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Abstrakt  

Objektom skúmania mojej diplomovej práce je analýza a návrh informačného systému 

pre spoločnosť SAP ČR spol. s r.o., ktorý bude slúžiť na zefektívnenie procesu 

monitorovania priebehu vývoja Fiori aplikácií. Práca obsahuje teoretické východiská, ako 

podklad pre spracovanie analýz, ktoré sú sústredené na užívateľa. Nasleduje samotný 

návrh informačného systému, ktorý dopomáha k zlepšeniu vnútorných procesov 

spoločnosti. 

 

Kľúčové slová 

Informačný systém, analýza, User Experience, Design-Led Development Process, 

persona, prototype, Fiori, návrh informačného systému 

 

 

 

Abstract 

The object of my master’s thesis is the analysis and design of an information system 

for the company SAP ČR spol. s r.o., which will facilitate the process of monitoring 

the development of Fiori applications. The work contains a theoretical background, 

as a basis for processing analyses that are focused on the user. The following is the design 

of the information system, which helps to improve the company's internal processes. 
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ÚVOD 

Všade prítomná digitalizácia núti spoločnosti k neustálym inováciám svojho podnikania. 

Trendy digitálnej transformácie sa samozrejme dotýkajú aj informačných systémov, ktoré 

im slúžia na zefektívnenie a uľahčenie procesov. Hlavnú úlohu v tom zohrávajú dáta, ale 

aj v dnešnej dobe sa môžeme často stretnúť s ich nie úplne správnou interpretáciou. Tá je 

však pre nich kľúčová. Každý deň ich používajú milióny užívateľov po celom svete  

a práve z tohto dôvodu je nutné zabezpečiť, aby im informačný systém prácu uľahčoval. 

Často krát sa stretávame s tým, že rôzne informácie sú uložené na rôznych miestach. 

Užívateľ musí vynaložiť veľké úsilie na to, aby získal tieto cenné informácie, následne 

ich analyzoval a tak získal nejakú pridanú hodnotu. Získané informácie dopomáhajú 

k využívaniu plného potenciálu spoločnosti. 

Informačné systémy sú vo väčšine prípadov veľmi komplexnými produktami s veľkým 

množstvom funkcionalít, ktoré pracujú za pomoci zložitej logiky. Ich správne navrhnutie 

a vývoj zaberá veľa času a zabúda sa pri tom na samotného užívateľa. Na túto 

problematiku dohliada User Experience, čiže užívateľská skúsenosť. 

User Experience je o pocitoch a reakciách, ktoré prináša užívateľovi interakcia 

s digitálnym produktom. Je to to, čo užívateľ pociťuje a to, čo si zapamätá pri jeho 

používaní. Práve z toho dôvodu je pre úspech každého informačného systému dôležité 

zistiť potreby a očakávania koncových užívateľov. Na tie je treba myslieť a následne ich 

zakomponovať do celého procesu vývoja produktu. 

Moja diplomová práca sa bude zaoberať návrhom informačného systému so zameraním 

na potreby užívateľa. Bude rozdelená na niekoľko častí. Prvá z nich sa zaoberá 

teoretickými východiskami, ktoré slúžia ako základ pre ďalšie časti práce. Pokračovať 

budem analýzou spoločnosti, jej informačných systémov a procesov. Následne 

sa zameriam na proces návrhu informačného systému vedeného dizajnom. Jeho pomocou 

dôkladne analyzujem požiadavky užívateľov na nový systém, ktoré následne v praktickej 

časti použijem na vytvorenie jeho prototypu. Praktická časť bude doplnená o ekonomické 

zhodnotenie návrhu a časové prínosy nového informačného systému v spoločnosti.  
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1 CIELE PRÁCE, METÓDY A POSTUPY SPRACOVANIA 

Hlavným cieľom mojej diplomovej práce je navrhnúť informačný systém pre spoločnosť 

SAP ČR, spol. s r.o. so sídlom v Brne, Česká republika. Navrhovaný informačný systém 

by mal zefektívniť proces priebehu monitorovania vývoja SAP Fiori aplikácií, ktoré 

sú súčasťou produktovej rady S/4HANA. 

Na vypracovanie návrhu informačného systému je potrebné vykonať dôkladnú analýzu 

súčasného prostredia, do ktorého bude následne zasadený. Spomínané prostredie 

pozostáva z viacerých informačných systémov, ktoré je potrebné nahradiť jedným 

zdrojom pravdy. Táto potreba plynie hlavne z požiadaviek samotných zamestnancov 

na zefektívnenie pracovných procesov. 

