR 

Vlastnícka a organizačná štruktúra: 

 

Obrázok 7 Organizačná štruktúra spoločnosti XYZ, s.r.o. (vlastné spracovanie) 

 

Spoločnosť založil konateľ spoločnosti, ktorý zároveň plní funkciu dizajnéra a má 

na starosti branding a dizajn webový stránok a eshopov. Má plné prístupy do všetkých 

interných systémov. 

Projektový manažér má na starosti dohľad nad zákazníkmi a jednotlivými 

projektmi. Taktiež je jeho úlohou sledovať ako jednotlivý zamestnanci plnia svoje úlohy 

a prideľovať im prácu.  

Účtovníčka je zamestnankyňou firmy XY, s.r.o. Prácu pre spoločnosť XYZ, s.r.o. 

vykonáva na základe Zmluvy o poskytovaní účtovných služieb. Má úplný prístup do 
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účtovného programu Profit365 a čiastočný prístupy do Daňového portálu, portálu 

Zdravotnej a Sociálnej poisťovne. 

Programátor je taktiež zamestnancom inej spoločnosti – XX,s.r.o., nie je teda 

v zamestnaneckom pomere XYZ,s.ro.. Vzťah s týmto zamestnancom funguje na základe 

Zmluvy o dielo a obchodných dohôd. 

Zvyšní zamestnanci: Research asistent, Korektor a Copywriter sú 

v zamestnaneckom pomere firmy. 

Spoločnosť dbá na to, aby všetky jej zamestnanci pracovali v súlade s platnou 

legislatívou Slovenskej republiky. 

3.1.1 Predmet podnikania  

Predmetom podnikania podľa Obchodného registra sú: 

 Počítačové služby 

 Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 

 Reklamné a marketingové služby 

 Administratívne služby 

 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 

3.1.2 Vízia a cieľ spoločnosti 

Spoločnosť má víziu, že sa stane dôležitým partnerom pre svojich zákazníkov, 

ktorí vyžadujú kvalitný produktový a poradenský servis. Zdá sa, že riadenia vzťahov so 

zákazníkmi od oslovenia cez finálnu spoluprácu až po zákaznícku podporu je jedným 

z najdôležitejších procesov v organizácií. Zákazník pri tomto procese vyžaduje 

maximálnu starostlivosť a spoločnosť vie, že investícia do starostlivosti o zákazníkov je 

jednou z najnávratnejších investícií. Najlepším predajcom je spokojný zákazník, ktorý 

odporučí služby spoločnosti ďalej. Spoločnosť berie na vedomie a vníma zákazníka ako 

toho, kto ju živí.  

Cieľom spoločnosti je vybudovať si narastajúce portfólio zákazníkov na 

tuzemských i zahraničných trhoch. 
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3.1.3 Sortiment produktov a služieb 

Spoločnosť sa špecializuje najmä na tvorbu kompletných webových balíčkov, 

branding a online marketing. Medzi hlavné produkty spoločnosti patria: 

a) Redakčný systém CMS – slúži pre správu webových stránok zákazníkov 

b) Webová stránka na mieru – zostavená presne podľa potrieb firmy 

c) Eshop – vytvorenie online obchodu v systéme Prestashop  

d) Copywriting – zostavovanie textov na mieru (webové, reklamné texty, tagline, 

naming, atď.) 

e) Branding – logo, vizitky, logo manuál 

f) Social media marketing/dizajn – kompletná starostlivosť o sociálne siete 

(založenie účtov, dizajn, content stratégia, reklama) 

g) SEO – optimalizácia webovej stránky pre vyhľadávače. Cieľom je to, aby po 

zadaní dotazu do vyhľadávača bol odkaz na web zákazníka na čom možno 

najlepšej pozícii (resp. čo najvyššie v zozname nájdených odkazov). Zlepšenie 

tejto pozície následne generuje vyššiu, kvalitne cielenú návštevnosť.  

h) Webová vizitka 

- tvorí najväčšiu časť príjmov spoločnosti. Procesy vo vzťahu k zákazníkom 

týkajúce sa tohto produktu je potrebné zefektívniť, čo bližšie popíšeme 

v nasledujúcich kapitolách. 

- slúži pre jednoduchú prezentáciu malej a strednej firmy na internete. Tento 

produkt vznikol na základe vzniknutej medzery na trhu. 

 

Pri výbere riešenia webovej stránky existujú dve možnosti: 

1. Nízko-nákladové riešenie, kedy si zákazník môže vyrobiť svoju webovú stránku 

veľmi lacno, príp. úplne zdarma. Zákazník často nevie a ani nemá možnosť 

vytvoriť si vlastnú webovú stránku, aby konvertovala, aby mala správnu SEO 

optimalizáciu a správny obsah. Čiže obsah je tvorený na úkor nákladov. 
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2. Profesionálne riešenie, kedy je o zákazníka dokonale postarané od návrhu, 

prototypu, dizajnového riešenia, stratégie atď. Takéto riešenia sú pre malé 

a stredné firmy neprijateľné najmä z hľadiska ceny a najmä sú častokrát 

zbytočné. 

Na základe prieskumu trhu sa teda spoločnosť XYZ, s.r.o. rozhodla vytvoriť 

produkt Webová vizitka, ktorý pokrýva túto medzeru na trhu a ponúka tak svojim 

zákazníkom profesionálne vedomosti v oblasti webových stránok, aplikované do 

prednastaveného systému, ktorý poskytuje kompletné šablónové riešenie. Keďže 

spoločnosť nemusí každú novú stránku programovať nanovo, ale má vytvorenú šablónu, 

ktorá je profesionálna a škálovateľná podľa potrieb zákazníkov, dokáže ponúknuť 

prijateľnú cenu za tento produkt, ktorá je v mnohých prípadoch až o 55% a viac nižšia 

ako iné riešenia. 

Zákazníci spoločnosti majú dokonca možnosť vybrať si platbu jednorazovo alebo 

mesačne, podľa toho ako to vyhovuje ich cash flow-u. Mnohí zákazníci túto možnosť 

veľmi ocenili, čo taktiež zvýšilo záujem o daný produkt. 

Celkový sortiment spoločnosti je vytvorený tak, aby dohromady ponúkal 

kompletné webové balíčky zostavené podľa individuálnych potrieb zákazníkov. 

 

3.2 Súčasný stav informačného managementu v spoločnosti 

Nasledujúce kapitoly popisujú spoločnosť z pohľadu vybavenia informáciami. 

Popisujú Informačný systém, hardwarové (HW)  technológie ako aj webovú prezentáciu 

firmy. 

Softvérové vybavenie informačného managementu spoločnosti zastrešuje open-

source softvér Redmine. Tento systém firma využíva k evidovaniu projektov, zadávaniu 

úloh jednotlivým zamestnancom, sledovaniu odpracovaného času, ako aj uchovávaniu 

dokumentov týkajúcich sa jednotlivých projektov. Medzi ďalšie softvérové vybavenia 

firmy patria vlastný CMS Redakčný systém, online účtovný systém Profit365, systém 

reportovania a analýz Google Analytics. 
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3.2.1 Informačný systém spoločnosti a použité HW technológie 

Pre spoločnosť XYZ, s.r.o. je nevyhnutnosťou používať pokročilé a moderné 

technológie. Dôležitý je kontakt so zákazníkmi buď telefonickým spojením, výmenou 

emailov, ale najdôležitejší je osobný kontakt. Tieto kritéria spĺňa domáci počítač 

s prístupom na internet a časté osobné stretnutia so zákazníkmi. 

Riešenie v spoločnosti XYZ, s.r.o. je založené na získaní čo najväčšieho úžitku za 

použitia minimálnych investícií a nízkych prevádzkových nákladov.  

Podnikový informačný systém v sebe zahŕňa fyzický hardware zložený 

z nasledujúcich častí: 

 Hlavný server  

 Notebooky (5 ks) 

 Tlačiareň (1ks) 

 

Hlavný server má spoločnosť XYZ, s.r.o. umiestnený u spoločnosti Digital Ocean. 

Parametre tohto servera sú dostačujúce pre súčasné potreby firmy: 

 2 GB Memory  

 2 Core Processor 

 40 GB SSD disk  

 TB Transfer 

Každý zamestnanec spoločnosti má svoj notebook. Zamestnanci pracujú podľa 

§52 Zákonníka práce formou telepráca, takže svoju činnosti vykonávajú zo svojich 

domácich pracovísk. Takýto spôsob práce sa spoločnosti zatiaľ osvedčil. Iba konateľ 

spoločnosti a projektový manažér pracujú zo sídla spoločnosti. 

V sídle spoločnosti sa nachádza tiež jedna tlačiareň, ktorú využívajú všetci 

zamestnanci pri príchode do sídla spoločnosti. 
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3.2.2 Redakčný systém CMS 

Veľa spoločností, ktoré ponúkajú podobné služby ako XYZ, s.r.o. ponúkajú pre 

svojich zákazníkov Redakčné systémy CMS, resp. Systémy pre správu obsahu.  Je však 

nevyhnutné byť stále o krok pred konkurenciou a tiež zefektívňovať procesy firmy.  

