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Abstrakt 
 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací VBA aplikace v prostředí 

Microsoft Excel. Cílem této práce je připravit návrh a realizovat aplikaci pro firmu 

IBM, která bude pomáhat sledovat data z finančních souborů od firemních dodavatelů, 

vytvářet nad nimi souhrny a pohledy, umožní filtrování a bude připravovat reporty pro 

projektové manažery a vedení firmy. 

 

Abstract 
 

This Diploma thesis describes the design & development of a VBA application 

in Microsoft Excel. The goal of this thesis is to design & create a corporate VBA 

application for IBM that will help with the tracking of data from financial documents 

from suppliers. The application will generate summaries and insights, which will enable 

filtering, and will have the option to prepare reports for project managers and 

leadership. 
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ÚVOD 
 

Čas, peníze a cíl. Trojimperativ projektu, od kterého se odvíjí jeho kvalita. 

Všeobecnou snahou je dosáhnout stanoveného cíle beze změn za co možná nejkratší 

čas, s co nejmenšími náklady a v co nejvyšší kvalitě. Už v případě jednoho projektu to 

většinou bývá problém, co teprve když jich je přes 200 a jsou zaměřeny na 

implementace moderních technologií pro jednu z největších IT firem na světě? 

 

V tom případě přichází na řadu řízení projektových programů a portfolií, kde 

každá usnadněná či zautomatizovaná práce znamená výraznou úsporu času, který nad 

projekty stráví nejenom projektový manažeři. A přesně touto úsporou času se zaobírá 

projektová kancelář ve společnosti IBM. 

 

Tento tým má za úkol identifikovat potencionální místa pro optimalizaci nebo 

automatizaci práce více než 100 projektových manažerů, jenž řídí kolem 250 projektů 

spadajících do lokací Evropy, Afriky a Blízkého východu, a kterého jsem byl po dobu 

vypracování této práce součástí. 
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CÍL A METODIKA PRÁCE 
 

Cílem mé diplomové práce je návrh a realizace aplikace pro sledování 

finančních dokumentů v projektu a to pro firmu IBM, konkrétně její brněnskou pobočku 

IBM Client Innovation Center Central Europe – Brno a pro team IGA EMEA New 

Business. 

 

V diplomové práci se zaměřím na analýzu současného stavu procesu sledování 

finančních dokumentů, kde využiji metody SWOT a HOS 3 analýzy. Následně navrhnu 

novou aplikaci, která bude využívat Microsoft Excel a prostředí Visual Basic for 

Applications, kde  použiji programovací principy a metody. 

 

Při návrhu a tvorbě této aplikace budu brát především v potaz: 

 

1. Intuitivnost a časovou nenáročnost pro projektové manažery 

2. Přehlednost, ucelenost a jednoduchost pro top management 

3. Srozumitelnost back-endového prostředí pro budoucího administrátora z 

projektové kanceláře 

4. Dobrou dostupnost pro všechny výše zmíněné skupiny uživatelů 

 

Navrhnu také nový systém správy a managementu procesu sledování financí v 

projektech, nové procesy pro správnou funkčnost celého systému a také odpovědnosti 

za dané dílčí části. Dalším dílčím cílem bude zjistit ekonomickou hodnotu aplikace. 

Posledním cílem bude samotná realizace této aplikace v prostředí VBA a spuštění jejího 

používání. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
 

1.1 Internet 
 

Pod pojmem internet si možná nic fyzického nepředstavíme, prostě zapneme 

počítač a ono to tam je. Internet je ovšem hmotná technologie. Jde o celosvětovou síť 

propojených počítačů, jež spolu mohou vzájemně komunikovat. Náš počítač se k síti 

Internet připojuje přes poskytovatele internetového připojení, respektive přes jeho 

přístupový bod. Internet je tedy technologie, jež umožňuje propojit počítače mezi sebou 

(1). 

 

1.2 Projekt 
 

Projekt je časově ohraničená a ucelená sada činností a procesů, jejímž cílem je 

zavedení, vytvoření nebo změna něčeho konkrétního. Projekt je třeba určitým způsobem 

řídit a je charakterizován typickými znaky: 

• Cíl � projekt musí mít jasný cíl, výsledek či užitek, tedy něco, co má realizovat, 

vytvořit či změnit 

• Čas�projekt je v čase omezený sled činností, obvykle v řádu měsíců 

• Jedinečnost � jedná se o neopakovatelný, unikátní sled činností, který vyžaduje 

specifický způsob řízení � projektové řízení (Project�Based Management) 

 

Přestože je každý projekt unikátní, z hlediska řízení projektů mají všechny projekty 

společné určité znaky. Především se jedná o shodné projektové fáze, které jsou 

podobným způsobem definovány ve všech standardech a normách v projektovém 

řízení. Přestože se v detailech mohou vzájemně lišit, shodují se na rozdělení 4 

základních fází každého projektu a to: 

• Zahájení/iniciace 

• Plánování/definice 

• Realizace/implementace 

• Uzavření/předání (2) 
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1.3 Program 
 

Pojem program v projektovém managementu značí skupinu souvisejících, 

společně řízených projektů a organizačních změn, které byly provedeny za účelem 

dosažení cílů daného programu. Součástí programu bývají i další činnosti, které nejsou 

zahrnuty do jednotlivých projektů. Přínosy programu jsou očekávané až po jeho 

ukončení, a nejčastějším důvodem jejich vytvoření je snaha o dosažení strategických 

cílů.  

Program vedou převážně vysoce postavení, zkušení programoví manažeři (2).  

 

1.4 Portfolio 
 

Portfolio je soubor projektů a programů, které nemusí být vzájemně propojeny. 

Obsahuje velké množství společně řízených a koordinovaných projektů, kterým je 

přiřazována priorita podle strategických priorit společnosti. Řízení portfolia můžeme 

chápat jako nástroj koordinace kontinuity a souvislostí projektů, resp. programů dané 

organizace (2). 

 

1.5 Projektová kancelář 
 

Projektová kancelář je podpůrný administrativní orgán řízení projektu a je 

tvořena zpravidla manažerem projektu a jeho asistenty.  

 

Její úkolem je: 

 

• Obsloužit všechny administrativní a dokumentační potřeby projektu. 

• Zajistit hladký chod všech informačních toků v projektu. 

• Podpořit kontrolní procesy projektu pod vedením a pro potřeby manažera projektu (2).	  
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1.6 Projektový management 
 

Projektové řízení (Projektově-orientované řízení, Project-Based Management, 

Project-Oriented Management) je označení pro styl řízení, který je založen na tom, že 

pracovní úkoly jsou rozdělovány do týmů a projektů a jsou řízeny v ucelených, 

unikátních časových a úkolových celcích. 

 

Projektové řízení v praxi: Projektové řízení je svým způsobem opakem 

procesního řízení , které se zaměřuje na opakovatelné sady činností a úkolů. Projektové 

řízení se uplatňuje se pro unikátní (co do obsahu i rozsahu) akce a zaměřuje se na 

dosažení výsledku v týmu lidí (projektový tým).Není tedy typické pro opakované a 

rutinní procesy. Projektový styl řízení se uplatňuje prakticky ve všech odvětvích a ve 

všech situacích, kde je třeba vysoké produktivity a soustředěnosti pracovního týmu na 

konkrétní cíl. 

 

Projektově orientované řízení se používá například v kusové (zakázkové) 

výrobě. Je typické pro řízení velkých investičních projektů, často investičních a 

rozvojových akcí v organizacích. (např. realizace strategického konkrétního 

strategického cíle, zavedení nějaké změny v organizaci), ale lze jej uplatnit například 

také v sériové výrobě, kde mohou pracovat konkrétní týmy jednotlivých konstrukčních 

celků na projektové bázi (3). 
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1.7 Metodika vývoje software 
 

Metodika vývoje softwaru (někdy nepřesně označovaná jako „metodologie 

vývoje softwaru“) je souhrn postupů, pravidel a nástrojů (tzv. frameworků) používaný 

pro návrh, plánování a řízení vývoje software.  

 

Metodikou se též rozumí využití takového frameworku nebo dalších 

specifických postupů pracovním týmem nebo celou organizací při vývoji aplikačního 

software nebo informačního systému (4). 

 

 

1.8 Způsob (metodika) vývoje 
 

Způsoby vývoje software ze dělí na dva druhy: 

• kaskádový 

• iterační 

 

Kaskádový způsob je jeden z prvních způsobů vývoje softwaru a probíhá 

prakticky ve sledu: Návrh (analýza) � programování � nasazení u zákazníka (údržba). 

S důrazem na to, že jednotlivé části se neprolínají a jedna navazuje na druhou. 

 

Dnešní moderní programování vychází z principu, že při psaní mohou vzniknout 

chyby (a vznikají), a dále z toho, že některé myšlenky je vhodné si ověřit v praxi, než se 

zahrnou do projektu. Proto se využívá iterační postup: 

 

Návrh (analýza) � programováni � testování. 