Analytická časť sa bude zaoberať najmä samotnými užívateľmi, ich potrebami a najmä 

užívateľskou skúsenosťou. Na základe jej výstupov budem následne spracovávať návrh 

samotného informačného systému s ohľadom na princípy user experience. 

Nový informačný systém by mal podporovať ciele a procesy spoločnosti. Všetky návrhy 

budú spracované v súlade s požiadavkami a potrebami samotných zamestnancov. Tým sa 

docieli spokojnosť na ich strane, ale aj na strane spoločnosti. Tá kladie dôraz na celkové 

zlepšenie efektivity práce, ktoré vedú k spokojným užívateľom aj zákazníkom. 

Kroky, ktoré je potrebné vykonať na naplnenie cieľa práce: 

•  vypracovať teoretické východiská práce, ktoré sa budú dotýkať problematiky 

informačných systémov a user experience, 

• analyzovať stav súčasného prostredia spoločnosti s dôrazom na samotných 

zamestnancov, 

• návrh nového informačného systému s ohľadom na princípy user experience, 

• celkové zhodnotenie návrhu nového informačného systému. 

Pri písané tejto diplomovej práce boli použité logické metódy spracovania poznatkov, 

medzi ktoré zaraďujeme analýzu a syntézu. Ich predpokladom sú aktualizované zdroje, 

ktoré nám poskytnú najnovšie informácie z prostredia tvorby informačných systémov.  
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2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

V nasledujúcej časti tejto diplomovej práce budú uvedené teoretické východiská, ktoré 

tvoria základ pre správne pochopenie a fungovanie každého informačného systému. Táto 

časť bude zahŕňať súhrn elementárnych znalostí, ktoré sa týkajú rozoberanej 

problematiky a na ich základe bude možné stavať v nadväzujúcich častiach práce. 

2.1 Dáta, informácia a znalosť 

V terminológií analýz a návrhu informačných systémov sa vyskytuje niekoľko 

základných pojmov, ktoré sú dôležité pre správne pochopenie danej problematiky. Práve 

z tohto dôvodu považujem za správne uviesť a vysvetliť na začiatku mojej diplomovej 

práce pojmy dáta, informácie, znalosti. Všetky tieto pojmy sú súčasťou spracovateľského 

reťazca, ktorý ilustruje nasledujúci obrázok. 

 

Obrázok č. 1: Spracovateľský reťazec 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 1, s. 22) 

2.1.1 Dáta 

Prvými dvoma článkami spracovateľského reťazca sú reálny svet a dáta. Špecifické 

vlastnosti objektov, ktorými rozumieme rôzne entity a udalosti v reálnom svete, je možné 

zachytiť práve pomocou dát. O dátach teda môžeme povedať, že sú množinou 

popisujúcou objekt bez kontextu. Ak dáta vhodne spracujeme a dodáme za určitým 

účelom, stávajú sa dátami v kontexte, čiže informáciami (1, s. 61).  
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2.1.2 Informácia 

„Informácia je správa o vzniknutom jave, ktorá u príjemcov znižuje mieru neznalosti 

o tomto jave.“ (1, s. 23) 

Informácie sú dáta, ktoré užívateľ používa pre ďalšie rozhodovanie. Tým realizuje svoju 

spätnú väzbu na informačný systém, aby dosiahol jeho cieľové správanie (2, s. 14). 

2.1.3 Znalosť 

Poslednou zložkou spracovateľského reťazca je znalosť. Tá sa formuje na základe 

informácií v súvislostiach (kontexte). Reprezentuje porozumenie, ktoré je získané 

pomocou skúseností alebo štúdia. Znalosť je zrozumiteľná a použiteľná pre riešenie 

problému alebo k rozhodovaniu sa (3, s. 14). 

2.2 Systém a informačný systém 

Informatika, rovnako ako aj iné odbory, sa snaží o vhodné usporiadanie svojej predmetnej 

oblasti. Jeden z podstatných princípov, ktorý sa o to usiluje, je koncept systému. Jeho 

definícií existuje mnoho, ale pre účely tejto diplomovej práce využijem tú nasledujúcu 

z nich (1, s. 23). 