Spoločnosť XYZ, s.r.o. používa pre svojich zákazníkov CMS  založený na open-

source frameworku Symphony 2. CMS Redakčný systém spoločnosti zaručuje možnosť 

jeho úprav a tvorby rozšírení vo vlastnej réžii.  

Vzniká tu potreba rozšíriť CMS systém o nové časti a tak zefektívniť prácu 

zákazníkov ako aj samotnej spoločnosti. 

3.2.3 Systém reportovania a analýz 

Google analytics poskytuje rozsiahle nástroje na analýzu popísané v kapitole 2.6.1 

Nástroje BI -  Google Analytics. Spoločnosť XYZ, s.r.o. využíva vďaka nástrojom 

Google Analytics najmä tieto prehľady na analýzu webových stránok zákazníkov: 

 Počet relácií 

 Priemerné trvanie relácie v sec. 

 Miera okamžitých odchodov v % 

 Miera cieľovej konverzie 

 Počet stránok na reláciu 

 % nových relácií 

 Počet unikátnych používateľov 

 Zobrazenia stránok 

 Demografické údaje (jazyk, krajina, mesto) 

 Systémové údaje (prehliadač, Operačný systém, poskytovateľ služieb) 

 Systém mobilných zariadení (OS, poskytovateľ, rozlíšenie obrazovky) 

 Pohlavie, vek a kategórie záujmov publika 

 Vstupné kanály (sociálne siete, vyhľadávanie, priamy vstup) 
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 Tok používateľov ( ako postupujú pri prezeraní stránok) 

 Vstupné stránky (kadiaľ vstupujú používatelia na webovú stránku) 

 Výstupné stránky( z ktorých ľudia odchádzajú z webovej stránky) 

 Priemerný čas načítania stránky/presmerovania/odpovede serveru/stiahnutia 

stránky pre rôzne prehliadače a krajiny 

Tieto analytické výsledky ďalej kompetentný zamestnanec pravidelne zasiela 

emailom svojim zákazníkom podľa potreby, každému v dohodnutom časovom intervale.  

3.2.4 Účtovný softvér Profit365 

Profit365 je online účtovný softvér, ktorý používa spoločnosť XYZ, s.r.o. Tento 

účtovný softvér si vybrala spoločnosť preto, že od klasických ekonomických softvérov 

nemá technologické obmedzenia, ktoré by komplikovali a predražovali jeho využívanie. 

Jediné čo firma pre jeho používanie potrebuje je bežný internetový prehliadač.  

Výhodou tohto online softvéru je aj veľmi vysoké zabezpečenie vložených dát 

a tiež aktuálnosť informácií. Nie je potrebné vykonávať upgrady na lokálnych 

počítačoch, tie sa vykonávajú automaticky vždy, keď je dostupná najnovšia verzia 

softvéru.. „Prístup k dátam je podobne ako pri internet bankingu cez zabezpečený https 

protokol.“(Profit365. Online účtovníctvo, 2015) 

V systéme Profit365 je možné nastaviť oprávnenia a prístupy do jednotlivých 

častí tohto systému, s ktorými môžu vybraní zamestnanci v rámci oprávnení ďalej 

pracovať. Čím vyššia je pozícia v organizačnej štruktúre, tým je oblasť prístupových 

práv širšia.  

3.2.5 Webová stránka firmy 

Firma má na svojej webovej stránke www.creatiwww.com iba základné kontaktné 

informácie. Slabou stránkou je teda, že jej činnosť nie je dostatočne prezentovaná na 

internete prostredníctvom webovej stránky a sociálnych sietí. Je nevyhnutné, aby si 

firma zriadila vlastnú prezentačnú webovú stránku so základnými informáciami 

o produktoch, ktoré svojim zákazníkom ponúkajú, s referenciami od bývalých 

zákazníkov a tiež aby si doplnila kompletné kontaktné údaje. Stránku treba tiež 

pravidelne aktualizovať a dopĺňať najnovšími informáciami. Hlavnou výhodou firmy je, 
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že si vďaka svojim zamestnancom dokáže v budúcnosti  upravovať webové stránky 

sama, čim nebude dochádzať k oneskorovaniu aktuálnych informácií. 

3.2.6 Emailový klient Roundcube 

Spoločnosť XYZ, s.r.o. používa pre emailovú komunikáciu so zamestnancami 

a zákazníkmi webového emailového klienta Roundcube. Tento klient pracuje 

s protokolom IMAP, ktorý je napísaný v programovacom jazyku PHP.  

3.3 Vymedzenie problému 

Spoločnosť XYZ, s.r.o. založil zakladateľ, ktorý je odborník v oblasti 

informačných technológií. Svoje znalosti a skúsenosti dobre zhodnotil pri vývoji 

webových produktov a služieb ako hlavných predmetov podnikania. Z hľadiska 

konkurencie, však bol postavený pred problém a ten je potrebné vyriešiť. 

Spoločnosť XYZ, s.r.o., ktorá podniká v oblasti informačných technológií, najmä 

v odbore vytvárania webových stránok sa rozhodla riešiť nedostatky toku informácií vo 

vnútri firmy, ako aj k svojim zákazníkom. Tento tok informácií je dôležitý zo stránky 

firmy pre podporu manažérskeho rozhodovania ako aj voči samotným zákazníkom pre 

zlepšenie starostlivosti o nich.   

I keď sa jedná o spoločnosť, ktorá je pomerne mladá, v oblasti jej podnikania 

panuje obrovské konkurenčné prostredie a preto musí firma neustále inovovať nielen 

z vonku, ale aj z vnútra, zlepšovať procesy a znižovať náklady, aby nebola vytesnená 

konkurenčnými firmami. 

V spoločnosti sa objavili dva problémy, ktoré bránia v plynulom chode činností 

firmy: 

1.  Prvým problémom je neefektívne doručovanie faktúr zákazníkom. 

Nakoľko najpredávanejší produkt spoločnosti tvorí Webová vizitka, ktorej cenová 

politika vychádza z mesačných pravidelných platieb od zákazníkov, ktoré sú im 

mesačne fakturované je potrebné tento proces zautomatizovať. Účtovníčka musí tieto 

faktúry mesačne vystavovať. Tie následne mesačne administratívna asistentka 

rozposiela jednotlivým zákazníkom emailom. Ďalej tieto platby kontroluje, či bola 

vykonaná úhrada. Ak úhrada vykonaná nie je, rozposiela upomienky, príp. telefonuje 
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a urguje zákazníkov. V prípade neuhradenia dvoch mesačných splátok má spoločnosť 

nárok na vypnutie webovej vizitky a tak znemožnenie prezentácie webu. Máme teda za 

to, že by bolo vhodné tento zložitý proces zautomatizovať a tak odbremeniť prácu 

účtovníčky a administratívnej zamestnankyne. Zefektívni sa tak proces práce 

a uvoľnený pracovný čas budú môcť zamestnanci venovať inej prospešnej činnosti.  

 

2. Druhým problémom spoločnosti, ktorý spôsobuje neefektívnu prácu je 

reportovanie výsledkov zákazníkom. 

Analytické výsledky plynúce zo systému Google Analytics ďalej zamestnanec na 

pozícii Research asistent spracováva a rozposiela jednotlivým zákazníkom 

v stanovených časových intervaloch. Nakoľko takéto spracovávanie informácií je 

neefektívne, rozhodli sme sa zaviesť do spoločnosti zmeny v oblasti toku informácií 

využívaním nástroja BI – Google Analytics API.  

Na základe týchto požiadaviek sa javí ako najvhodnejšie riešenie pre spoločnosť 

zavedenie systémov Business Intelligence, ktoré zabezpečia tieto potreby a zaistia aj 

ďalšie výhody pre podporu rozhodovania a toku informácií. 

V tejto práci sa zameriame na inovácie v oblasti vylepšenia systému pre riadenie 

informačných tokov pomocou využitia nástrojov Business Inteligence, ktorých 

momentálna implementácia nedosahuje úrovne, ktorá je v súčasnosti dostupná. 

Spoločným problémom je prehliadnuteľnosť a neprehľadnosť reportovania 

a fakturovania v spoločnosti XYZ, s.r.o.  

3.4 KPI 

Key Performance indicators (KPI) sú vhodným ukazovateľom pre firmu samotnú 

ako aj pre zákazníkov. Medzi KPI firmy patria: 

 Konverzia stránok 

 Zistenie počtu ľudí, ktorí sa dostanú cez vyhľadávač Google na stránky 

vytvorené spoločnosťou 
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 Zistenie či dokáže správne zacieliť PPC reklamu a požadovaný klik na ňu 

od zákazníka 

 Zistenie IP adresy, unikátnej adresy odkiaľ sa dostanú používatelia na 

stránky vytvorené spoločnosťou 

Tieto a ďalšie kľúčové faktory úspechu spoločnosť XYZ, s.r.o. sleduje pomocou 

nástroja Google Analytics  na analýzu webovej návštevnosti. Ten má za cieľ merať KPI 

(konverziu, návštevnosť, dĺžku pobytu na stránke a pod.) na stránkach zákazníkov 

spoločnosti. 

 

3.5 Vnútorná analýza spoločnosti 

Dlhodobým cieľom spoločnosti je rozširovať portfólio zákazníkovej Webovej 

vizitky a tvoriť tak pasívny príjem firmy. 