 

S důrazem na to, že tyto tři části mohou probíhat současně. Např. programátor si 

chce ověřit funkčnost návrhu, a proto vytvoří tzv. „minimální implementaci“ dané části 

(programování předbíhá návrhu). Nebo se při testování zjistí, že datová prostupnost 

aplikace je nižší než požadovaná, a proto se daná část přeprogramuje. V ideálním 

případě se testování účastní i zákazník, který zhotovení programu zadal (4). 
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1.9 Iterační (agilní) metodiky 
 

Agilní metodiky jsou skupiny metod původně určených pro vyvíjení softwaru 

založené na iterativním a inkrementálním vývoji. Umožňují rychlý vývoj softwaru a 

zároveň dokáží reagovat na změnu požadavků v průběhu vývojového cyklu. Podle 

těchto metodik se správnost systému ověří jedině pomocí rychlého vývoje, předložení 

zákazníkovi a následných úprav dle zpětné vazby. Agilní přístup není omezen pouze na 

programování, ale našel své uplatnění také v Business Intelligence a v marketingovém 

plánování. Protikladem agilního přístupu je Vodopádový model. 

 

Techniky užívané agilními metodikami se často používaly už dříve, ale pojem se 

začal používat až v únoru 2001. V Utahu se tehdy sešli odborníci z oblasti softwarového 

inženýrství a vývoje softwaru, aby diskutovali o odlehčených metodách vývoje. Sepsali 

Manifest agilního programování, kde definují přístup k vývoji nyní známý jako agilní 

programování (5).	  

Obrázek č.  1: Rozdíl v trojiperativech klasického a agilního vedení projektů (6) 



	 17	

1.10 Principy agilního programování 
 

• Nejvyšší prioritou je uspokojit zákazníka skrz rychlé a průběžné dodávání 

kvalitního software. 

 

• Změnové požadavky jsou vítány, dokonce i v průběhu vývoje. Agilní procesy je 

zpracují tak, aby zákazníkovi přinášely konkurenční výhody. 

 

• Dodávejte fungující software často, v intervalech týdnů až měsíců. Upřednostňujte 

kratší intervaly dodání. 

 

• Lidé z businessu a vývojáři musí spolupracovat každý den během celého projektu. 

 

• Pro práci na projektu vybírejte motivované jedince. Dejte jim prostředí a podporu, 

kterou potřebují, a důvěřujte jim, že práci dokončí. 

 

• Nejúčinnější metoda sdílení informací vývojářskému týmu (i uvnitř tohoto týmu) je 

osobní setkání. 

 

• Fungující software je hlavním měřítkem postupu vývoje. 

 

• Agilní procesy podporují udržitelný vývoj. Sponzoři, vývojáři i uživatelé by měli 

být schopní dodržovat stálý výkon dokud je třeba. 

• Průběžná pozornost věnovaná technické dokonalosti a dobrému návrhu posiluje 

agilní přístup. 

 

• Základem je jednoduchost – umění co nejvíce práce vůbec nedělat. 

 

• Nejlepší architektury, požadavky a návrhy vznikají v týmech, které se samy 

organizují. 

 

• Tým v pravidelných intervalech vyhodnocuje svou práci a upravuje své postupy tak, 

aby byl co nejefektivnější (5). 
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1.11 Programování 
 

Programování je proces zahrnující činnosti od návrhu algoritmu, psaní, testování 

a ladění zdrojového kódu počítačového programu (software), včetně následné údržby. 

Návrh algoritmu obvykle určuje obecný postup řešení dané úlohy. Zdrojový kód 

programu je zápisem algoritmu ve zvoleném programovacím jazyce. 

 

Programem (algoritmem) nemusí být nutně počítačový program — programy 

jsou např. i návody k použití, recepty v kuchařkách apod. Cílem programování je 

vytvořit program, který vykazuje určité žádoucí chování. Proces psaní zdrojových kódů 

často vyžaduje odborné znalosti v mnoha různých oborech, včetně znalosti oblasti 

použití. V rámci softwarového inženýrství je programování součástí vývojového cyklu 

software (anglicky Software development process) (7). 

 

1.12 Programovací jazyk 
 

Programovací jazyk je prostředek pro zápis algoritmů, jež mohou být provedeny 

na počítači. Zápis algoritmu ve zvoleném programovacím jazyce se nazývá program. 

Programovací jazyk je komunikačním nástrojem mezi programátorem, který v 

programovacím jazyce formuluje postup řešení daného problému, a počítačem, který 

program interpretuje technickými prostředky. Programovací jazyk je vlastně soubor 

pravidel pro zápis algoritmu, odborně řečeno se jedná o formální jazyk. 

 

Programovací jazyky existují v řadě verzí a implementací, mluvíme někdy o 

dialektech programovacího jazyka. Existují také standardy pro programovací jazyky, 

pro jednotlivé implementace se často uvádí, kterému standardu vyhovuje (7). 
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1.13 Typy programovacích jazyků 
 

Existuje několik možností kritérií, podle kterých jazyky dělit. 

 

Dle míry abstrakce: 

• vyšší programovací jazyky(většina jazyků) 

• nižší programovací jazyky(např. jazyk symbolických adres, částečně VHDL)  

 

Dle způsobu překladu a spuštění: 

• kompilované programovací jazyky (např. Pascal, C, Java, Cobol) 

o před spuštěním jsou nejprve kompletně přeloženy kompilátorem 

o výsledkem je větší rychlost, ale také větší náročnost na správně zapsaný 

kód 

• interpretované programovací jazyky (např. BASIC, Perl, Python, shell, Ruby) 

o interpretované jazyky, které se pouze interpretují (z toho důvodu jsou 

pomalejší � proto většina jazyků má alespoň nějakou jinou možnost, 

pokud nejsou stejně zpomalované něčím jiným, jako třeba shell) 

o interpretované jazyky, které se překládají, ale pouze do mezikódu, nikoli 

do strojového kódu počítače (např. Java, Python) 

o interpretované jazyky, které se po spuštění za běhu programu překládají 

do strojového kódu počítače (např. Java, pokud se použije systém JIT) 

 

Toto členění není absolutní, řada programovacích jazyků existuje v 

implementaci jak interpretované, tak kompilované (například zmíněná Java). Navíc jsou 

oba postupy někdy kombinovány, zdrojový kód je nejprve kompilován do mezikódu, 

který je poté interpretován. Vyšší programovací jazyky se dále dělí takto: 

• Procedurální(imperativní) 

o Strukturované(např. C, BASIC, Cobol) 

o Objektově orientované(např. Smalltalk, Java) 

• Neprocedurální(deklarativní) 

o Funkcionální(např. Lisp, Haskell) 

o Logické(např. Prolog, Gödel) 
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Některé programovací jazyky (např. C++, Python, Object Pascal, Rust, Flex) 

umožňují programátorovi kombinovat různé přístupy. Část řešení může být například 

vyjádřena zápisem funkcí a procedur (strukturované programování),část řešení může 

využívat čistě objektový přístup. Klasickým příkladem jazyka, ve kterém se mezi těmito 

přístupy nedělá ostrá hranice, je jazyk C++.Podobný pragmatický přístup využívá jazyk 

Python, který navíc do určité míry podporuje i funkcionální programování. Jako 

protiklad k nim uveďme velmi rozšířený jazyk Java, kde se i jednoduchá funkce musí 

vyjádřit formou metody třídy. 

 

Některé programovací jazyky byly vytvořeny především pro výuku 

programování a algoritmického myšlení. Mezi takové jazyky patří například Logo, 

Karel, Baltík, Petr; ostatně prvotním důvodem vzniku jazyka Pascal byla také výuka 

programovaní (7). 

 

1.14 Microsoft Excel 
 
 
 

Microsoft Excel je tabulkový procesor od firmy Microsoft pro operační systém 

Microsoft Windows a počítače Macintosh. Jedná se o nejrozšířenější software svého 

druhu již od roku 1993. Dnes se prodává jako součást kancelářského balíku Microsoft 

Office. Jeho hlavním konkurentem je Calc, který je součástí balíku kancelářských 

aplikací OpenOffice.org. V počátcích vývoje musel být Excel označován jako 

„Microsoft Excel“ v důsledku sporů o ochranou známku, později se běžně přešlo k 

používání také prostého označení „Excel“. 
 

 

V roce 1993 Microsoft přidal podporu pro Visual Basic for Applications (VBA), 

čímž umožnil široké využití maker. Aktuální verze Excelu pro prostředí Windows nese 

označení Microsoft Office Excel 2016. Aktuální verze Excelu pro platformu Mac OS je 

označena jako Microsoft Excel for Mac 2016 (8). 
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1.15 Visual Basic for Applications 
 

Visual Basic for Applications (VBA), je událostním, objektově orientovaným 

jazykem vycházejícím z jazyku Visual Basic v.6 od společnosti Microsoft. S různými 

objektovými strukturami je VBA integrováno snad do všech aplikací kancelářského 

balíku Microsoft Office. Při použití VBA se použitá aplikace (například Excel) stává 

aplikací hostitelskou, a kód (často označovaný jako makra) nad ní přebírá plnou 

kontrolu (9). 