„Systém je účelovo definovaná neprázdna množina prvkov a množina väzieb medzi nimi, 

pričom vlastnosti prvkov a väzieb medzi nimi určujú vlastnosti (správanie) celku.“ (1, 

s. 23) 

Takto definovaný systém sa stáva informačným po identifikácií jeho účelu, štruktúry, 

vlastností prvkov a väzieb, jeho okolia a prípadných subsystémov. IS má za účel zaistiť 

vhodné vyjadrenie informácií a ich následné spracovanie v rámci nejakého systému. 

Z obecného pohľadu je tvorený ľuďmi, vhodne použitými nástrojmi a metódami, ktoré 

sú zoskupené do troch základných komponent: vstup, spracovanie, výstup. Takýto systém 

je následne rozšírený ešte o komponenty riadenia a spätnej väzby (1, s. 23). 
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Obrázok č. 2: Komponenty informačného systému 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 1, s. 24) 

„Informačný systém predstavuje konzistentnú usporiadanú množinu komponentov 

spolupracujúcich za účelom tvorby, zhromaždenia, spracovania, prenášania 

a rozširovania informácií. Prvky informačného systému tvoria ľudia, respektíve 

užívatelia informácií, a informatické zdroje. Komponenta je tvorená jedným alebo 

viacerými prvkami.“ (1, s. 25) 

Informačných systémov môže byť niekoľko, ale v reálnom živote sa stretávame 

s nasledujúcimi druhmi: 

a) neformálny informačný systém – je reprezentovaný výmenou a spracovaním 

informácií ľuďmi s využitím mimiky, gest alebo iných komunikačných techník, 

b) formálny informačný systém – je založený  na formalizovaných pracovných 

a informačných tokoch. Tie sú realizované na základe definovaných politík, 

cieľov, stratégií a predpisov, 

c) informačný systém založený na počítačoch – jeho nástroje tvoria technické 

prostriedky (hardware) a metódy tvorí programové vybavenie (software). Naviac 

je systém doplnený o dáta (1, s. 24). 

Predmetom tejto diplomovej práce je práve IS založený na počítačoch, ktorého nástroje 

sú tvorené hardwarom a softwarom, čiže informačnými technológiami. S rastúcim 

dôrazom na zaistenie komunikácie v systémoch postupne došlo k rozšíreniu tohto 

termínu na informačné a komunikačné technológie (ICT). Tie spolu s dátami môžeme 

ďalej chápať ako informatické zdroje (1, s. 24). 
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Obrázok č. 3:Rozšírený ERP model podnikového informačného systému 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 4, s. 72) 

Predchádzajúci obrázok popisuje rozšírený ERP model podnikového informačného 

systému. Jadro tohto modelu tvorí ERP systém, ktorý je rozšírený o MIS, SCM a CRM. 

Jednotlivé časti budú podrobne popísané v nasledujúcich kapitolách (5, s. 19). 

2.2.1 ERP 

Enterprise Resource Planning, skrátene ERP, je integrovaný softwarový systém. 

Podporuje plánovanie a riadenie vlastných procesov v spoločnosti. Ich dôležitou 

vlastnosťou je, že používajú štandardizované prístupy k týmto procesom, ktoré vznikajú 

zovšeobecnením známych a osvedčených postupov (5, s. 19). 

„ERP (Enterprise Resource Planning) je typ aplikácie, resp. aplikačného software, ktorý 

umožňuje riadenie a koordináciu všetkých disponibilných podnikových zdrojov a aktivít. 

Medzi hlavné vlastnosti ERP patrí schopnosť automatizovať a integrovať kľúčové 

podnikové procesy, funkcie a dáta v rámci celej firmy.“ (1, s. 160) 

Tento systém väčšinou obsahuje niekoľko podsystémov, ktoré predstavujú jadro ERP.  

Sú určené na nákup, výrobu, predaj, financovanie a ľudské zdroje. Na toto jadro sa ešte 

pripojujú ďalšie moduly, ako sú napríklad CRM, SCM alebo MIS. Môžeme teda povedať, 

že ERP systémy integrujú základné podnikové subsystémy do jedného celku. Preto ich 

v širšom slova zmysle považujeme za celý informačný systém spoločnosti (5, s. 19). 
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Podľa pozície v informačnom systéme ho môžeme považovať aj za zdroj dát pre ostatné 

typy aplikácií. ERP vytvára a udržuje základné databázy, ako napr. produktov 

a zákazníkov. Tieto databázy sú obvyklým zdrojom dát pre business intelligence 

aplikácie, medzi ktoré patria aj manažérske informačné systémy. Na základe údajov 

z týchto databáz sa vytvárajú najrôznejšie obchodné, marketingové, personálne alebo 

kapacitné analýzy (1, s. 160). 