Organizačná štruktúra spoločnosti je jednoduchá, keďže spoločnosť patrí medzi 

mikro podniky, tvorí ju konateľ spoločnosti a šiesti zamestnanci: projektový manažér, 

programátor, copywriter, účtovníčka, administratívny asistent, referent marketingu. 

Konateľ spoločnosti zastupuje aj miesto dizajnéra. Dôležité rozhodnutia konzultuje 

podľa zamerania a schopností so svojimi zamestnancami.  

Keďže pracovný tím pozostáva z úzkej skupiny ľudí, ktorí si vyhovujú nielen po 

stránke pracovnej, ale aj osobnej, pracovné prostredie je v priateľskej atmosfére. Tým sa 

odbúravajú pracovné a komunikačné problémy a firma sa tak vie zamerať na úspešné 

napĺňanie svojich cieľov.  

Medzi silné stránky firmy patria vynikajúce organizačné schopnosti konateľa 

a tiež talent pre dizajn. 

Ako svoj vnútorný informačný systém firma používa open-source program 

Redmine, ktorý dostatočne spĺňa potreby koordinácie úloh jednotlivých zamestnancov. 
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3.6 Vonkajšia analýza spoločnosti 

V oblasti pôsobenia spoločnosti je pomerne veľká konkurencia na trhu. Medzi 

dodávateľov patrí spoločnosť XX, s.r.o., ktorá dodáva programátorské služby. 

V prípade nevýhodných obchodných podmienok má firma možnosť nahradiť tohto 

dodávateľa iným s výhodnejšími podmienkami.  

Za základné nástroje k určeniu vonkajšej analýzy spoločnosti sme vybrali SWOT 

analýzu a Porterov model 5 síl, ktoré bližšie popíšeme v ďalších kapitolách. 

 

3.7 Swot analýza 

Swot analýza posudzuje situáciu firmy na trhu z pohľadu príležitostí a hrozieb, 

zachytáva silné a slabé stránky a dáva výstupné informácie, na základe ktorých je 

možné  posúdiť možnosti vývoja firmy.  

„Ak podnik analyzuje svoje vnútorné stránky, jedná sa o SW analýzu, ak podnik 

rozoberá len faktory vonkajšieho prostredia, čiže rozbor príležitostí a ohrození, jedná 

sa o OT analýzu. Nevýhodou SWOT analýzy je, že je statická a veľmi subjektívna.“( 

Horáková, 2003) 

Cieľom zostavenia SWOT analýzy je zhrnúť súčasnú situáciu firmy na trhu a jej 

špecifické silné a slabé miesta. Táto analýzy nám má poskytnúť dostatok informácií, či 

je spoločnosť schopná prekonať zmeny, ktoré môžu nastať zapojením systému BI do 

chodu firmy. 
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Tabuľka 1 SWOT analýza spoločnosti XYZ, s.r.o. (vlastné spracovanie) 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 
● nízka cena produktov ● nízka miera automatizácie interných procesov 

● škálovateľnosť súčasného riešenia ● krátky čas fungovania firmy na trhu 

● existencia redakčného systému CMS ● veľké množstvo konkurencie na trhu IT 

● systém starostlivosti o zákazníkov ● nedostatočná prezentácia firmy na internete 
● kvalita poskytovaných produktov 
● výborné organizačné schopnosti konateľa 
● výborné pracovné vzťahy medzi 
zamestnancami 
   

PRÍLEŽITOSTI HROZBY 

 
● zavedenie dôkladnejšej optimalizácie procesov ● výpadok programátorských síl 

● rozšírenie svojich služieb na zahraničné trhy ● pokračovanie svetovej hospodárskej krízy 

● možnosť rozšírenia súčasného CMS ● hyperkonkurenčné prostredie v IT odvetví 
● eliminácia konkurencie pomocou akvizície s  
marketingovou spoločnosťou 
 

● zvyšujúca sa vyjednávacia sila zákazníkov 

 

3.7.1 Silné stránky 

Cenová politika spoločnosti v porovnaní s konkurenciou je nastavená na 

pomerne nízku úroveň. Túto cenovú hladinu spoločnosť stanovila na základe prieskumu 

trhu a stratégií získavania zákazníkov do budúcnosti. 

Škálovateľnosť súčasného riešenia poskytovaných balíčkov služieb a produktov 

môžeme považovať za veľmi silnú stránku, ktorá prináša firme silné postavenie na trhu. 

Výhodou firmy je, že poskytuje zákazníkom Redakčný systém CMS, ktorý je 

možné dopĺňať o ďalšie časti, vďaka tomu, že je založený na open-source systéme.  

Pre udržanie si dobrého mena je nevyhnutné poskytovať kvalitné produkty spolu 

s neustálou starostlivosťou o zákazníkov. Je nevyhnutné so zákazníkmi komunikovať 

a udržiavať dobré vzťahy. Takto spoločnosť získava tiež referencie na ďalšie projekty. 

Ako sme už spomínali v kapitole 3.4 Vnútorná analýza spoločnosti za silnú 

stránku sa tiež považujú organizačné schopnosti konateľa a tiež pracovné vzťahy 

medzi zamestnancami.  
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3.7.2 Slabé stránky 

Spoločnosť XYZ, s.r.o. má veľmi nízku mieru automatizácie interných 

procesov. S narastajúcim počtom zákazníkov je tento problém nutné vyriešiť. 

Neexistuje automatizácia tvorby analýz a reportov pre manažérske rozhodovanie ani 

automatické zasielanie faktúr. Projektový manažér tak musí pracne dolovať dáta 

z rôznych zdrojov, následne ich vyhodnocovať, spracovať a následne výstupy vo forme 

reportov posielať svojim zákazníkom. 

V očiach mnohých zákazníkov je spoločnosť krátku dobu na trhu a zatiaľ si len 

začala získavať renomé spoľahlivej spoločnosti a dodávateľa trhom overených 

webových produktov. Silné konkurenčné prostredie vyvoláva tlak, ktorým je spoločnosť 

nútená optimalizovať a redukovať náklady pre dosiahnutie čo najnižšej ceny, ale 

zároveň musí neustále zvyšovať kvalitu svojich produktov a poskytovaných služieb.  

Nedostatočná prezentácia na internete je slabou stránkou spoločnosti. Firma 

sama nemá prezentačnú webovú stránku, sociálne siete ani umiestnenú reklamu na 

internete, ktorou by informovala a oslovovala nových zákazníkov.  Firma svoju činnosť 

a získavanie nových projektov realizuje zatiaľ na základe referencií od súčasných 

zákazníkov. Skôr či neskôr však bude musieť túto slabú stránku odstrániť. 

3.7.3 Príležitosti 

Príležitosť firma vidí v zavedení systému BI, ktorí dá spoločnosti možnosť 

zvyšovať kvalitu svojich služieb pre zákazníkov.  

Jednou z ďalších príležitostí firmy je rozšíriť svoje služby na zahraničných 

trhoch, keďže v oblasti IT krajina predaja produktov a služieb nehrá úlohu a dopyt sa 

nelíši.  

Veľkou výhodou a možnosťou pre ďalší rozvoj firmy je možnosť rozšírenia 

súčasného CMS o ďalšie doplnkové časti, ktoré zefektívnia chod firmy a tiež zvýšia 

spokojnosť zákazníkov. 

Ako ďalšiu príležitosť firmy na trhu považujeme možnosť eliminácie 

konkurencie pomocou akvizície s marketingovou spoločnosťou. Produkt webová 

vizitka je totiž možné posunúť ďalej vo forme Licencie, napr. marketingovej 

spoločnosti, ktorá tento produkt môže predávať svojim zákazníkom.  
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3.7.4 Hrozby 

Momentálne je pomerne veľký problém nájsť v meste a blízkom okolí kde firma 

podniká kvalitného programátora za prijateľnú cenu. Preto považujeme za hrozbu, 

v prípadne odmietnutia ďalšej spolupráce.  

Keďže spoločnosť podniká v obore, kde sa uzatvárajú krátkodobé zákazky, vždy 

existuje určitá pravdepodobnosť rizika a neistota v ďalších obdobiach. 

Je tiež možné že bude pokračovať už prebiehajúca svetová finančná kríza 

a väčšina projektov, do ktorých je firma zahrňovaná sa zastaví a nebudú sa objavovať 

nové. 

Už teraz spoločnosť sleduje, že konkurencia začína predávať pod svoju 

produkčnú cenu a snaží sa tak minimalizovať svoje straty. Táto hrozba je zároveň 

čiastočne aj príležitosťou, pretože prináša možnosť zníženia počtu 

konkurencieschopných konkurentov. Pri pokračovaní svetovej hospodárskej krízy 

v dlhšom časovom horizonte by sa však spoločnosť mohla dostať do finančných 

problémov a stať sa prípadne dlhodobo nerentabilnou.  

S predchádzajúcou hrozbou tiež súvisí zvyšujúca sa vyjednávacia schopnosť 

zákazníkov a tlačenie tak ceny na minimum. 

 

3.8 Porterov model 5 síl 

Porterov model 5 síl pomáha manažérom analyzovať konkurenčné sily v okolí 

firmy a všeobecne odhaliť príležitosti a ohrozenia podniku.  