 

1.16 Databáze 
 

Databáze je velké uložiště dat, která mohou být používána současně více 

uživateli. Kromě samotných dat obsahuje databáze i jejich popis. Relační databáze je 

taková databáze, kde jsou všechna data logicky strukturovaná do tabulek (relací), kde 

většinou bývají její řádky jednotlivými záznamy a její sloupce určují atributy záznamů. 

 

Každá tabulka v databázi musí mít primární klíč. Primární klíč je speciálním 

typem indexu, který jednoznačně identifikuje každý řádek v tabulce. Nemůže obsahovat 

hodnotu NULL. Dále databáze může využívat i tzv. klíčů cizích. Pomocí nich se 

sloupce mohou odkazovat na jiné tabulky, čímž se zajistí referenční integrita. 

Databázový systém totiž kontroluje, jestli odkazovaná hodnota existuje. Většinou tyto 

odkazy vedou na primární klíče jiných tabulek (10). 

 

1.17 Cloud computing 
 

Cloud computing je na internetu založený model vývoje a používání počítačových 

technologií. Lze ho také charakterizovat jako poskytování služeb či programů servery 

dostupnými z internetu s tím, že uživatelé k nim mohou přistupovat vzdáleně, kupř. 

pomocí webového prohlížeče nebo klienta elektronické pošty. Za předpokladu, že 

služba je placená, uživatelé neplatí za vlastní software, ale za jeho užití. 
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Principem u služeb a produktů v cloud computingu je to, že uživateli propůjčují 

výpočetní výkon serverů. V mnoha případech se tak děje formou specializovaných 

aplikací, jejichž nabídka se pohybuje od kancelářských aplikací přes systémy pro 

distribuované výpočty až po operační systémy provozované v prohlížečích, jakými jsou 

např. eyeOS, Cloud či iCloud. 

Technologie cloud computingu se vyznačuje následujícími atributy: 

 

• Multitenancy – tento pojem lze volně přeložit jako „více nájmů“. Jedná se o to, 

že počítačové zdroje jsou sdílené mezi všemi uživateli. 

 

• Obrovská škálovatelnost a elasticita – umožní uživatelům dle potřeby operativně 

změnit výpočetní zdroje. 

 

• Pay as you go – cenový tarif založený na principu „kolik toho uživatel 

spotřebuje, tolik zaplatí“. 

 

• Aktuálnost (up-to-date) – poskytovatel garantuje, že všechen software je vždy 

aktualizovaný; uživatel nemusí do tohoto procesu nijak zasahovat. 

 

• Přístup přes internet – uživatelé se mohou ke svému softwaru připojit z jakékoli 

části světa. 

 

Mezi hlavní výhody cloudu by měly patřit vysoká škálovatelnost a spolehlivost. K 

tomu je ale zapotřebí, aby tyto vlastnosti podporovaly i samotné aplikace provozované 

v cloudu, kupř. pokud se aplikace zhroutí, musí být možné uživatele přesměrovat na její 

jinou instanci, a to samozřejmě beze ztráty rozpracovaných dat. Při vývoji aplikací pro 

cloud je tedy nutno oddělovat proces zpracování dat a jejich ukládání. Data musí být za 

daných podmínek dostupná jakékoli jiné instanci aplikace v cloudu. 

 

Při vývoji je rovněž třeba mít se na pozoru před vznikem rigidního úzkého hrdla, 

které může zásadním způsobem překážet škálovatelnosti aplikace, dále brát v potaz 
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platební podmínky poskytovatele a v neposlední řadě optimalizovat aplikaci tak, aby 

její provoz byl rentabilní (11). 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek č.  2: Znázornění Cloud computingu (12) 



	 24	

1.18 Informační systém 
 

Informační systém (IS) je celek složený z počítačového hardwaru a 

souvisejícího softwaru, k němuž patří také lidé, kteří tento hardware a software 

využívají, a procesy (činnosti), které přitom vykonávají za účelem sběru, zpracování a 

šíření informací potřebných k plánování, rozhodování a řízení. 

 

Charakteristika IS je následující: 

 

• IS je sada programů integrovaná do jednoho celku, který má plnit určité úlohy 

nikoli pro jednoho uživatele, nýbrž pro celou organizaci 

 

• všichni uživatelé pracují s týmiž daty, uloženými ve společné databázi, a za 

výsledek proto zodpovídají společně. Nestačí, aby správně, přesně a včas svou 

práci udělal uživatel sám, stejně musí jednat i jeho kolegové. Když někdo udělá 

chybu, následek se může projevit v jiném útvaru resp. až po čase 

 

• programy, které jsou součástí IS, neběží na počítačích jednotlivých uživatelů, 

ale na nějakém výkonném serveru (serverech) a uživatelé s nimi komunikují 

prostřednictvím své klientské stanice, v tzv. režimu klient-server 

 

• komunikace se serverem probíhá na dálku (server je vzdálený, někdy v téže 

budově, někdy třeba v centrále společnosti v jiném městě nebo v jiné zemi) a 

klientskou stanicí (klientem) může být desktop (stolní počítač), notebook, tablet, 

chytrý mobil nebo nějaké jiné speciální zařízení (13). 

 
1.19 Etapy životního cyklu IS 
 

Návrh a vývoj informačního systému je bez výjimky záležitostí profesionálních 

informatiků v softwarových firmách, kteří ovšem musí úzce spolupracovat s odborníky 

a praktiky ze všech podporovaných oblastí, pokud má být systém úspěšný. 
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Výběr vhodného systému z existující velmi široké nabídky je těžkým úkolem pro každý 

podnik či organizaci, která se pro jeho nákup rozhodne. Vyžaduje dokonalou nebo 

aspoň dobrou znalost vlastního prostředí a všech procesů, které v něm probíhají (tu mají 

lidé z podniku) a také dokonalou nebo aspoň dobrou znalost všech IS, mezi kterými se 

vybírá, a tu nemá nikdo. Zástupci jednotlivých dodavatelských firem totiž znají vždy 

jen svůj systém a ne ty ostatní. Nezávislí konzultanti detailně znají většinou také jen 

jeden systém, pouze výjimečně dva nebo tři. Skutečně objektivní posouzení je tedy 

prakticky nemožné. 

 

Implementace je  velmi obtížná etapa, které se nelze vyhnout, protože zakoupený 

hardware i software (s prázdnou databází) se sice dá nainstalovat během týdne, ovšem 

taková výchozí instalace je zcela nepoužitelná a připravit další tři nezbytné komponenty 

každého IS - data, lidi a procesy - vyžaduje hodně úsilí od hodně zúčastněných a skoro 

vždy to trvá mnoho měsíců. 

 

Provozování - nainstalovaný IS se v organizaci provozuje řadu let (typicky deset a víc). 

Nebývá chuť měnit to, co funguje, zejména u vědomí toho, že výměna IS znamená 

znovu absolvovat jeho obtížný výběr a implementaci, případně i integraci, a také uhradit 

nové vysoké náklady. Během doby provozování IS se mění vnější prostředí i potřeby 

podniku, lidé odcházejí a přicházejí, může se měnit organizační struktura a velikost 

podniku, a dokonce i náplň jeho činnosti. Aby IS stále řádně plnil svou úlohu, musí se 

tomu přizpůsobovat nastavené podnikové procesy. A je nutné také soustavně pečovat i 

o ostatní složky systému: starat se o hardware a software, systematicky monitorovat 

správnost a úplnost dat v databázi, připravovat kompletní školení pro nové zaměstnance 

a občasné doškolování pro ostatní, aby všichni uživatelé stále rozuměli tomu, co a proč 

dělají (nic by neměli dělat bez přemýšlení, jen „protože systém to tak vyžaduje“). Za 

všechny tyto úlohy musí zodpovídat k tomu určení kvalifikovaní pracovníci (13). 
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1.20 SWOT analýza 

 
Je to metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné a slabé stránky, 

příležitosti a hrozby, spojené s určitým projektem. Tato metoda je využívána především 

v marketingu, ale také např. při analýze a tvorbě politik. Díky tomu je možné 

komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu(14). 

 

 

 

1.21 HOS 3 
 

Metoda HOS je určena pro posuzování úrovně informačních systémů a vychází 

z hodnocení tří jeho složek známkami 1,2 a 3, kdy 1 značí nízkou úroveň hodnocení a 

naopak 3 vysokou. 