ERP systémy netvoria len zdroj dát, tok informácií prebieha aj smerom od ERP 

k ostatným aplikáciám. Je to tak napríklad v prípade CRM systémov. ERP systémy  

tak tvoria zdroj dát pre aktualizácie databáz zákazníkov, reklamácií a pod. (1, s. 160). 

Koncepčné otázky riešenia ERP systémov sú vytvárané jeho vnútornou architektúrou. 

Pomocou nej dochádza k dokumentácií programových modulov a nástrojov, ktorými je 

daný ERP systém tvorený. Tiež dochádza k dokumentácií v akých vzájomných väzbách 

fungujú. Pre udržanie rovnováhy medzi integráciou a nezávislosťou jednotlivých 

modulov je dôležitá jeho modulárna štruktúra. S istotou môžeme tvrdiť, že rôzne podniky 

majú rôzne potreby a priority informatickej podpory. Modulárna štruktúra im preto často 

umožňuje pri zavádzaní modulov postupovať podľa ich priorít (1, s. 160). 

Transakčné systémy, akým je ERP, majú tri základné technologické a prevádzkové 

princípy. Jednotlivé moduly tohto systému zdieľajú spoločné dáta buď na základe 

zdieľaných databáz alebo na základe vzájomne predávaných dátových vstupov 

a výstupov. Výsledkom toho je, že: 

• transakcia v rámci jedného modulu môže automaticky vyvolať požadovanú akciu 

v inom module, 

• transakcie sú navzájom konzistentné a vzájomne kontrolované, 

• je možné overiť priebeh funkcií jednotlivých modulov a vyhľadávať dôsledky 

a príčiny jednotlivých transakcií (1, s. 162). 

Ako môžeme vidieť požiadavky na integráciu sú vysoké, ale iba tak možno docieliť to, 

že už vložené dáta sú prístupné všetkým užívateľom, ktorí k nim majú definovaný prístup 

(1, s. 162). 
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Pre aplikácie ERP je veľmi podstatný aj ich multi-užívateľský charakter, čiže to, že tento 

systém môžu naraz používať veľké množstvá užívateľov. Preto je pre nich viac než  

potrebné zaistiť efektívny a bezpečný prístup k informáciám a funkcionalite tohto 

systému. Nesmieme zabudnúť na to, že užívatelia majú veľmi rôznorodé potreby, ale tiež 

rôzne oprávnenia na prístup k týmto dátam. Tieto oprávnenia sa môžu tak isto líšiť v tom, 

ktorý užívateľ má právo dáta čítať, ktorý zapisovať a kto môže dáta aktualizovať, rušiť 

alebo mazať (1, s. 162-163). 

2.2.2 MIS 

Cieľom MIS, čiže manažérskeho IS, je získať špecifické reporty zo systému na základe 

požiadaviek manažmentu spoločnosti. Hlavným účelom systému MIS je poskytnúť 

manažmentu spätnú väzbu o výkone spoločnosti, a tak zabezpečiť možnosť 

jej monitorovania ako celku. Zobrazené informácie zvyčajne porovnávajú skutočné 

výsledky oproti plánovaným hodnotám a výsledkom z predchádzajúceho obdobia. 

Takýmto spôsobom je možné merať pokrok spoločnosti (6). 

MIS je časť systému zameraná na taktické riadenie podniku, ktoré zahŕňa ekonomické, 

organizačné a obchodné hľadiská. O štruktúre tohto bloku môžeme povedať, že je 

štandardizovaný a tým pádom je v rámci rôznych podnikov veľmi podobný. Koncepcia 

tohto systému je založená na integrácií procesov na troch základných líniách, ktoré sú 

nasledujúce: 

• obchodne logistické – do tejto línie zahŕňame riadenie vzťahov s dodávateľmi 

(SCM) a riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM), nákup, predaj a iné, 

• finančne účtovné - sem patrí hlavná účtovná kniha, záväzky, pohľadávky, 

nákladové účtovníctvo a iné, 

• prierezové - tieto služby majú celopodnikový charakter a radíme medzi nich 

napr. organizáciu a správu, personalistiku, marketing atď. (7, s. 58). 
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2.2.3 CRM 

CRM, skratka anglického Customer Relationship Management, predstavuje rozširujúcu 

komponentu v oblasti riadenia vzťahov so zákazníkmi. Táto komponenta patrí medzi 

hlavné oblasti použitia informačných technológií s vysokým potenciálom prínosov 

pre podnik. Jeho hlavnou úlohou je teda vytváranie a zlepšovanie vzťahov so zákazníkmi 

s využitím nových spôsobov interakcie za pomoci internetu (4, s. 72-73). 