Používa sa pre určenie vonkajšej analýzy spoločnosti – analýzy okolia podniku.  

Tento model sa zameriava na: 

 Riziko vstupu nových potenciálnych konkurentov 

 Zmluvnú silu kupujúcich 

 Zmluvnú silu dodávateľov 

 Hrozbu substitučných výrobkov 
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 Rivalitu medzi súčasnými konkurentmi 

Vzájomná interakcia týchto prvkov je zobrazená na nasledujúcom obrázku. 

 

Obrázok 8 Porterov model 5 síl (WIKIMÉDIA, 2013) 

3.8.1 Dodávatelia 

Dodávatelia z pohľadu spoločnosti XYZ, s.r.o. sú externými zamestnancami. 

najmä programátor a účtovníčka, ktorí vykonávajú pre spoločnosť svoju prácu na 

základe Zmlúv. Programátor je zamestnancom spoločnosti XX, s.r.o. a účtovníčka XY, 

s.r.o. 

3.8.2 Odberatelia 

Spoločnosť sa zameriava v súčasnosti najmä na slovenský a český trh. Spoločnosť 

o svoje zákazky musí silno bojovať, keďže konkurencia v tomto odbore je vysoká. 

Zákazníci si teda môžu vyberať z množstva iných subjektov. Niekoľkokrát sa stalo, že 

objednávka bola zrušená z dôvodu ponúknutej inej/nižšej ceny od konkurencie a tiež 

nedostatku času zákazníka riešiť propagačnú stránku svojho podnikania. 

3.8.3 Konkurenčná rivalita 

Ako už bolo spomínané, v obore poskytovania webových služieb je veľká 

konkurencia na trhu. Najväčšími priamymi konkurentmi spoločnosti sú, napr: 

Slovensko 

 weblahko.sk 

 webynamieru.sk 
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 webino.sk 

 web-star.sk 

Česko 

 Eshoprychle.cz 

 Artweby.cz 

 Webynamiru.cz 

 

V tomto obore podnikania prebieha cenová vojna, ale ešte dôležitejšie v prípade 

serióznych projektov je dobré meno spoločnosti s bohatými referenciami a teda aj 

spokojnými zákazníkmi. Pre zvýšenie svojho konkurenčného postavenia teda 

spoločnosti navrhujeme zaviesť BI systém. 

3.8.4 Substitúty 

Náhradné výrobky a služby súčasného sortimentu, ktorý ponúka spoločnosť XYZ, 

s.r.o. v podstate neexistujú. 

Za substitúty, ktoré na trhu existujú môžeme považovať jedine dve možnosti, 

ktoré majú zákazníci pri hľadaní riešenia na vytvorenie svojej webovej stránky a to sú: 

1. Nízkonákladová webová stránka, ktorú si vytvorí zákazník sám 

2. Profesionálna webová stránka na mieru 

Obe tieto varianty však majú veľké nedostatky a nevýhody oproti Webovej vizike. 

Viac o týchto možnostiach je popísané v kapitole 3.1.4 Sortiment produktov a služieb. 

3.8.5 Hrozba vstupu nových firiem 

I keď a v aktuálnej dobe zdá  trh veľmi presýtený, na trh neustále vstupujú nový 

IT zamestnanci a nové firmy poskytujúce webové služby. 

3.9 Zhrnutie poznatkov a analýz 

V nasledujúcich kapitolách popíšeme poznatky vyplývajúce z predchádzajúcich 

analýz spoločnosti XYZ, s.r.o. 
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3.9.1 Poznatky z popisu súčasnej situácie 

V predchádzajúcich kapitolách sme detailne popísali spoločnosť, jej organizačnú 

štruktúru, sortiment výroby ako aj informačný systém. Zistili sme, že hlavným zdrojom 

príjmu spoločnosti je predaj Webovej vizitky konečnému  zákazníkovi spolu 

s doplnkovými službami, resp. produktmi.  

Identifikovali sme základný problém a teda, že v spoločnosti celkovo je nízka 

miera automatizácie interných procesov: 

1.  neexistuje automatizácia tvorby analýz a reportov pre manažérske 

rozhodovanie. Zamestnanci na manažérskych pozíciách trávia čas zbytočnou 

manuálnou prípravou podkladov pre potrebné analýzy. 

2. neexistuje automatizácia vedenia faktúr zákazníkov 

Dlhodobým cieľom spoločnosti je preraziť na zahraničných trhoch a tam ponúkať  

svoje služby a produkty.  

Pre firmu je potrebné vytvoriť systém pre spracovanie faktúr a ich úhrad priamo 

do CMS systému spoločnosti. Pre zákazníkov a tiež pre budovanie 

konkurencieschopnosti firmy bude vhodné implementovať analytický systém Google 

Analytics priamo do CMS systému firmy.  

Tieto zlepšenia firme zjednodušia spravovanie dôležitých dát a analýz webových 

stránok svojich zákazníkov. 

3.9.2 Poznatky zo Swot analýzy 

Slabou stránkou  spoločnosti je v našom prípade opäť už spomínaná absencia 

automatizácie interných  procesov firmy, ktoré môžu byť zavedené pomocou Business 

Intelligence. Vyriešenie tejto slabej stránky zavedením BI do IS je pre spoločnosť 

veľkou príležitosťou a tiež rozšírenie množiny mnohých konkurenčných výhod. 

Využitie tejto príležitosti môže znížiť riziko neúspechu spoločnosti pri prekonávaní 

svetovej hospodárskej krízy. 

V SWOT analýze bolo zistených veľa silných stránok, ktoré by mohli do 

budúcnosti napomôcť firme dostať sa do popredia aj v zahraničí. K splneniu tohto cieľa 

však firmu brzdia tiež mnohé slabé stránke, ktoré treba eliminovať. 
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Hrozby firmy sú z väčšej časti neovplyvniteľné a bohužiaľ môžu v budúcnosti 

nastať. 

Podľa SWOT analýzy je vylepšenie súčasného riešenia CMS systému pre firmu 

príležitosťou  k úspore času a nákladov a k odhaleniu nových poznatkov o dátach pre 

zákazníkov. 

3.9.3 Poznatky z Porterovho modelu 5 síl 

Z Porterovho modelu 5 síl sa opäť potvrdzuje, že BI môže znamenať pre 

spoločnosť veľké konkurenčné výhody a zvýšiť tak jej postavenie na trhu. 

3.10 Výsledky úvodnej analýzy BI 

Nasledujúce kapitoly popisujú výsledky plynúce z úvodnej analýzy Business 

Intelligence. 

3.10.1 Definovanie cieľov a prínosov BI 

V kapitole 1 Cieľ práce boli definované ciele a predpokladané prínosy 

implementácie BI do IS spoločnosti XYZ, s.r.o. Cieľom je zavedenie BI systému, ktorý 

automatizuje tvorbu analýz a reportov a tiež odovzdávania a vedenia faktúr zákazníkov. 

Prínosy z použitia riešení pomocou BI budú nasledujúce: 

 Automatizovaná tvorba analýz a reportov pre firmu aj pre zákazníkov 

 Automatizované vedenie a zasielanie faktúr zákazníkom 

 Ušetrenie času projektového manažéra a účtovníčky 

 Detailnejší, ucelený a štandardizovaný koncept analýzy a reportov 

 Zlepšenie rozhodovania manažérskych procesov 

 Podnety pre celkové zlepšenie chodu firmy a lepšia konkurencieschopnosť 

3.10.2 Zákazníci a ich role 

Hlavnými používateľmi doplnkových častí systému CMS sú samotní zákazníci 

spoločnosti. Prístupové práva a role už zamestnanci ako aj zákazníci majú nastavené. 

Zákazníci doposiaľ využívajú CMS systém iba pre správu obsahu svojich webových 
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stránok, napr. zmena textu, doplnenie galérie a pod. Prednastavenia sledovania dát 

reportov a analýz budú realizovať konateľ spoločnosti spolu s projektovým manažérom. 

Títo majú nastavenú rolu administrátora systému v Redakčnom systéme.  

Taktiež samotný programátor má nastavenú rolu administrátora systému, aby 

v prípade potreby vedel s rýchlou odozvou riešiť vzniknuté problémy.  

Samotní zákazníci mali ako prvé pridelené prístupové práva: prihlasovacie meno 

a heslo v podobe hash kódu. Toto heslo si po prihlásení zmenili na svoje vlastné, ktoré 

chceli naďalej používať. Zákazníci majú v CMS systéme rolu zákazník, ktorá má 

obmedzené prístupové vlastnosti. V Redakčnom systéme CMS sa im tak zobrazuje 

obmedzená funkcionalita. 

3.10.3 Analýza pripravenosti firmy na BI 

Výhodou súčasného riešenia CMS je jeho škálovateľnosť v prípade potreby 

rozšírenia, ktorá v súčasnosti nastala. Aj preto môžeme konštatovať, že spoločnosť je 

technicky pripravená na zavedenie BI do systému CMS. 

3.10.4 Analýza požiadaviek a určenie oblastí riešení 

Analýza požiadaviek je zameraná na požiadavky jednotlivých používateľov – 

zamestnancov i zákazníkov. 