 

Hodnocené složky:  

• Hardware 

• Software 

• Orgware 

 

Obrázek č.  3: SWOT analýza (15) 
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Pro přesné určení hodnocení informačního systému je důležité tyto složky 

správně ohodnotit. Ve většině případů se toto hodnocení skládá z kvalifikovaného 

odhadu, opřeném o určitou agregaci jednotlivých částí IS v rámci organizace, oddělení 

nebo útvaru. 

 

Výsledné hodnoty úrovní těchto složek informačního systému nám okamžitě 

prozradí celkovou úroveň a nejslabší místo zkoumaného systému. Díky této analýze se 

tedy můžeme správně soustředit na nejproblematičtější části systému (16). 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
	

2.1 Základní údaje o firmě IBM 
 
Obchodní jméno: International Business Machines Corporation 

Právní forma: Akciová společnost 

Sídlo: Armonk, New York, USA 

Počet zaměstnanců: 421 tisíc (leden 2016) 

CEO: Virginia M. “Ginny” Rometty (17) 

 

 

Česká pobočka: IBM Global Services Delivery Center Czech Republic, s.r.o. 

Adresa: Brno - Královo Pole, Technická 2995/21, PSČ 616 00 

IČ: 26244535 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným. 

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona, zprostředkování zaměstnání (18) 

 

  

Obr. č. 1 Obrázek č.  4: Logo společnosti IBM (17) 
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2.2 Slovní popis firmy IBM 
 

International Business Machines Corporation nebo zkráceně IBM je americká 

akciová společnost. Společnost byla založena roku 1911 jako CRT - Computing 

Tabulating Recoeding a zabývala se výrobou předmětů denní potřeby jako vah, 

automatických kráječů masa, hodin pro kontrolu pracovní doby a rozličného dalšího 

vybavení. Až v roce 1924 dostala své stávající jméno. Z počátku se společnost zabývala 

převážně zařízeními pro zpracování děrných štítků, registračních automatů atd., a od 40. 

let se společnost zabývá i výrobou počítačů. IBM v současné době funguje po celém 

světě a nabízí hardware, i když ne v takové míře jako v minulosti (PC a laptopy 

odprodala v roce 2005 firmě Lenovo a dnes již vyrábí pouze mainframe, servery, 

uložiště a další specializovaný hardware pro datacentra), software (Cognos, WebSphere, 

Tivoli atd.) a služby (outsourcing kompletního podnikového IT, poradenství a 

conzulting atd.). 

 

Vzhledem k širokému záběru společnosti se firma dělí dle divizí na: 

• Segment služeb � Services Segments 

o GTS � Global Technology Services � technické služby 

o GBS � Global Business Services � obchodní služby 

o GF � Global Financing � financování 

• Segment softwaru � Software Segment 

• Segment systémů a technologií � Systems & Technology Segment 

 

Dále se firma dělí i dle zeměpisných lokací a to na: 

Americas � USA, Kanada a Jižní Amerika. 

APAC � Asia & Pacific � Japonsko, Asie a Pacifik. 

EMEA � Europe, Middle East & Africa � Evropa, Střední východ, Afrika 
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Největší konkurenty IBM v současné době jsou firmy jako: Microsoft, HP, Amazon 

Web Services, AT&T a jiné. Vzhledem k širokému záběru firmy však vždy záleží na 

konkrétním produktu nebo obchodní oblasti (17). 

 

 

 

2.3 IBM Client Innovation Centre Central Europe 
	

Jedná se o dceřinou společnost IBM, sídlící v Brně Králově Poli. Spadá pod 

IBM Global Services a jedná se o tzv. Client Innovation Centre. Tato centra mají za 

úkol především poskytování služeb zákazníkům společnosti všude po světě. 

Nejdůležitější činnosti brněnské pobočky je péče o IT outsourcing pro různé klienty - 

nadnárodní banky, módní značky, výrobce pneumatik, farmaceutické firmy, a jiné velké 

a střední firmy. Pod Client Innovation Centre Central Europe také ještě spadá maďarská 

pobočka ve městě Szekesfehervar a v blízké budoucnosti by se měli přidat ještě nově 

budovaná centra v Rumunsku a Bulharsku (19). 

 

  

Obrázek č.  5: Rozdělení dle zeměpisné lokace (17) 
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2.4 IGA EMEA New Business Team 
 
 

Diplomovou práci jsem zpracovával pro oddělení IGA EMEA New Business. 

Jedná se o pod část oddělení IBM Global Account (zkráceně IGA), což je oddělení 

zabývající se správou a poskytováním interních IT služeb, z niž konkrétně New 

Business team řeší interní projekty. Dle firemního rozdělení spadá toto oddělení pod 

hlavičku GTS a geograficky působí v lokacích EMEA. Zaměstnává přibližně 150 lidí. 

 

Tento team má své členy rozmístěny v několika lokacích, převážně v Polsku, 

Maďarsku, Irsku, Malajsii, na Slovensku a jinde ale největší jeho část a také top 

management sídlí právě v České Republice. 

 

Jelikož je IBM firma s maticovou hierarchií, odděluje funkční management od 

people managementu. Ten zodpovídá za pracovní a administrativní záležitosti, zajišťuje 

spokojenost zaměstnanců, stará se o jejich platy, atd. a je veden formou linií, kdy každý 

zaměstnanec má svého manažera první linie (1st line manager). Tito manažeři se 

zodpovídají manažerům druhé linie (2nd line manager) atd. Na celý New Business team 

přísluší jeden 2nd line a několik 1st line manažerů. 

Obrázek č.  6 : Budovy IBM Client Innovation Center Brno (19) 



	 32	

Funkčním vedoucím oddělení je IGA EMEA New Business Leader. Pod ním je 

několik portfolio manažerů, z nichž každý spravuje jedno portfolio dle struktury 

programů a projektu, kterými se dané portfolio zabývá (např. akvizice a diverzifikace, 

sítě, atd.). Portfolio je dále členěno na programy, které řídí program manažeři a v nichž 

jsou obsaženy projekty s přidělenými projektovými manažery. K týmu také ještě patří 

projektová kancelář, která pomáhá s podporou projektové administrace, přidělováním 

zdrojů, kontrolou správnosti a kvality a také s reportováním, ať už v rámci oddělení 

nebo celé firmy až k informačním ředitelům - tzv. CIO. 

 

 

2.5 Projektové reportování v týmu 
 

New Business řídí okolo 200 projektů ročně, což si vyžádá značné úsilí na 

správné a včasné reportování. Toto se dá rozdělit na pravidelné a na náhodné (na 

vyžádání) tzv ad-hoc – mimořádné reportování. Z pravidelné reportování se nejčastěji 

používá týdenní, dvoutýdenní, měsíční čí kvartální frekvence. Dále se dá reportování 

rozdělit dle reportovaných informací. Reportuje se stav projektů, finance s nimi spojené, 

atd. Oblast, která nás zajímá je právě finanční reporting, konkrétně se jedná o náklady 

na HW a služby od hlavního dodavatele - firmy AT&T. Tato firma je pro IBM hlavním 

dodavatel síťových a komunikačních technologií a tudíž s ní New Business úzce 

spolupracuje. AT&T vstupuje jako dodavatel do valné většiny síťových a 

komunikačních projektů. 

 

AT&T pohledávky vůči IBM účtuje pomocí tzv. eCEPů - elektronických účtů. 

Zjednodušeně vždy, když projektový manažer potřebuje nějaký HW nebo službu od 

AT&T, sepíše předobjednávku a pošle ji finančnímu oddělení IBM. To vyhodnotí 

správnost objednávky a přepošle ji AT&T. Zde ji postupně vyřizují. Ve valné většině se 

jedná o objednávky na několik měsíců dopředu s postupnou dodávkou. S postupujícím 

časem a předáním HW nebo provedenými službami se mění hodnota eCEPu. 

 

V současné době projektový manažeři reportují stavy těchto eCEPů jednou 

týdně, pouze v případě, že je potřeba věnovat danému eCEPu větší pozornost, příp. jej 

prioritizovat a vykomunikovat s AT&T změny nebo eskalaci, reportuje se stav ad-hoc.  
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Informace o stavu eCEPu získávají projektový manažeři z aplikace od 

dodavatele - tzv. AT&T Tool. 

 

Portfolio manažeři reportují stav eCEPů, které jsou vázány na projekty z jejich 

portfolia, jednou měsíčně a to týmovému lídrovi. Ten je zase po té reportuje top 

managementu. Veškeré reportování probíhá v přeposílání tabulek v MS Excel přes 

e-maily. Právě tento proces by si vedení oddělení přálo zlepšit a zefektivnit. 