Medzi hlavné funkcie, ktoré prináša CRM, radíme napríklad spojité sledovanie 

požiadaviek zákazníka alebo tvorbu novej hodnoty s využitím informácií o zákazníkoch. 

S jeho pomocou je tiež možné zamerať obchodné zdroje na aktivity vedúce k vytváraniu 

dlhodobých a ekonomicky hodnotných vzťahov (4, s. 73). 

2.2.4 SCM 

Supply Chain Management sa využíva na riadenie celého dodávateľského reťazca, 

prostredníctvom ktorého dochádza k skracovaniu času a zvyšovaniu spoľahlivosti 

dodávok zákazníkovi (4, s. 75). 

Klasický dodávateľský reťazec je lineárny a predstavuje ho päť základných fáz idúcich 

za sebou: dodávateľ – výrobca – distribútor – predajca – zákazník. Tok tovaru smeruje 

zľava doprava a tok informácií a finančných prostriedkov prebieha opačným smerom (4, 

s. 75). 

SCM slúži na riadenie dodávateľských reťazcov pomocou vzájomného prepojenia 

dodávateľov s odberateľmi na báze ICT. Predstavuje súbor nástrojov a procesov, ktoré 

slúžia k optimalizácií riadenia a k maximálnej efektivite prevádzky všetkých článkov 

celého dodávateľského reťazca (4, s. 76). 

2.3 Systémová integrácia 

Vysokou heterogenitou produktov, aplikácií, služieb a ich dodávateľov a s tým súvisiaca 

náročnosť na ich vzájomné previazanie a zladenie, vznikol pojem systémová integrácia. 

Tá predstavuje základný princíp a prístup k riadeniu prevádzky a rozvoja v informačných 

a telekomunikačných technológiách (8, s. 80). 
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„Cieľom systémovej integrácie je vytvorenie a permanentná údržba integrovaného 

informačného systému, ktorý optimálne využíva potenciálu všetkých dostupných 

informačných technológií k maximálnej podpore podnikových cieľov. Informačný systém 

je pritom  vytváraný integráciou (spojovaním) rôznych zdrojov, tzn. rôznych produktov 

a služieb.“ (9, s. 96) 

Systémová integrácia má niekoľko kľúčových úloh. Základnou z nich je špecifikácia 

celkovej koncepcie IS/ICT. Následne je potrebné vybrať prostriedky, služby a ich 

dodávateľov pre jej naplnenie. A na záver prebehne integrácia do funkčného celku (8, 

s. 80). 

 

Obrázok č. 4: Úrovne systémovej integrácie  

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 10, s. 45) 

Systémovú integráciu je nutné vykonať na rôznych úrovniach. V prvom rade je nutné 

zaistiť integráciu podnikovej stratégie a informačných stratégií. Podniková stratégia 

udáva ciele a smery ďalšieho rozvoja podniku a informačné stratégie majú zase za úlohu 

podporovať ich dosiahnutie. Ich integrácia sa uskutočňuje na nasledujúcich úrovniach: 

• integrácia vízií – spája názory na budúci smer rozvoja podniku a jeho podporu 

ďalšími informačnými technológiami, 
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• integrácia podniku s okolím - jedná sa o prispôsobovanie neustále meniacemu 

sa okoliu a tiež zaisťuje komunikáciu s tými externými prvkami, 

• integrácia vnútorných podnikových procesov – stará sa o zefektívnenie 

interných podnikových procesov a ich väzieb, 

• technologická integrácia – sa stará o integráciu dát, hardwaru, softwaru 

a užívateľského prostredia (10, s. 45). 

2.4 SAP S/4HANA Cloud Edition 

SAP S/4HANA Cloud Edition je vlajkový produkt spoločnosti SAP. Ponúka konzistentné 

a inteligentné ERP riešenie, ktoré je postavené na SAP HANA in-memory databáze. 