Požiadavky môžeme definovať ako: 

 všetci používatelia majú požiadavku predpripravených automaticky 

generovaných faktúr, analýz a reportov 

 používatelia majú požiadavku pre používanie nasledujúcich 

podporovaných prehliadačov: Google Chrome, Mozila Firefox, Internet 

Explorer a Safari. V prípade nekompatibility s aktuálnym rozhraním 

služieb API sa môžu zobraziť výstražné hlásenia. V prípade inovácií na 

podporný prehliadač je potrebné aktualizovať predvoľby svojho 

prehliadača a povoliť súbory cookie a Javascript. 

 všetci používatelia majú požiadavku jazykovej dostupnosti – služby API 

by mali byť dostupné v slovenskom a anglickom jazyku 
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 všetci používatelia majú požiadavku zabezpečiť tok informácií 

prostredníctvom automatických notifikačných emailov 

Redakčný systém CMS má zmysel rozšíriť o spomínané časti z dôvodu 

požiadaviek samotných zákazníkov, pre zefektívnenie fungovania chodu firmy ako aj 

z pohľadu zvyšovania konkurencieschopnosti firmy aj zákazníkov na trhu. Svoj čas 

strávený administratívnymi záležitosťami môžu tak venovať iným aktivitám pre rozvoj 

svojej firmy. 

Samotní zákazníci tiež nemusia hľadať zasielané faktúry v mailoch, ale nájdu si 

tak všetky informácie, ktoré potrebujú vo vzťahu k spoločnosti XYZ, s.r.o. 

v Redakčnom systéme, ktorý používajú aj pre sledovanie svojich webových stránok. Tu 

si tiež jednoducho budú môcť sledovať reporty a analýzy a porovnávať ich 

s predchádzajúcimi obdobiami.  

Ako informácie o zmene a aktualizácií dát budú zákazníkom a zamestnancom 

slúžiť notifikačné emaily. Za týmto účelom stačí pre spoločnosť XYZ, s.r.o. vytvoriť 

jedno spoločné emailové konto. Odosielanie notifikačných emailov sa bude robiť 

automaticky pomocou funkcie v jazyku PHP. Vopred nastavené šablóny emailov sa tak 

budú odosielať po aktualizácií dát v zozname faktúr a reportoch. 

3.10.5 Analýza pohľadov na dáta 

Analýza pohľadov na dáta je zameraná na požiadavky samotných zákazníkov, 

teda aké dáta a akým spôsobom by sa im mali zobrazovať.  

Odporúčame zobrazovať nasledovné dáta pre zákazníkov: 

 Počet relácií 

 Zobrazenia stránok 

 Pohlavie, vek  

 Demografické ukazovatele (krajina v ktorej sa nachádzajú) 

 Miera okamžitých (odchodov podľa veku) 

Tieto informácie sa budú zobrazovať vo forme prehľadných grafov. 
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3.10.6 Odporučenie štúdie BI 

Analýza problémov a súčasnej situácie poskytuje dostatok údajov k definovaniu cieľov 

a prínosov Business Intelligence, k analýze pripravenosti firmy a tiež k analýze 

požiadaviek na zlepšenia.  

Prínosy zo zavedenia Business Intelligence do spoločnosti naznačujú, že toto 

riešenie bude pre spoločnosť rentabilné a v podstate aj potrebné. 

Za najväčší prínos tohto riešenia považujeme fakt, že všetky potrebné reporty, 

analýzy a faktúry bude mať zákazník aj firma na jednom mieste. Tieto informácie budú 

prístupné obom stranám kedykoľvek, všade kde sa nachádza internetové pripojenie.  

Záver štúdie je taký, že sa odporúča zavedenie BI do spoločnosti a postúpiť 

projekt vedeniu spoločnosti ku schváleniu. 
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4 Vlastné návrhy riešení 

Problém, ktorý sa objavil v spoločnosti XYZ, s.r.o. bol pomocou sústavy 

manažérskych analýz a metód odhalený a špecifikovaný v kapitole 3.8 Zhrnutie 

poznatkov a analýz. Teraz je na rade zaviesť a spustiť projektovú časť k eliminácií 

odhaleného problému. 

V tejto kapitole budeme popisovať postup návrhu implementácie zlepšení toku 

informácií podľa požiadaviek spoločnosti a našich odporúčaní a ich následnú 

implementáciu. Návrh zlepšení pozostáva z doprogramovania potrebných častí do 

Redakčného systému CMS, kam majú prístup okrem zákazníkov aj vybraní zamestnanci 

spoločnosti, každý pod svojimi prihlasovacími údajmi. 

Ak chceme vybudovať časť informačného systému je nutné vedieť, čo sa od 

takého systému očakáva. Z týchto poznatkov následne môžeme navrhnúť a špecifikovať 

technológie použité k realizácií projektu, vykalkulovať náklady či zhodnotiť 

realizovateľnosť celého projektu. Základom takéhoto postupu je určenie troj-

imperatívu. 

4.1 Metóda troj-imperativu 

Pre efektívne riadenie projektu je potrebné si na začiatku definovať čo má byť 

vytvorené, kedy a za koľko to má byť vytvorené. Takýto pohľad na projekt sa nazýva 

Troj-imperatív. Jeden z týchto hlavných bodov je vždy určujúci, kedy ostatné sú menej 

dôležité a môže byť ich špecifikácia zmenená, aby sa zachoval pôvodný koncept. 

Postup pre vytvorenie troj-imperatívu pozostáva v postupnom zodpovedaní otázok 

projektu: Čo?-  Ako?- S kým?- Kedy?- Za koľko? 

Pomocou Metódy troj-imperatívu popíšeme vlastné návrhy riešení, ktorými sú 

pomocou rozhrania pre programovanie aplikácií API (Application programming 

interface) popísané v kapitole 2.7 API ako spôsob prístupu k dátam  doplniť Redakčný 

systém CMS popísaný v kapitole 2.5.3 Vrstva pre analýzu dát spoločnosti o potrebné 

časti, ktoré zjednodušia tok informácií vo firme a tiež vo vzťahu k zákazníkom. 

CMS spoločnosti funguje ako modulárne riešenie, ktoré sa dokáže prispôsobiť 

špecifickým potrebám konkrétnych internetových stránok.  
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4.1.1 Čo? 

Prvou kľúčovou otázkou troj-imperatívu je „Čo má byť vytvorené?“. Pri 

zodpovedaní tejto otázky je nutné si ujasniť čo chceme dosiahnuť. Zameriavame sa na 

jasnú a jednoznačnú formuláciu, čo bude existovať po ukončení projektu, prípadne 

ktoré činnosti budú vykonané a čo spoločnosť projektom získa. 

4.1.1.1 Celková koncepcia BI 

Pre zodpovedanie otázky „Čo chceme dosiahnuť?“ máme nasledujúce riešenie. 

Chceme, aby riešenie BI bolo zakomponované do súčasnej štruktúry Redakčného 

systému CMS.  

 Treba teda doprogramovať: 

 Agregovanie platobnej schopnosti zákazníka (prehľad uhradených 

a doposiaľ neuhradených faktúr) 

 Sledovanie reportov a analýz z webových stránok zákazníka  

 Automatické zasielanie notifikačných emailov o zmenách v CMS 

Pre zlepšovanie toku informácií medzi firmou a zákazníkom sme vybrali tieto 

nástroje BI, nakoľko spĺňajú všetky požiadavky spoločnosti a zákazníkov a majú 

vyhovujúco vypracované API pre implementáciu do súčasného CMS: 

 API Profit365  

 API Google Analytics 

 

API Profit365 je prístupné zadarmo pre používateľov Profit365. Pre použitie API 

je potrebné implementovať určitú funkcionalitu do systému CMS. Túto implementáciu 

zabezpečí firme XYZ, s.r.o. externý programátor. 

Na základe prieskumu sme vybrali Google Analytics, ktorý už spoločnosť XYZ, 

s.r.o. v súčasnosti využíva pre vlastnú potrebu a ktorý sa pomocou API bude môcť 

integrovať do súčasného CMS systému používateľov a tak zaviesť pravidelný reporting.  

BI riešenie bude fyzicky umiestnené na hlavnom serveri spoločnosti. Hardware je 

dostatočne výkonný a zvládne poskytovanie ďalších služieb. V prípade, že by sa 
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v priebehu testovania zistilo, že tomu tak nie je, bolo by riešenie prenesené na novo 

obstaraný server, kvôli čomu by sa samozrejme navýšili náklady na zavedenie projektu. 

4.1.1.2 Voľba riešenia 

Za najdôležitejšie údaje pre reportovanie a analyzovanie webovej stránky 

zákazníka považujeme dáta popísané v kapitole 3.9.5 Analýza pohľadov na dáta 

Tieto informácie sa budú zobrazovať vo forme prehľadných grafov. 

 

Pri zohľadňovaní voľby riešenia sme brali do úvahy výhody a nevýhody rôznych 

riešení. Rozhodovali sme sa medzi variantmi: 

1. Vytvoriť zdrojový kód BI vlastnými silami 

2. Implementovať už hotový systém 

 

Prvá variant riešenia vytvorenie zdrojového kódu BI vlastnými silami bola ihneď 

zamietnutá z dôvodu vysokých nákladov na implementáciu. Vytvorenie takéhoto 

systému by bolo nerentabilné a nebol by zaistený úspech takéhoto riešenia. Preto sme sa 

rozhodli pre druhú variantu: implementovať už hotový systém.  