 
  

Obrázek č.  7 : Původní proces reportování (vlastní zpracování) 
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2.6 SWOT analýza se zaměřením na projektový reporting 
 

2.6.1. Silné stránky 

 

• Zaběhnutý fungující proces 

• Jasně rozdělené role a odpovědnosti 

• Nezatěžování projektové kanceláře 

 

2.6.2. Slabé stránky 

 

• Decentralizace 

• Komunikační náročnost 

• Časová náročnost 

• Duplicita informací 

 

2.6.3. Příležitosti 
 

• Nová aplikace centralizující reporty na jedno místo 

• Implementace Agilního přístupu řízení projektů 

• Zjednodušení procesu a časová úspora 

 

2.6.4. Hrozby 
 

• Uživatelský odpor ke změně 

• Over�engineering 

• Bezpečnost a řízení přístupu 
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2.7 HOS 3 analýza současného řešení 
 

Metodou HOS 3 jsme schopni ohodnotit tři podsložky současného řešení 

finančního reportování, software, hardware a orgware. 

 

2.7.1 Hardware 

• Aktuální a dostatečně výkonné pracovní stanice 

• Lokální podpora HW 

• K dispozici je i další extra  HW jako např. servery, HDD, atd. 

 

2.7.2 Software 

• K dispozici licence na dostatek SW 

• Vlastní podniková sociální síť 

• Slabé využití potenciálu SW 

• Duplicita dat 

 

2.7.3 Orgware 

• Zaměstnanci	mají	IT	základ	
• Pravidelná	školení	pro	obsluhu	HW	a	SW	
• Podpora	projektové	kanceláře	

 

 
 

 
Z této analýzy nám jasně vyplývá, že jednoznačně nejslabší částí současného 

řešení je software, u kterého je nutné zvýšit jeho úroveň minimálně na hodnotu 2.  

Graf č.  1: HOS 3 analýza současného řešení (vlastní zpracování) 
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2.8 Požadavky na aplikaci 
 

Vedení New Business teamu si přeje vytvoření aplikace, která by sdružovala 

informace o všech eCEPech a projektech, ke kterým se vážou. Dílčí požadavky na tuto 

aplikaci jsou následující: 

 

• Uživatelská jednoduchost � zadávání a čtení dat musí být jednoduché a co 

nejvíce intuitivní 

 

• Přehlednost � všechny informace o eCEPu a projektu 

 

• Centralizace � vytvoření jednoho místa, kde budou uloženy všechny informace 

o eCEPech a bude jednoduché pro všechny zúčastněné strany zjistit stav a 

informace o eCEPu a daném projektu 

 

• Bezpečnost � k aplikaci se dostanou pouze členové týmu, příp. autorizované 

osoby mimo tým 

 

• Použitelnost � aplikace by měla využívat stávající software a její použití by 

mělo být bezproblémové pro systémy Windows 7 a Mac OS�X 

 

• Srozumitelnost � k aplikaci by měli být vytvořeny podrobné a jasné návody 

k použití 
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2.9 Analýza používaného hardware 
 

2.9.1 Používané pracovní stanice 

 

New Business tým má k dispozici pro práci více typů laptopů, vzhledem k 

rozšířenosti ale budu počítat se třemi základními typy laptopů a to s notebooky Lenovo 

T430, které jsou ale v současné době postupně nahrazovány ultrabooky značek Lenovo 

s operačním systémem Windows 7 a Apple s vlastním systémem Mac OS-X. 

 

 

2.9.2 Lenovo T430 

• Procesor: Intel Core i5-2520M (2,5 GHz, 3 MB L3). 
 

• Operační systém: Windows 7 Professional (64-bit). 
 

• Paměť: 8 GB DDR3. 
 

• Úložiště: 500 GB. 
 

• Display: 14,0" HD+ (26). 
 

 

 

  
Obrázek č.  8: Lenovo T430 (23) 
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2.9.3 Lenovo X1 Carbon 

• Procesor: Intel Core i5�5200U Broadwell (2,2 GHz, 3 MB L3) 

• Operační systém: Windows 7 Professional (64�bit) 

• Paměť: 8 GB DDR3 

• Úložiště: 128 GB SSD 

• Display: 14,0" HD+ 

 

 

2.9.4 Apple Macbook Air 

• Procesor: Intel Core i5 Broadwell (1,6 GHz, 3 MB L3) 

• Operační systém: Mac OS�X Yosemite 

• Paměť: 4 GB DDR3 

• Úložiště: 128 GB SSD 

• Display: 13,3" 

Obrázek č.  9: Lenovo X1 (23) 

Obrázek č.  10: Macbook Air (24) 
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2.9.5 Počítačová síť a Servery 

 

Pro připojení do firemního intranetu a k internetu zaměstnanci na pracovišti 

využívají síť Wi-Fi. Připojení do sítě je dimenzované pro rychlost přibližně 50 kb/s na 

zaměstnance. Dostupné je rovněž připojení přes VPN most, pro připojení k pracovní síti 

odkudkoliv z internetu. New Business team nemá vlastní fyzické servery. Může ale 

využít firemní virtuální servery, u nichž je ale nutné splnit nutné požadavky (obchodní 

důvod, zabezpečení, povolení od managementu, atd...) na přidělení prostoru. Dostupné 

testovací servery a servery používané pro běžný chod aplikací nabízí různé hardwarové 

konfigurace i operační systémy. 

 

 

2.10 Analýza používaného software 
 

2.10.1 Microsoft Office 
 

Jedná se o placený kancelářský balík od firmy Microsoft. Zaměstnanci firmy 

mají k dispozici nejaktuálnější verzi díky programu Microsoft Office 365, který nabízí 

následující aplikace: 

 

• Word – textový procesor 

• Excel – tabulkový procesor 

• PowerPoint – umožňuje tvorbu prezentací 

 

2.10.2 Microsoft Excel 

 

Excel je tabulkový procesor. Umožňuje nejen využití nejrůznějších funkcí v 

tabulkách a jejich grafické úpravy, ale také tvorbu grafů, seznamů, souhrnů a 

kontingenčních tabulek a grafů. 

 

Aplikace rovněž umožňuje využití jazyka Visual Basic for Application (VBA) pro 

tvorbu uživatelských maker a rozšíření funkčnosti aplikací. Dále rovněž umožňují 

propojení aplikací. Tvorba makra je v aplikaci aplikacích tohoto balíku možná dvěma 
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základními způsoby. Nahráním a zápisem kódu. Režim nahrávání zaznamenává 

uživatelské akce v aplikaci a uloží je jako kód VBA. Zápis kódu probíhá ve vývojovém 

prostředí vestavěném do Excelu (8). 

 

 

2.10.3 IBM Connections 
 

Jedná se o firemní sociální síť, vytvořenou přímo IBM a dostupnou všem jejím 

zaměstnancům. Umožňuje komunikaci, sdílení souborů, kooperaci na projektech a 

mnoho dalšího a používá systém komponent, který umožňuje uživatelům snadnou 

implementaci potřebné funkcionality na jejich stránky. Využívá cloudové uložiště 

souborů, které umožňuje ukládání soukromých a veřejných souborů a také jejich sdílení 

s ostatními uživateli. 

 

Síť používá systém komponent, který umožňuje uživatelům snadnou 

implementaci potřebné funkcionality na jejich stránky či tzv. komunity (virtuální 

skupiny uživatelů). 

 

Následuje přehled nejdůležitějších komponent: 

 

• Home page – domácí stránka, ukazuje základní data důležitá pro uživatele. 

• Profiles – umožňuje procházení profilů uživatelů. 

• Communities – umožňují tvorbu a správu komunit. 

• Activities – komponenta pro správu a přidělování úkolů. 

• Files – cloudové uložiště souborů. Umožňuje ukládání soukromých a veřejných 

souborů a také jejich sdílení s ostatními uživateli. Lze využít i pro důvěrná data. 

• Docs – obsahují textový i tabulkový procesor i nástroj pro tvorbu prezentací. 

Obsahuje základní funkce a nenabízí možnost uživatelských maker. 

 

IBM Connections nabízí i řadu dalších komponent, ale toto jsou ty nejdůležitější. 

Sociální síť je stále ve vývoji a přibývá do ní nová funkcionalita. 
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 Pro zadaný systém se jeví jako nejvhodnější využití komponenty Files pro 

ukládání souborů ve spojení s komponentami Communities a Activities pro snazší 

přidělování tohoto úkolu zaměstnancům (17). 

 

 

2.10.4 IBM Program Work Center 
 

IBM Program Work Center (IPWC) je webová služba vytvořená a nabízená 

společností 

IBM. Jedná se o ucelený nástroj pro kontrolu velkého množství projektů ve kterém je 

možné řídit a zaznamenávat postup v projektu, milníky, zpracovat analýzu risků a 

podobně. Systém sám o sobě neumožňuje ukládání dokumentů, obsahuje ale 

funkcionalitu pro prolinkování s cloudovým uložištěm – např. s IBM Box. IPWC je 

stále ve fázi vývoje a s každou novou verzí přibývají nové funkcionality (21). 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

Obrázek č.  11: IBM Connections  - ukázka prostředí (vlastní zpracování) 



	 42	

 

2.10.5 IBM Box 
 

Jedná se o webové uložiště využívající cloud computing, které společnost IBM 

nabízí svým zaměstnancům i externím uživatelům. Tato služba navíc také nabízí real-

time synchronizaci a sdílení souborů mezi uživateli. Zaměstnanci IBM mají k dispozici 

prostor o velikosti 50GB pro vlastní složky a soubory, které zde mohou libovolně 

spravovat, sdílet a přidělovat jiným uživatelům přístupová práva různých úrovní (22). 