Tá umožňuje spoločnostiam vykonávať rôzne transakcie a zároveň analyzovať obchodné 

dáta v reálnom čase (11). 

Oproti jeho predchodcom sa toto riešenie spoločnosti SAP ľahšie používa a prispôsobuje 

potrebám užívateľa. Zároveň pomáha riešiť zložitejšie problémy a spravovať obrovské 

množstvá dát. S/4HANA je k dispozícií v on-premise, cloud a hybridných modeloch 

nasadenia (11). 

Na zobrazovanie dát používa rozhranie SAP Fiori. Jedná sa o jednoduché a užívateľsky 

prijateľné zobrazenie dát, ku ktorým je možné pristupovať na rôznych zariadeniach 

vrátane stolových počítačov, tabletov alebo mobilných zariadení (11). 

2.5 User Experience Design 

UX Design, alebo v preklade užívateľskú skúsenosť, nie je ľahké definovať. Porozumieť 

iba tomuto pojmu, nie je to isté ako skutočne porozumieť detailom toho, o čo ide. 

Všeobecná definícia tohto pojmu neexistuje, pretože pokrýva veľa rôznych oblastí. Medzi 

nich zaraďujeme oblasti ako návrh, branding, výskum, použiteľnosť, dostupnosť a oblasť 

zameriavajúcu sa na funkciu (12, s. 7). 

Podľa medzinárodnej organizácie pre normalizáciu, ktorá vytvára ISO normy je User 

Experience: „Vnímanie a reakcie užívateľa vyplývajúce z použitia a / alebo 

predpokladaného použitia systému, produktu alebo služby.“ (13). 
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Don Norman a Jacob Nielsen, svetový lídri vo výskume UX a zakladatelia Nielsen 

Norman Group (NN/g), definovali tento pojem nasledovne: „User Experience zahŕňa 

všetky aspekty interakcie koncového užívateľa so spoločnosťou, jej službami 

a produktami.“ (14). 

NN/g tiež hovorí o tom, že prvou požiadavkou na príkladnú skúsenosť užívateľa 

je uspokojenie presných potrieb zákazníka, a to bez starostí a obťažovania. Ďalšou 

je jednoduchosť a elegancia, ktoré produkujú výrobky, ktoré je radosťou vlastniť 

a používať (14). 

„Naozajstné User Experience presahuje rámec toho, že dáva zákazníkom, čo hovoria, 

že chcú, alebo poskytuje funkcie kontrolného zoznamu. Aby bolo možné dosiahnuť vysokú 

kvalitu UX v spoločnosti, musí existovať bezproblémové zlúčenie služieb viacerých 

disciplín vrátane inžinierstva, marketingu, grafického a priemyslového dizajnu a návrhu 

užívateľského rozhrania.“ (14) 

Elvis Canziba vo svojej knihe popisuje UX design ako: „UX Design je proces 

navrhovania fyzických alebo digitálnych produktov, ktoré sú užitočné, ľahko použiteľné 

a poskytujú skvelý zážitok pri ich používaní. Stručne povedané, je to všetko čo zahŕňa 

prečo, čo a ako produkt používa jeho užívateľ.“ (12). 

2.6 Rozdiel medzi User Interface a User Experience 

User Interface (UI) je užívateľské rozhranie, čiže všetko to, čo je na prvý pohľad 

viditeľné. Tvorí oblasť dizajnu ktorá rieši vývoj rozhrania systému aplikácií. Na rozdiel 

od UX, ktoré sa zaoberá pocitmi a zážitkami užívateľa, UI sa sústredí na  vizuálny dizajn, 

farebnú škálu, typografiu alebo návrh rozloženia prvkov (15). 

UI aj UX majú podobný cieľ, ktorý spočíva v uspokojení užívateľa so zameraním na jeho 

potreby a schopnosti. Snahou oboch je vytvoriť vyvážený dizajn zabezpečujúci 

najjednoduchšie a najefektívnejšie používanie produktu. Dizajn, ktorý musí užívateľa 

lákať a umožniť mu vykonať vopred plánovanú činnosť bez akýchkoľvek problémov. 

Skúsenosť s týmto produktom u neho musí vyvolať pozitívne pocity, aby sa k nemu rád 

vracal (15). 
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Ako môžeme vidieť, UI a UX tvoria dve rozdielne oblasti dizajnu, ale faktom je, že sa 

prelínajú. Zjednodušene môžeme povedať, že UX sa zaoberá otázkami, ako užívateľ 

používa produkt, aké sú jeho potreby a aké má dojmy z používania produktu a UI zase 

rieši ako daný produkt vyzerá (15). 