Pri tomto rozhodnutí máme dve možnosti: 

1. Použiť komerčné riešenie 

2. Použiť bezplatné riešenie 

 

Variant použiť komerčné riešenie nie je v súlade s nákladovou politikou 

spoločnosti. Tieto riešenia sú príliš drahé a teda aj neefektívne. Preto sme sa rozhodli 

pre bezplatné riešenie. 

Využívanie API nami vybraných riešení má nasledujúce výhody a nevýhody: 
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Tabuľka 2 Výhody a nevýhody API Profit365 (vlastné spracovanie) 

API Profit365 

Výhody Nevýhody 

● úspora práce, času a nákladov 

 
● nutnosť internetového pripojenia pre 
prezeranie výsledkov 

● bezplatné riešenie 
● nutný zásah odborníka – programátora pre 
úpravu 

● dodržanie ochrany osobných údajov   

● prihlasovanie iba do jedného webového rozhrania 
pre sledovanie reportov a analýz   

● neexistencia duplicitných procesov   
● vzdialený prístup k účtovným údajom odvšadiaľ 
   

 

Tabuľka 3 Výhody a nevýhody API Google Analytics (vlastné spracovanie) 

API Google Analytics 

Výhody Nevýhody 

 
● možnosť nastavenia sledovania vlastných 
parametrov 

● latencia spracovania údajov je 24 - 48 hod. 

● dodržanie ochrany osobných údajov ● limity pre zhromažďovanie údajov 

● prihlasovanie iba do jedného webového rozhrania 
pre sledovanie reportov a analýz 

● max. 10 000 požiadaviek v priebehu 24 
hod. 

● CMS získava a zobrazuje potrebné informácie  ● max. 4 súbežné požiadavky v danom čase 
na 1 IP adresu 

● možnosť vyfiltrovať iba potrebné údaje ● max. 10 požiadaviek v priebehu 1 sec. 

  
● pomerne vysoká réžia dát a zdržaní, keďže 
výstupom z GA API sú XML súbory 

  

● GA nie je na vlastnom serveri firmy XYZ, 
s.r.o. 
 

 

Nami vybrané riešenia spĺňajú požiadavky spoločnosti, nevýhody nie sú také 

zásadné, že by mohli negatívne ovplyvniť naše rozhodnutie. 

4.1.2 Ako? 

V tejto časti riadenia projektu sa určujú logické postupnosti tvorby systému. 

Navrhnú sa jednotlivé etapy, kroky a úkony.  
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Logickú štruktúru a náväznosť sme zachytili v Ganttovom diagrame (pozri 

Príloha 1 Ganttov diagram).  

Nasledujúce kapitoly popisujú jednotlivé etapy projektu. 

4.1.2.1 Predimplementačná analýza 

Pri návrhu umiestnenia a sprístupnenia API Profit365 a Google Analytics je 

potrebné prihliadať na požiadavky a potreby samotných používateľov spoločnosti XYZ, 

s.r.o. a zákazníkov firmy. Podrobná analýza je rozpísaná v kapitole 3.9.4 Analýza 

požiadaviek a určenie oblastí riešení.  

Hlavnou požiadavkou firmy XYZ, s.r.o. je vytvoriť systém, ktorý nebude 

náročný na sledovanie a obsluhu. Je potrebná automatizácia informácií pre zákazníkov 

čo sa týka ich platobných povinností a tiež sledovanie ich klientely prostredníctvom 

analýz a reportov. 

Hlavnou potrebou zákazníkov z nášho pohľadu (keďže sami nevyslovili 

požiadavku) je automatizácia a zvýšenie prehľadnosti čo sa týka platobných povinností 

a tiež reportovania a analýz. 

Táto etapa projektu má za úlohu zamerať sa na detailnú analýzu všetkých oblastí, 

ktoré už riešila úvodná analýza BI. Budeme teda naväzovať na túto analýzu 

a preveríme: 

 Detailná kategorizácia zákazníkov a ich rolí v kontexte k BI 

 Detailná definícia požiadaviek (podporované prehliadače, jazyková 

dostupnosť,...) 

 Detailná analýza pohľadov na dáta zákazníkov 

Najdôležitejšou časťou je v našom projekte detailná analýza pohľadov na dáta 

zákazníkov. Je nevyhnutné vopred správne stanoviť aké dáta budeme zákazníkom 

zbierať a zobrazovať v Redakčnom systéme CMS.  

Ďalšou veľmi dôležitou úlohou je stanoviť role. Pre potreby spoločnosti XYZ, 

s.r.o. sú stanovené role Administrátor, Zákazník a Zamestnanec, resp. Website Editor. 

Nasledujúci obrázok 11 zobrazuje všetky role v CMS Redakčnom systéme. 
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Obrázok 9 Zobrazenie rolí v CMS Redakčnom systéme (vlastné spracovanie)) 

 

Na Obrázku 9 sú zobrazené role súčasného CMS systému spoločnosti. Rola 

s najnižšími právami „Zákazník“ má prístup iba do vymedzenej časti CMS systému. 

Môže zvoliť úpravu svojho účtu – zmeniť svoje prístupové údaje,  upravovať, zobraziť 

svoje výsledné reporty a faktúry, atď.  

Obrázok 10 popisuje modelovú situáciu konania zákazníka v CMS systéme. 
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Obrázok 10 Use Case diagram informačného systému – účet zákazník (vlastné spracovanie) 

 

Administrátor má rolu s vyššími právami. Túto rolu má v systéme konateľ, 

programátor a projektový manažér. Administrátor má v správe celý CMS systém. Má 

prístup do jeho všetkých častí a má možnosť vytvárať login a heslo účtu, spravovať 

role, priradzovať práva jednotlivým rolám, vymazať záznam zákazníka či zamestnanca, 

zrušiť účet a iné dôležité úkony, ktoré nie sú prístupné ostatným zamestnancom a 

zákazníkom.  
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Obrázok 11 Use Case diagram informačného systému – účet administrátor (vlastné spracovanie) 

 

Zamestnanci majú prístup do vymedzenej časti CMS systému. Môžu taktiež 

zvoliť úpravu svojho účtu – zmeniť svoje prístupové údaje ako zákazníci.  
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Obrázok 12 Use Case diagram informačného systému – účet zamestnanec (vlastné spracovanie) 

 

Po tejto fáze projektu by mala nasledovať porada, ktorá by zvážila 

realizovateľnosť projektu a naplánovali by sa ďalšie kroky realizácie.  

 

4.1.2.2 Programovanie 

V tejto etape projektu sa prevedie implementácia API do CMS systému 

spoločnosti na hlavný server. Ak by prevádzka BI na hlavnom serveri narušovala chod 

ostatných častí, tak by sa zakúpil nový server a zakomponoval do súčasných riešení 

spoločnosti. 
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Prepojenie systému CMS so systémom Profit365 pomocou API je pomerne 

jednoduché. 

 REST API poskytuje programový prístup k čítaniu a zapisovaniu dát Profitu365. 

S REST API sa dajú ľahko zobraziť vystavené faktúry. Návod s postupom je dostupný 

na: https://www.profit365.eu/developers/api/doc/general-information/  

Pre programátorov ponúka systém Profit365 podrobnú API dokumentáciu  

s návodom ako prepojiť systém firmy so systémom Profit 365. Podrobný návod je 

dostupný na: https://www.profit365.eu/developers/api/doc/  

Vykresľovanie faktúr jednotlivých zákazníkov do prehľadnej tabuľky je 

dodatočnou prácou programátora. 

 

Nasadenie Google Analytics na svoje stránky je pomerne jednoduché, stačí si 

vytvoriť profil prostredníctvom webového rozhrania, následne sa vygeneruje sledovací 

kód, ktorý sa už len umiestni na stránku. 

Ďalej popíšeme podľa zdroja ZAJTRA. Jednoduchá implementácia Google 

Analytics-Real-Time do vašich webstránok (2014) jednoduchý postup ako získať údaje 

Real-Time z Google Analytics cez Google API a následne ich implementovať do CMS 

XYZ, s.r.o. a sledovať tak online návštevníkov: 

1. Vytvorenie projektu na Google Accounte 

2. V skripte authorization_url.php je potrebné vyplniť client_id a redirect_uri 

(redirect_uri musí sedieť s AUTHORIZED REDIRECT URI) 

 

Obrázok 13 Skript Authorization_url.php (ZAJTRA. Jednoduchá implementácia Google Analytics-Real-Time 

do vašich webstránok, 2014) 
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3. V skripte oauth2callback.php je potrebné vyplniť client_id, client_secret a 

redirect_uri (redirect_uri musí sedieť s AUTHORIZED REDIRECT URI) 

Je potrebné sa prihlásiť do Google účtu, ktorý ma prístup ku Google Analytics 

danej domény, z ktorej chceme cez API brať data Real-Time. 

 

Obrázok 14 Skript Oauth2callback.php (ZAJTRA. Jednoduchá implementácia Google Analytics-Real-Time do 

vašich webstránok, 2014) 

 

4. Ďalším krokom je spustenie skriptu authorization_url.php a kliknutie na 

vygenerovaný link. Treba povoliť aplikácií práva pristupovať ku dátam Google 

Analytics.  