 

	
Obrázek č. 13: IBM Box – ukázka prostředí (vlastní zpracování) 

Obrázek č.  12: IPWC – ukázka prostředí (vlastní zpracování) 



	 43	

2.10.6 IBM Bluemix 

 

IBM Bluemix je služba od společnosti IBM pro cloudové hostování webových a 

mobilních aplikací, která obsahuje také vlastní vývojové prostředí. Platforma v sobě 

integruje řadu nástrojů pro snazší, rychlejší a levnější vývoj aplikací a jejich hostování, 

v řadě různých programovacích jazyků a s pomocí nejrůznějších služeb a také umožňuje 

tvorbu veřejných i soukromých projektů. Její hlavní nevýhodou je zpoplatnění i pro 

zaměstnance firmy IBM (23). 

 

 

	  

Obrázek č.  14: IBM Bluemix (23) 
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2.11 Shrnutí analýzy 
 

V týmu IGA EMEA New Business je v současné době největší problémem 

obrovská administrační náročnosti projektů. Manažeři stráví spoustu práce vyplňování 

různých tabulek a formulářů, do kterých mnohdy zadávají duplicitní údaje a tento čas 

by mohli věnovat více skutečnému řízení daných projektů. Dále je zde problém s 

dostupností údajů, kdy v současné formě nejsou nikde centralizována a pro přehled o 

všech běžících projektech je nutné vynaložit značné úsilí k získání a nalezení všech 

nutných údajů. 

 

Část administrace by se dala ulehčit vytvořením nového systému, který bude 

sdružovat potřebné data a dokumenty, bude centralizovaný, lehce přístupný a dostupný 

všem zájemcům k nahlédnutí. Tento systém by navíc měl nabízet možnost 

jednoduchého vytváření reportů a souhrnů pro potřeby top managementu. 
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3 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 
 

3.1 Návrhy možných řešení 
 

Po předchozí analýze a s přihlédnutím k zadaným požadavkům na aplikaci, 

určených z vedení týmu New Business, jsem identifikoval několik možných řešení pro 

implementaci zadané aplikace, které si krátce představíme. 

 

3.1.1 Implementace do IPWC 

 

Rozšíření současného systému o další nové funkcionality je jednou z možností 

splnění zadání. IPWC využívá svůj vlastní jazyk, který má však logickou stavbu a je 

velmi podobný jazyku používaném v MS Excel. Tým New Business má vlastního 

správce IPWC, který tento jazyk ovládá a byl by schopný požadované rozšíření 

naimplementovat. Nevýhodou tohoto řešení je nemožnost ukládání souborů v prostředí 

IPWC a také obtížnější správa přístupů. 

 

3.1.2 Vývoj v prostředí IBM Bluemix 

	
	 Návrh a implementace nové aplikace s použitím vývojové platformy IBM 

Bluemix se jeví jako velmi vhodné řešení zadaného problému. Systém využívá několik 

rozšířených programovacích jazyků jako např. Java nebo Python. Pro implementaci 

požadované aplikace by se dalo využít  i některých komponent, které by přidali další 

funkcionality – např. propojení s IBM Watson a provádění analýz finančních 

dokumentů. Nevýhodou tohoto řešení je zpoplatnění i pro zaměstnance IBM a také 

nutnost najmutí externího vývojáře neboť New Business tým nemá svého vlastního. 

 

3.1.3 Konfigurace vlastního serveru s databází a web interface 

 

 Využití dedikovaného virtuálního serveru pro tým New Business s návrhem a 

implementací vlastní databáze s webovým přístupovým rozhraním např. v jazyce PHP 

je další z možností splnění zadaného cíle. Vlastní server by přinesl prostor pro umístění 

zadané aplikace a v budoucnu by mohl sloužit i jako místo pro další aplikace, založené 
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na podobném principu. Nicméně v současné době tým New Business virtuální server 

nevlastní a jeho získání by bylo komplikovaným procesem. Další nevýhodou tohoto 

řešení je nutnost sehnat si externího vývojáře pro webový přístupový portál a také 

nutnost správně ošetřit celkovou bezpečnost serveru a přístupových práv. 

 

3.1.4 Vývoj v prostředí MS Excel s umístěním na IBM Connections 
 

 Návrh a implementace nové aplikace v programu MS Excel s využitím 

programovacího jazyka Visual Basic for Applications a její následné umístění na 

podnikové sociální síti IBM Connections se jeví jako nejlepší volba. Tým má vlastní 

vývojáře schopné pracovat v prostředí VBA, členové týmu jsou zvyklí na práci s Excel 

soubory s makry a funkcemi a také práce se soubory v prostředí IBM Connections jsou 

zaběhnutým procesem. Navíc při využití týmové komunity odpadne administrátorovy 

starost o přístupová práva – ta za něj vyřeší právě administrátor týmové komunity, jejíž 

přístupová práva se řeší dle access managementu v závislosti na nově příchozích a 

odchozích členech týmu. 

 

3.1.5 Vývoj v prostředí MS Excel s umístěním na IBM Box 
 

Návrh a implementace nové aplikace v programu MS Excel s využitím 

programovacího jazyka Visual Basic for Applications a její následné umístění na 

podnikovém cloudovém uložišti IBM Box se stejně jako přechozí možnost jeví jako 

velmi dobré řešení daného problému. Nicméně liší se právě v umístěním finálního 

souboru s aplikací na cloudové uložiště IBM Box. Toto řešení má nevýhodu v nutnosti 

vhodného nastavení přístupových práv a také v nutnosti naučit uživatele používat novou 

technologii – IBM Box je relativní novinkou pro zaměstnance IBM, kteří se s ní teprve 

učí správně zacházet. V současné době bych tedy nedoporučoval sem umístit 

požadovanou aplikaci. Nicméně IBM Box by mohlo být v budoucnu pro tento účel 

využíváno. 

	
3.1.6 Implementace do aplikace AT&T Tool 

Rozšíření současného systému AT&T o další funkcionality navíc, hlavně o 

možnost přidání více informací o projektech a jejich stavech. Toto řešení se jeví jako 

velice efektivní, nicméně má svá omezení hlavně v legislativě. Poskytování některých 
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informací ohledně projektů firmy IBM externímu dodavateli je zakázáno vnitřními 

směrnicemi firmy. Navíc rozšíření dodavatelské aplikace by muselo být provedeno 

právě ze strany dodavatele, kterému by tím vznikly náklady, které by tým New 

Business musel firmě AT&T proplatit. Z těchto důvodů jsem toto řešení zavrhl. 

 

3.2 Výběr řešení  
 

Pro finální výběr řešení jsem si sestrojil tabulku, kde jsem porovnal všechny 

klíčové atributy jednotlivých možných řešení a porovnal je mezi sebou – viz tabulka 

níže. 

		 IPWC	 IBM	
Bluemix	

Vlastní	
server	

Excel	+	
Connections	

Excel	+	
Box	 AT&T	Tool	

Vlastní	vývojář	 ANO	 NE	 NE	 ANO	 ANO	 NE	

Plně	pod	
správou	New	
Business	týmu	

NE	 ANO	 ANO	 ANO	 ANO	 NE	

Náklady	pouze	
na	plat	
vlastního	
vývojáře	

NE	 NE	 NE	 ANO	 ANO	 NE	

Kontrola	
přístupu	 NE	 ANO	 ANO	 ANO	 ANO	 NE	

Dostatečná	
uživatelská	
zkušenost	

ANO	 NE	 NE	 ANO	 NE	 ANO	

Tabulka č.  1: Hodnocení možností řešení (vlastní zpracování) 

 

Jako nejlepší volbu pro požadovaný systém jsem tedy zvolil kombinaci aplikace 

vyvinuté v prostředí MS Excel s použitím funkcí a procedur vytvořených v jazyce VBA 

a její následné umístění na podnikové uložiště IBM Connections, konkrétně do 

komunity týmu IGA EMEA New Business. 
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3.3 Popis vybraného řešení 
 

Nyní se zaměřím na popis a návrh vybraného řešení. Začnu popisem uživatelů 

systému, nástinem systému a stručným popisem hlavních komponent. 

Navrhovaný systém se skládá z následujících dvou částí: 

• Front end 

• Back end 

 
3.4 Uživatelé aplikace 
	

Uživatele systému můžeme rozdělit do 3 základních skupin: 

 

3.4.1 Uživatelé  
Jedná se o projektové manažery, kteří vyplňují informace o projektech, 

aktualizují jejich statusy, upravují informace o daných eCEPech, zvláště v případě 

nutné eskalace. 