2.7 User Experience v informačných systémoch 

Táto časť diplomovej práce je venovaná faktorom, ktoré ovplyvňujú produktivitu 

užívateľov pri práci s informačným systémom. Jeden z častých dôvodov prečo 

si spoločnosti zadovažujú informačné systémy, je práve zvýšenie produktivity. Faktory, 

ktoré ju ovplyvňujú tvoria z väčšej časti práve nasledujúce vlastnosti systému (16). 

Intuitívnosť – je to spôsob, akým sú usporiadané jednotlivé zobrazenia, tlačidlá, 

ikony daného systému. Práve to ovplyvňuje, či je užívateľovi na prvý pohľad zjavné, 

ako má informačný systém použiť aby dosiahol požadovaný cieľ bez predošlého školenia 

a tréningu (16). 

Názvoslovie – pod týmto pojmom sa skrývajú všetky názvy jednotlivých polí, 

ktoré obsahuje systém. Malo by byť výstižné a presne korešpondovať s reálnym 

významom. Pokiaľ to tak nie je, môže to užívateľa zmiasť, čo znižuje jeho užívateľskú 

skúsenosť s daným systémom (16). 

Logika systému – sa líši každým produktom. Je ale nutné, aby bola užívateľsky 

dobre pochopiteľná a prijateľná. Tiež je potrebné, aby sa pri vývoji myslelo hlavne  

na potreby, spôsob práce a myslenie užívateľa (16). 

Zhoda logiky systému s reálnymi procesmi – jedná sa o spôsob, akým 

prebiehajú skutočné procesy zákazníka. Pokiaľ sa nezhodujú s postupom v informačnom 

systéme, je to pre užívateľa mätúce a vedie to k mnohým komplikáciám (16). 

Previazanosť systému – ide o rýchly prístup k informáciám, ktorý šetrí 

užívateľom veľa času. Pokiaľ systém nie je dostatočne previazaný a užívateľ je nútený 

neustále prehľadávať jeho rôzne časti, môže dôjsť k chybe, ktorá ovplyvní procesy 

spoločnosti (16). 
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Miera automatizácie – pre rutinné úkony v systéme, ktoré nepotrebujú priamy 

zásah užívateľa, sa oplatí aplikovať automatizačné nástroje, ktoré zefektívnia jeho 

prácu (16). 

Vlastná inteligencia systému – nie je bežnou súčasťou IS, ale stáva sa trendom 

budúcnosti, ktorá uľahčuje mnohé procesy. Systém dokáže sám vyhodnocovať konkrétne 

procesy a stavy. Môže ho nasmerovať na konkrétnu činnosť, napr. mu ponúkne vhodné 

nástroje, zobrazí potrebné hodnoty. Pri týchto činnostiach je iniciátorom sám systém (16). 

Miera prispôsobenia – miera efektivity záleží na individuálnych potrebách. 

Užívateľov jedného systému môže byť však viacero, preto je vhodné prispôsobovať určité 

vlastnosti na mieru (16). 

2.8 Metódy pre riešenie cieľov práce 

Výber metódy pre zber dát nie je založený len na type informácie, ale aj na tom, od koho 

a za akých okolností ich budeme získavať. Predmetom tejto diplomovej práce budú 

kvalitatívne dáta, ktorých sila spočíva v tom, že sú prirodzene usporiadané a popisujú 

každodenný život. Tieto dáta sa vyznačujú lokálnou zakotvenosťou a nie sú vytrhované 

z kontextu diania (17, s. 165). 

2.8.1 Hĺbkové rozhovory 

Metóda hĺbkových rozhovorov je jednou z najbežnejších metód kvalitatívneho výskumu. 

Jedná sa o rozhovor, pri ktorom dvaja jednotlivci diskutujú o téme spoločného záujmu 

a v ideálnom prípade je táto diskusia uvoľnená, úprimná a otvorená. Tento rozhovor 

prebieha medzi výskumným pracovníkom (anketárom), ktorý kladie otázky a sleduje 

odpovede respondenta. Ten má odborné znalosti a priamu skúsenosť s témou, ktorá je 

predmetom rozhovoru (18). 