 

Obrázok 15 Skript Access_token.php (ZAJTRA. Jednoduchá implementácia Google Analytics-Real-Time do 

vašich webstránok, 2014) 
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Obrázok 16 Skript Getdata-real-time.php (ZAJTRA. Jednoduchá implementácia Google Analytics-Real-Time do 

vašich webstránok, 2014) 

 

 

Obrázok 17 Ukážka dotazov pre dolovanie dát (ZAJTRA. Štatistiky pomocou Google Analytics, 2012) 

 

Všetky referenčné materiály technického charakteru sú k dispozícií na stránke 

služby Google Code Analytics pre vývojárov: 

https://developers.google.com/analytics/?csw=1  

Pomocou tohto postupu dokážeme zistiť všetky potrebné dáta z webovej stránky 

pre zostavenie reportov. Najjednoduchší spôsob pre interpretáciu dát, resp. pre ich 

vykresľovanie do grafov v CMS je knižnica Google charts. Tento spôsob vykresľovania 

grafov je veľmi jednoduchý, nie je potrebná ďalšia autentifikácia ani dodatočný php kód 

pre ich vykresľovanie. Na interpretáciu je možné použiť dva základné typy grafov: 

a) API pre interaktívne grafy  – výstupom je flash 

b) API pre statické grafy – výstupom je Image. 
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Obrázok 18 Ukážka funkcie Google Chart API (ZAJTRA. Štatistiky pomocou Google Analytics, 2012) 

 

Obrázok 19 Príklad generovaného interaktívneho grafu (ZAJTRA. Štatistiky pomocou Google Analytics, 2012) 
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4.1.2.3 Finálne riešenie 

Po fáze inštalácie sa realizujú všetky úpravy podľa potrieb zákazníkov. Následne 

sa dopracuje automatizácia analýz a reportov spoločnosti pre elimináciu aktuálneho 

neadekvátneho časového zaťaženia zamestnancov pri tvorbe podkladov pre zákazníkov. 

Ďalším krokom bude kontrola natavení práv a rolí jednotlivých zákazníkov. Posledným 

krokom bude nastavenie automatických notifikačných emailov pri zmenách v CMS pre 

zákazníkov.  

Nasledujúci Obrázok 20 zachytáva prehľad uhradených (Paid invoices) 

a neuhradených faktúr (Unpaid invoices) zákazníka s potrebnými informáciami. 

 

Obrázok 20 Prehľad faktúr zákazníka (vlastné spracovanie) 

Na základe kapitoly 3.9.5 Analýza pohľadov na dáta sme zostavili reporty v CMS 

administrátora, podľa vybraných dát a potrieb zákazníkov.   

 

Obrázok 21 Vytváranie reportu vo forme grafu v CMS - admin (vlastné spracovanie) 
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Výstupom týchto nastavení je vykreslenie prehľadných grafov so všetkými 

potrebnými dátami podľa potrieb zákazníkov do ich CMS rozhrania. Pre naše potreby 

použijeme statické grafy s výstupom vo formáte Image. Nasledujúci obrázok tieto 

vykreslenia zachytáva. 

 

 

Obrázok 22 Reporty CMS (vlastné spracovanie) 
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4.1.2.4 Testovanie 

Nevyhnutnou časťou projektu je samotné testovanie. Všetky funkcie je nutné 

testovať a overiť tak správnosť dát. Na samotné testovanie a debugovanie, teda 

opravovanie chýb vzniknutých testovaním sme vyčlenili pomerne dlhé časové obdobie. 

Tento odhad bol stanovený na základe skúseností spoločnosti XYZ, s.r.o. s testovaním 

webových stránok a aplikácií. Vo všeobecnosti firmy vyčleňujú veľmi krátke obdobie 

na testovanie, čo sa v konečnom dôsledku buď predĺži, alebo sa testovaniu nevenuje 

dostatočná pozornosť. XYZ, s.r.o. má však dostatok skúseností s testovaním, preto 

vedela odhadnúť čas testovania. 

Ak sa testy budú zdať byť v poriadku, môže dôjsť k ďalšej fáze a tou je zostavenie 

dokumentácie – stručný návod na používanie systému CMS s jeho doplnkami.  

V prípade, že by testovanie neprebehlo v poriadku, bolo by nutné nájsť chybu 

v implementácií a posunúť tak termín dokončenia projektu.  

4.1.2.5 Školenie/Dokumentácia 

Behom tejto fáze budú všetci zákazníci oboznámení s možnosťami, ktoré im 

spoločnosť ponúka a bude im zaslaná krátka dokumentácia s návodom na obsluhu 

doplnkových častí.  

 

4.1.3 S kým? 

Keďže sme si pri výbere možností vybrali obstaranie bezplatného hotového 

systému, nebudeme teda potrebovať vývojový a realizačný tím zamestnancov. Pôjde iba 

o využitie práce externého programátora, projektového manažéra, príp. zamestnancov 

na konzultácie a konfrontačné diskusie.  

Činnosť programátora bude využívaná pre zoznámenie sa z úvodnou analýzou 

projektu, samotnú implementáciu kódu do súčasného kódu CMS a nastavenia 

pravidelného reportingu a automatického odosielania emailov. 

Projektový manažér následne bude zostavovať úvodnú štúdiu, voliť sledované 

dáta, stanovovať role a prístupy ako aj realizovať testovanie a oboznamovanie 

zákazníkov s pripravenou dokumentáciou.  
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4.1.4 Kedy? 

Na základe odhadu boli stanovené doby trvania jednotlivých úloh. Znázorňuje ich 

nasledujúci Obrázok 19 Časový odhad projektu.  

 

Obrázok 23 Časový odhad projektu (vlastné spracovanie) 

 

Celý projekt by mal podľa výsledkov Obrázku 23 trvať 27 dní pracovného času. 

S ohľadom na stanovený pracovný týždeň – 40 hodín/ týždeň (8 hod./deň) by bol  

projekt realizovaný za 216 hodín. Je však potrebné spomenúť, že zamestnanci budú 

okrem zavádzania projektu do firmy pracovať aj na svojich úlohách. Rozpis 

jednotlivých hodín odpracovaných na projekte zavedenia BI do firmy je uvedený v 

Tabuľka 4 Odhad explicitních nákladov.  Nevyhnutné je však si uvedomiť, že jednotlivé 

fázy sa môžu predĺžiť vplyvom nepredpokladaných komplikácií a neočakávaných 

výsledkov jednotlivých etáp projektu. Je teda vhodné počítať s časovou rezervou, ktorá 

by obsiahla tento negatívny progres projektu. V prípade navýšenia časového fondu 

projektu sa tiež zvyšuje jeho cena.  
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4.1.5 Za koľko? 

Na základe prieskumu boli stanovené odhady nákladov projektu – pozri Tabuľku 

č.6 Odhad ekonomických nákladov.   

4.1.5.1 Cena zavedenia BI 

Keďže sa jedná o implementáciu API do systému  sú náklady na zakúpenie 

softvér nulové. Fyzicky bude API inštalované do súčasného CMS systému, ktorý je 

nainštalovaný na hlavnom serveri spoločnosti, u ktorého sa predpokladá dostatočný 

výpočtový výkon pre beh všetkých prítomných služieb. Náklady na hardware sú preto 

tiež nulové.  

Hodinová mzda zamestnanca, ktorý bude API nasadzovať bola stanovená na 20 

Eur na hodinu.  

Úvodná štúdia, ktorú vypracováva projektový manažér bola predložená 

externému  programátorovi. Ten bol oboznámený s projektom nasadenia API do CMS. 

Zostavenie úvodnej štúdie bolo stanovené na 12 hodín. Prácnosť jedného zamestnanca 

je teda vyčíslená na 240 Eur.  

Predimplementačná analýza zaberie 8 hodín a vyjde na 160 Eur.  

Ďalším krokom je implementácia kódu do súčasného CMS. Taktiež ju bude 

realizovať externý programátor a predpokladá sa, že mu bude trvať približne 8 hodín, t. 

j. 160 Eur.  

Finálne riešenie je doplnené o odladenie problematických častí. Táto etapa sa 

odhaduje na 8 hodín, ktoré sú vyčíslené na 160 Eur.  

Predposlednou etapou bude testovanie navrhnutého riešenia. Túto časť bude 

realizovať projektový manažér spoločnosti a zaberie 10 dní, resp. 30 hodín, čo v prípade 

tohto zamestnanca činí 600 Eur. 

Poslednou etapou bude dokumentácia pre  používateľov – konečných zákazníkov, 

ktorí budú používať výsledné riešenie. Bude ho realizovať projektový manažér a zaberie 

8 hodín, čo v prípade jedného zamestnanca činí 160 Eur.. 

Za dielo sa teda odporúča spoločnosti vyčleniť celkovú sumu 1480 Eur. 
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Tabuľka 5 Odhad explicitních nákladov (vlastné spracovanie) 

  

 

Optimistický variant celkovej čiastky, ktorú bude musieť spoločnosť vyčleniť sa rovná 

1480 Eur. V tomto prípade bude projekt ukončený podľa stanoveného plánu. V prípade 

pesimistického variantu očakávame navýšenie ceny maximálne o 20 %. Cena je v tomto 

prípade stanovená na 1776 Eur.  