 

3.4.2 Vlastníci 
Jedná se o vedení oddělení, programové a portfoliové manažery, kteří aplikaci 

využívají pro monitoring a kontrolu nad aktuálními projekty a eCEPy. Nejvíce 

požadovanou funkcí je filtrace eCEPů s nutnou eskalací k dodavateli. 

 

3.4.3 Administrátor  

Má na starosti aktualizaci vstupních dat a reportů v systému, import dat z AT&T 

Toolu, správu přístupů a zajištění funkčnosti a dostupnosti systému. 

 

3.5 Front end 
 

Pod tímto označením chápeme všechna rozhraní a funkcionality, které jsou 

přístupné uživateli. Front end se v případě naší aplikace skládá z listů, které jsou volně 

dostupné a které si více rozebereme v následujících podkapitolách. 
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3.5.1 Welcome 

 

Úvodní list pro celou aplikaci, který obsahuje popis jednotlivých listů pro 

uživatelovu snazší orientaci v Excelovém souboru. Je zde také obsažen URL link k 

textovému souboru, který obsahuje pracovní instrukce k celé aplikaci. Tento soubor je 

uložen v týmové komunitě na IBM Connections. 

 

 	

3.5.2 eCEP Viewer 
 

Tento list obsahuje data o jednom konkrétním eCEPu. Uživatel zde po zadání 

čísla eCEPu uvidí všechny potřebné informace o daném eCEPu a to: 

• Název 

• Datum vytvoření 

• Datum poslední změny 

• Prioritu 

• Zemi, pro kterou platí 

• Komplexnost 

• Status eCEPu 

• Předpokládané datum instalace 

• Skutečné datum  instalace 

 

 

 

 

Obrázek č.  15: List Welcome (vlastní zpracování) 
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Ale také zde najde informace o projektu, ke kterému se daný eCEP vztahuje, a to: 

• Jméno projektu 

• Identifikační číslo projektu 

• Status projektu 

• Jméno projektového manažera 

• Jméno programu, pod který daný projekt spadá 

• Upozornění na nutnou eskalaci 

 

Informace jsou do tohoto listu nalinkovány pomocí kombinace funkcí IF a 

INDEX. Při změně eCEPu se spustí procedura definovaná ve VBA prostředí, která má 

za úkol přepočítat dané vzorce. 

 

Mimo tyto informace obsahuje tento list 5 tlačítek, s různými funkcionalitami 

definovanými ve VBA kódu.  

Jsou jimi: 

• Aktualizovat informace o projektu 

• Přidat více eCEPů 

• Ukázat daný eCEP ve Finance View 

• Ukázat všechny eCEPy, které se vztahují ke stejnému projektu 

• Přístup do administrátorského rozhraní 

  

 

 

  

 

 

Obrázek č.  16: List eCEP Viewer (vlastní zpracování) 
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3.5.3 Formulář Update Project Info 

	
	

Tento formulář slouží projektovým manažerům pro zadání informací o projektu 

přiřazeném k danému eCEPu. Aktivuje se po kliku na tlačítko Update Project Info a 

vyplněná data po té ukládá do listu Project Info. 

Projektový manažer má možnost zadat údaje jako: 

• Jméno projektu 

• Jméno projektového manažera 

• Jméno program manažera 

• Status projektu 

• Identifikační číslo projektu 

• Upozornění na nutnou eskalaci 

• Komentář k případné eskalaci 

	
	  

Obrázek č.  17: Formulář Update Project Info (vlastní zpracování) 
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Graf č.  2: Vývojový diagram aktualizace údajů (vlastní zpracování) 
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3.5.4 Finance View 

 

Finanční list obsahující všechny potřebné informace k aktuální eCEPům. Mezi 

nejdůležitější ukazatele patří měsíční výdaje, předpokládané výdaje, zbývající 

prostředky a celkové náklady spojené s danými eCEPy. Celý tento listu využívá pouze 

vzorce, které vyhledávají dané informace ve finančních reportech a zobrazují je v 

přehlednější podobě, příp. dopočítávají dané informace dle dostupných vstupních údajů. 

 

  

 

3.5.5 Search 
 

Díky tomuto listu je možné vyhledat různé eCEPy dle více kritérií. Zvolená 

kritéria pro vyhledání byla zvolena dle: 

• Názvu programu 

• Jména projektového manažera 

• Upozornění  na nutnou eskalaci 

• Statusu projektu 

• Statusu eCEPu 

• Předpokládaném měsíci instalace 

 

Zvolená kritéria je možné vzájemně kombinovat pro lepší filtraci hledaných 

výsledků. Vyhledávání funguje na složené funkci, která se spustí po kliknutí na tlačítko 

SEARCH a která prohledá všechny dostupné projekty a vypíše ty, u kterých nalezne 

shodu se zadanými vstupními kritérii. 

Obrázek č.  18: List Finance View (vlastní zpracování) 
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Tento list je velmi důležitou součástí celé aplikace, jelikož dovoluje vedení 

oddělení jednoduše filtrovat eCEPy s nutnou eskalací k dodavateli pro každoměsíční 

strategické meetingy. 

 

  

 

3.5.6 Closed eCEPs 

	
Na tomto listu je možné nalézt kontingenční tabulku zobrazující počet 

jednotlivých eCEPů, které byly nebo příp. budou uzavřeny v jednotlivých měsících 

aktuálního kalendářního roku. Tabulku také doplňuje odpovídající sloupcový graf pro 

rychlý ilustrovaný přehled. 

 

  

Obrázek č.  19: List Search (vlastní zpracování) 

Obrázek č.  20: List Closed eCEPs (vlastní zpracování) 

Obrázek č. 19: List Search (vlastní zpracování) 
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3.5.7 Multiple eCEPs 
 

Pomocný list, který se uživateli objeví po zmáčknutí tlačítka na listu eCEP 

Viewer. Jelikož jeden projekt může obsahovat více eCEPů, je vhodné z důvodů časové 

úspory a uživatelské pohodlnosti mít možnost aktualizovat informace o všech  těchto 

eCEPech najednou. Právě k tomuto účelu slouží tento list. Projektový manažer zde 

může díky funkcionalitám operačního systému a MS Excel jednoduše kopírovat 

zadávaná data k více eCEPům a tím si výrazně ušetřit čas. 

 

3.6 Back end 
 

Pod tímto pojmem se rozumí vše ukryté běžnému uživateli. Zpravidla se jedná o 

administrátorská rozhraní.  

U této aplikace je přístup pro administrátora vyřešen přístupovým tlačítkem, které po 

stisknutí vyvolá přihlašovací okno. Zde je třeba zadat heslo.  

Obrázek č.  21: List Multiple eCEPs (vlastní zpracování) 

Obrázek č.  8: Formulář pro zadání hesla (vlastní zpracování) 
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3.6.1 Admin 

 

Po ověření jeho správnosti se administrátorovi objeví nový samostatný list, který 

obsahuje následující funkcionality: 

• Zobrazení všech listů 

• Skrytí všech listů 

• Import nového dodavatelského reportu 

• Import nového dokumentu z finančního oddělení 

• Zpuštění výpočtů do Finance View 

• Skrytí a uzamčení Admin listu 

 

 

  

 

3.6.2 Project Info 

 

List sloužící pro uchovávání dat, které vyplní projektový manažeři ve formuláři 

Project_Info. Data jsou strukturovaná v řádcích dle času přidání a ve sloupcích dle 

požadovaného údaje. Sloupce mají odpovídající datový formát. 

  

 
 
 
 

Obrázek č.  23: List Admin (vlastní zpracování) 
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3.6.3 Last Report 

 

Tento list obsahuje importovaný report z dodavatelské aplikace. Může sem býti 

importován tlačítkem z administračního listu nebo manuálním kopírováním, u kterého 

je ale nutné dát pozor na správné pořadí sloupců a také na datové formáty jednotlivých 

sloupců. 

  

 

 

 

 
 
 
 

Obrázek č.  9: List ProjectInfo (vlastní zpracování) 

Obrázek č.  10: List Last Report (vlastní zpracování) 
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3.6.4 Project Data 

 

Buňky, obsažené v tomto listu, slouží pro centralizované uchování seznamových 

dat – např. jména portfolií a programů, jména projektových a programových manažerů, 

seznam zemí, měn, atd. 

 

 
3.6.5 Currency 

 

Jelikož dané oddělení působí ve více zemích s různými měnami, je třeba částky 

převádět na sjednocenou měnu, kterou je v tomto případě americký dolar. Pro uchování 

aktuálních převodních poměrů mezi jednotlivými měnami a americkým dolarem slouží 

právě tento list. 

 

 

	  

Obrázek č.  11: List Project Data (vlastní zpracování) 

Obrázek č.  12: List Currency (vlastní zpracování) 
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3.6.6 OTC, MRC a DB BSOMS 

 

Všechny tyto listy obsahují importované údaje z finančních reportů 

poskytnutých finančním oddělením společnosti IBM pro lokace EMEA. Počty a názvy 

použitých listů odpovídají těm, které finanční oddělení používá ve svých reportech a to 

z důvodu zachování přehlednosti a také jednoduchosti tohoto importu. Stejně jako v 

případě dodavatelského reportu i tento report lze importovat dvojím způsobem – přes 

tlačítko v administračním listu nebo manuálním zkopírováním daných dat. 

 

 
3.7 Návrh databáze  
	

Aplikace bude využívat jako datové uložiště tabulky a listy obsažené přímo 

v Excelovém souboru. Tyto tabulky budou navzájem propojeny. Načítání dat z nich 

zajistí vzorce, a to ve většině případů kombinace vzorců IDEX a MATCH. Pro ošetření 

chybových nebo prázdných buněk využiji vzorec IFERROR. 

 

	
	

Obrázek č. 29: Ukázka vzorce (vlastní zpracování) 

 
 
 Využití těchto vzorců zamezí duplicitě informací. Jako hlavní zdroj informací a 

také jejich uložiště budou fungovat tabulky Last Report, Currency, OTC, MRC a DB 

BSOMS, které musí administrátor pravidelně aktualizovat. Listy Project Info a Project 

Data budou sloužit jako uložiště dat zadaných projektovými manažery. Ostatní list jsou 

po té  už jen vhodnou kombinací vzorců, odkazujících na požadované informace. 

Obrázek č.  13: List OTC (vlastní zpracování) 
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Obrázek č. 30: Schéma propojení tabulek (vlastní zpracování) 

 
 
3.8 Zabezpečení aplikace 
 

Přístup pro administrátora musí být vhodně zabezpečen aby nedošlo k 

nepovolenému zásahu do back-endu aplikace. Přístupové heslo musí být vhodně 

zvoleno, aby nebylo možné jej jednoduše obejít. Je třeba také brát zřetel na jeho sdílení 

a předávat jej pouze oprávněným osobám dle interních směrnic oddělení. 

 

V rámci aplikace je dále třeba zabezpečit skrytí back-endových listů před 

uživateli 

 

Dále je také třeba zabezpečit přístup ke kódu samotnému. Excel umožňuje 

zabezpečit VBA kód heslem. Tuto možnost doporučuji využít pro zabezpečení obejití 

administračních opatření. Heslo by mělo být jiné jako to použité pro přístup k 

administračnímu listu. 
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3.9 Management aplikace 
 

Novou aplikaci je třeba správně začlenit do managementu daného oddělení.  

Za aplikaci a její chod bude odpovědný její vlastník – tím musí být pověřena osoba z 

managementu oddělení – ideálně někdo z portfoliových manažerů. Tento vlastník má na 

starost zajistit administrátora s požadovanou kvalifikací a spolupracovat s ním na 

údržbě a případném dalším vývoji aplikace.  

 

Dále je třeba myslet na situace, kdy je administrátor či vlastník nedostupný, ať 

už z důvodů dovolené, nemoci, atd. Pro tyto situace je třeba dopředu zajistit 

odpovídající zástupce a seznámit je s prostředím aplikace alespoň dostatečně pro výkon 

zastupujících funkcí v době nedostupnosti původního vlastníka nebo administrátora. 

 

 
3.10 Pracovní instrukce 
 

K nové aplikaci je také třeba vytvořit odpovídající textový dokument, který bude 

obsahovat všechny potřebné postupy a návody pro uživatele tak, aby s jeho pomocí byl 

uživatel schopný samostatně obsluhovat danou aplikaci a provádět s ní operace 

související s jeho rolí v oddělení. Tyto instrukce by zároveň měli omezit chyby ze 

strany uživatelů neodbornou manipulací s aplikací.  

 

Mezi zpracované postupy by určitě mělo patřit: 

• Přidání nových či úprava stávajících údajů k daným projektům a eCEPům 

• Využití listu pro editaci více eCEPů najednou 

• Ovládání vyhledávácích funkcí na listu Search 

• Orientace ve finančním listu a detailní popis jeho sloupců 

• Práce s komunitou – stažení a opětovné nahraní aplikace 

 

V tomto dokumentu je také vhodné uvést vlastníka a administrátora aplikace a také 

jejich případné náhradníky v případě nedostupnosti. 
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3.11 Umístění aplikace 
 

Jak jsem zmínil na počátku kapitoly tato aplikace bude umístěna na podnikovém 

intranetu IBM Connections a to konkrétně v jedné z jejích komunit, kterou si pro tento 

účel vytvoříme. Na komunitu v IBM Connections není třeba klást mnoho požadavků. 

Nejdůležitějším z nich je správné nastavení přístupových práv pro  její uživatele. Ten je 

omezit tak, aby do této komunity měli přístup jen oprávnění uživatelé. Dále je třeba 

přiřadit administrátorovi aplikace vlastnická práva ke komunitě tak, aby byl schopný 

tuto komunitu upravovat a řídit. Do komunity je dále potřeba přidat komponentu Files, 

která nám umožní nahrávaní souborů. 

 

Do této komunity je třeba také nahrát textový soubor s pracovními instrukcemi k 

použití této aplikace.   

 

Pro naši aplikaci jsem zvolil již stávající týmovou komunitu a to z následujících 

důvodů: 

• Členové týmu jsou již součástí této komunity 

• Správcem této komunity je projektová kancelář 

• Management této komunity je zaběhlý a jasně daný proces vázaný na access 

management nově příchozích či odchozích členů 

• Přístup se dá jednoduše delegovat i členům mimo tým New Business 

  

Obrázek č.  31: Týmová komunita - sekce Files (vlastní zpracování) 
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3.12 Ekonomické zhodnocení 
 

Pro návrh systému hodnocení zaměstnanců jsem se rozhodl použít kombinaci 

aplikace Microsoft Excel a podnikové sítě IBM Connections. V následujících 

podkapitolách toto řešení zhodnotím. 

 

3.11.1 Náklady 
 

Postavením celého systému na softwaru, který již by na oddělení dostupný a 

používaný odpadají náklady spojené se zakupováním nového softwaru. Jediným 

náklady tedy byly náklady na vývoj, které bylo nutné vynaložit na mzdu člena 

projektové kanceláře, který dané řešení nakonfiguroval. 

 

Díky využití firemní podnikové sítě a jejího uložiště také odpadají náklady na 

datový prostor a hosting aplikace. 

 

Jedinými průběžnými náklady na údržbu aplikace tedy bude mzda 

administrátora, který na správu této aplikace bude přidělen. 

 

3.11.2 Přínosy 

 

Hlavním přínosem tohoto řešení je vytvoření nové aplikace a centralizace všech 

údajů o aktuálních eCEPech a projektech, ve kterých se používají. Toto řešení šetří čas 

členům týmu věnovaný pro reporting a konsolidaci těchto informací a pomáhá s 

určováním prioritních projektů při řešení komplikovaných situací. 

 

Dalším velkým přínosem této aplikace je redukce přenášených dat. Centralizací 

systému se tým vyhne posílání velkého množství e-mailů s několika megabajtovými 

přílohami a tím ve finále ušetří náklady mateřské společnosti na ukládání dat a sobě na 

zabrané místo v uložišti e-mailové schránky. 

 

Dalším přínosem této aplikace je její další možné budoucí rozšiřování. Již v 

testovacím provozu totiž vyslovili zástupci finančního oddělení zájem o doplnění 
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nového listu s dalšími funkcemi, které by mohli využívat pro své potřeby. 

Implementace tohoto řešení by po té opět měla ušetřit značný čas členům finančního 

oddělení a tím i snížit náklady pro firmu jako celek. 

 
  

Obrázek č. 32: Nový proces reportování (vlastní zpracování) 
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ZÁVĚR 
 

Cílem této práce bylo navržení aplikace pro zpracování finančních dokumentů  

v projektovém managementu pro oddělení IGA EMEA New Business.  

 

Po teoretickém úvodu a analýze problému, kde jsem daný problém zanalyzoval 

pomocí metod SWOT a HOS 3 analýzy, jsem na začátku třetí kapitoly popsal několik 

možných řešení, která by bylo možné použít a z kterých jsem nakonec zvolil finální 

řešení popsané v této práci. 

 

Systém, který jsem pro oddělení vytvořil, používá kombinaci aplikace Microsoft 

Excel s využitím programovacího jazyk Visual Basic for Applications a interní 

podnikové sítě IBM Connections využité pro hostování aplikace.  

 

Aplikaci jsem nakonec i zrealizoval a implementoval do prostředí daného 

oddělení. Tým IGA EMEA New Business toto řešení v současné době již aktivně 

používá. Tímto považuji cíl práce za splněný. 
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