4.1.5.2 Celkové náklady pri BI 

Do celkových nákladov pri BI treba zarátať tiež náklady spojené 

so zamestnancami, ktorí sa aktívne zúčastňujú projektu. Podieľajú sa určitým spôsobom 

na konzultáciách nápadov, konfrontáciách s návrhom, dokumentáciou s novou časťou 

BI časti CMS. Odhadovaný čas zaťaženia týchto zamestnancov pri konzultáciách je 

stanovený na 8 hodín, čo je 160 Eur. Zaťaženie zamestnancov pri konfrontáciách s 

návrhom je odhadované na 3 hodiny, teda 60 Eur. Náklady na dokumentáciu z pohľadu 

nevyužitia pracovnej sily k tvorbe výkonu sú stanovené na 3 hodiny práce projektového 

manažéra, t.j. 60 Eur. V peňažnom vyjadrení budú tieto náklady činiť 280 Eur. 
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Tabuľka 6 Odhad ekonomických nákladov (vlastné spracovanie) 

  

 

Celkové riešenie v optimálnom prípade bude znamenať pre spoločnosť náklad vo 

výške 1760 Eur. Ak zvážime prípad, kedy projekt nebude pokračovať podľa 

stanoveného plánu môže náklad vzrásť na 2112 Eur. 

Náklady za zvýšenú spotrebu energií už bežiaceho serveru sa považujú za 

zanedbateľné.  
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5 Ekonomické zhodnotenie prínosov a navrhovaného 

riešenia 

Číselná kvantifikácia prínosov navrhovaných systémov BI je veľmi 

problematická. Návratnosť investície sa veľmi obtiažne zisťuje a v niektorých 

prípadoch je až nemožné ju vyčísliť. Môžeme sa teda zamerať na kvantitatívne prínosy 

riešení. Ekonomické zhodnotenie 

V nasledujúcich kapitolách popíšeme ekonomické zhodnotenie navrhovaného 

projektu z pohľadu nákladov. 

5.1.1 Explicitné a implicitné náklady 

V kapitole 4.1.5 Za koľko? Sme určili náklady z pohľadu ceny za zavedenie BI 

a tiež vnútorné náklady spoločnosti. Taktiež sme stanovili dve varianty : optimistickú 

a pesimistickú.  

Tabuľka 7 Prehľad explicitních a implicitních nákladov (vlastné spracovanie) 

  

 

5.1.2 Rentabilita investície do BI 

Rentabilita investície (ROI) je percentuálny ukazovateľ. Kalkuluje sa ako 

zisk/investícia * 100. Pokiaľ má investícia ROI <100% je investícia stratová, pokiaľ je 

ROI=100% tak je investícia plne pokrytá a pokiaľ je investícia ROI >100%, tak 

investícia generuje zisk. 

Na základe zostavenia projektu môžeme vyčísliť iba odhad hodnoty ROI. 

Skutočné ROI môžeme zistiť až po vyčíslení zisku plynúceho z jeho sústavného 

používania za určité obdobie – 2až3roky.  
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Zisk môžeme definovať ako priame úspory vplyvom používania navrhovaného 

systému BI. Úspory by v tom prípade boli úspory miezd zamestnancov vďaka 

automatizácií systémov tvorby reportov a analýz.  

Aj za obdobie 2až3 roky sústavného používania zavedeného projektu bude veľmi 

ťažké vyčísliť úspory, či zvýšenie efektivity. Bez výsledkov hospodárenia je presná 

kvantifikácia úspora zvýšenia efektivity pravdepodobne nemožná. Môžeme sa iba 

odkazovať a inšpirovať u autora PETŘIK (2005), ktorý uvádza  rozpätie ROI medzi 

105% až 120 % behom troch rokov od zavedenia BI do firmy. Je to však len odhad, 

keďže je tiež rozdiel v zavedení nástrojov BI.  

Podľa iných zdrojov sa úspory nákladov použitím BI systému v spoločnosti 

pohybujú od 2 do 15% celkových nákladov.  

Predpokladáme, že projekt môže byť rentabilný, že investícia bude na 100% 

pokrytá a firma bude určitým spôsobom generovať zisk v priebehu 3 rokov. 
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6 Zhodnotenie možnosti nasadenia BI 

Na základe predchádzajúcej kapitoly je jasné, že kalkulácia rentability investície 

do BI je veľmi obtiažne kvantifikovateľná. Preto sa táto kapitola bude zameriavať na 

kvalitatívne prínosy zavedenia daného riešenia do spoločnosti XYZ, s.r.o.  

Ak sa spoločnosť rozhodne implementovať navrhovaný projekt získa tým 

nasledujúce prínosy: 

 Možnosť zobrazovania KPI (zákazník) 

 Prehľad o faktúrach (uhradené, neuhradené) 

 Možnosť automatizovaných reportov a analýz 

 Možnosť pomerne jednoduchého vytvorenia nových pohľadov na dáta 

 Správa existujúcich šablón analýz a reportov 

 Pohľad na historické dáta ale aj aktuálne dáta 

 Zvýšená efektivita práce manažérov 

 Vizuálne Real-time analýzy 

 Informácie na jednom mieste kedykoľvek a kdekoľvek 

 Riadený prístup k dátam 

 Konkurenčná výhoda 

 Zvýšenie úrovne CMS 

 Zjednodušenie práce zamestnancov firmy 

 

S vymenovávaním prínosov by sme mohli ďalej pokračovať. Najväčšie prínosy sa 

však identifikujú používaním.  

Prínosy zo zavedenia Business Intelligence do spoločnosti naznačujú, že toto 

riešenie bude pre spoločnosť rentabilné a v podstate aj potrebné. Spoločnosť je na 

zavedenie BI pripravená a je ochotná na projekt vyčleniť potrebné zdroje. Boli 
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stanovené požiadavky, ktoré sú realizovateľné a neznamenajú výrazné zásahy do 

súčasného stavu chodu firmy. 

Záver štúdie je taký, že spoločnosť sa rozhodla projekt v nasledujúcom období 

realizovať podľa zostaveného projektu.  
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7 Záver 

V tejto diplomovej práci sú popísané základné teoretické poznatky týkajúce sa 

problematiky Business Intelligence. V praktickej časti je popísaná analýza spoločnosti, 

zisťovanie jej kritických miest a kľúčových faktorov úspechu.  

Na základe dôkladnej analýzy spoločnosti a stanovených obmedzujúcich kritérií 

sme vybrali prijateľné systémy BI. Tieto varianty boli určené nie len z pohľadu 

požiadaviek na zlepšenie, ale aj ceny. 

Na základe týchto informácií sme použitím systémov Business Intelligence 

predložili návrh na zlepšenie tokov informácií nie len vo vnútri firmy, ale aj smerom 

k zákazníkom.  

Hlavným cieľom práce bolo identifikovať kritické oblasti a oblasti vhodné pre 

zlepšenie toku informácií v vnútri spoločnosti ako aj smerom k svojim zákazníkom. 

Práca ukazuje, že nie vždy je potrebné použiť pomerne drahé riešenia z komerčnej 

sféry BI systémov. Ukazuje, že existujú aj iné nízko-nákladové možnosti, ktoré majú 

širokú podporu. BI systémy nie sú tak orientované len pre veľké firmy, ale môžu byť 

efektívne zavedené aj do menších a stredne veľkých podnikov. A práve zvýšená 

efektívnosť v tejto oblasti môže byť kľúčovou konkurenčnou výhodou.  

Business Intelligence dáva spoločnosti XYZ, s.r.o. značný potenciál k rozvoju 

svojho podnikania a zvyšovania svojej konkurencieschopnosti. Zostáva už iba na 

samotnej spoločnosti ako využije tieto možnosti a efektívne s nimi naloží. 

Práca je tiež komplexným pohľadom na spoločnosť z pohľadu externého 

pozorovateľa. 

Výsledkom práce je poukázanie na dôležitú skutočnosť a tou je, že celý 

Informačný systém spoločnosti XYZ, s.r.o. je založený na nekomerčných 

technológiách, čo môže byť vzorom pre ďalšie malé a stredné firmy, ktoré kladú dôraz 

na optimalizáciu nákladov v oblasti IT. 

Na základe výstupov získaných z analýzy pripravenosti na BI, požiadaviek 

a odporúčaní k spracovaniu môžeme povedať, že zavedenie nástrojov BI do firmy bude 

veľmi prínosné a je potrebné.  
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Zoznam použitých skratiek a symbolov 

BI Business Intelligence – je proces či súbor prostriedkov na podporu podnikateľských 

aktivít 

CMS Content management system – systém na správu obsahu 

IS/ICT  Information and Communication Technologies – informačné a komunikačné 

technológie 

OLAP Online Analytical Processing – technológia uloženia dát v databázi 

KPI  Key Performance indicators – kľúčové ukazovatele výkonnosti 

HTML Hypertext Markup Language- značkovací jazyk používaný pre tvorbu 

webových stránok 

API Application programming interface -rozhranie pre programovanie aplikácií 

SEO Search Engine Optimization – optimaliácia pre vyhľadávače 

ROI Return of investvment – návratnosť investície  
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