Hĺbkový rozhovor by mal v ideálnom prípade byť flexibilnou a plynulou interakciou 

medzi výskumníkom a respondentom, pričom výskumník dáva veľkú voľnosť 

respondentovi. Anketár však vedie rozhovor čo najdiskrétnejšie, aby zabezpečil, 

že respondent poskytne čo najrelevantnejšie informácie vo vymedzenom čase a budú 

pokrývať témy, ktoré označila za dôležité (18). 
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Rozhovory môžu mať rôzne formy: 

a) štruktúrované- rozhovory s pevne stanovenými otázkami a ich poradím, 

b) pološtruktúrované – anketár má predpripravené otázky alebo témy, ktoré chce 

rozhovorom pokryť. Existuje tu však priestor na ich diskusiu, 

c) neštruktúrované – nie sú vopred stanovené otázky a témy (18). 

Hĺbkové rozhovory majú svoje silné a slabé stránky, ktoré popisuje nasledujúci obrázok.  

 

Obrázok č. 5: Silné a slabé stránky hĺbkových rozhovorov 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 18) 

2.8.2 Persona 

Persony sú pomocníkom pri rozhodovaní ako by sa mal produkt správať a ako ho nastaviť 

s ohľadom na potreby konkrétnych užívateľov. Táto metóda spočíva v zostavení 

imaginárnych profilov všetkých typických užívateľov na základe vykonaného výskumu 

a rozhovoru. Obsahujú informácie o osobnom aj pracovnom živote, aby dopomohli 

k lepšiemu pochopeniu potrieb užívateľa (19, s. 92). 

Persona je naratívny opis hypotetickej, ale špecifickej postavy zastávajúcej jednu 

pracovnú pozíciu. Je to technika na dosiahnutie obrazu skutočného užívateľa 

navrhovaného produktu, ktorý má meno, život a osobnosť. To umožňuje UX dizajnérom 

zamerať sa na špecifické požiadavky užívateľov (20, s. 185). 
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2.8.3 Use Case Diagram 

Tento Diagram spadá pod UML, v preklade Unified Modeling Language, ktoré 

predstavujú súbor grafických zápisov využívajúcich sa pri tvorbe softwaru. Konkrétne 

Use Case Diagram slúži na zobrazenie správania systému spôsobom, akým to vidí 

samotný užívateľ. Jeho hlavným cieľom je popísať funkcionalitu systému. Myslí sa tým 

popis interakcií medzi samotným systémom a užívateľom. Vypovedá o tom, čo by mal 

systém vedieť, ale nehovorí, o tom ako to bude robiť. Z tohoto dôvodu je to väčšinou prvý 

diagram, ktorý pri návrhu systému vytvárame (21). 

Tento diagram sa skladá z užívateľov, prípadu použitia a vzťahov medzi nimi. Každý 

prípad použitia definuje jednu funkcionalitu, ktorú by mal navrhovaný systém 

implementovanú, mal by to vedieť. Vychádzajú z požiadaviek užívateľa na daný systém, 

hovoríme o mapovaní užívateľských požiadaviek na jednotlivé prípady použitia. 

Inicializuje ho samotný užívateľ (21). 

2.8.4 Wireframe 

Wireframe, tiež známy ako drôtený model, je low-fidelity znázornenie dizajnu vytváranej 

aplikácie. Low-fidelity znamená, že návrh má nízku vernosť zobrazenia, čiže sa jedná iba 

o kostru navrhovanej aplikácie. Tá dopomáha rozvíjať diskusie so zákazníkom, ktoré sú 

potrebné na získanie informácií o funkčnosti a užívateľskému prostrediu aplikácie (22). 

Jedná sa o polygrafický model, ktorý je vyobrazený pomocou elementov na papieri alebo 

obrazovke. Jeho hlavné funkcie sú: 

• zobrazovať rozloženie základných informácií a vytvoriť štruktúru aplikácie, 

• vytvoriť prostredie pre prvotnú a rýchlu spätnú väzbu od užívateľov, 

• podklad pre následné grafické spracovanie alebo UX dizajnéra (23). 

Wireframe taktiež môže obsahovať aj interakcie, ale v obmedzenej forme, mal by byť čo 

najviac statický. Často ale obsahuje základné interakcie, ako sú presun po kliku na novú 

stránku návrhu (23). 
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2.8.5 Prototype 

Prototyp je high-fidelity zobrazenie navrhovanej aplikácie, čiže zobrazenie s vysokou 

vernosťou. Je to dynamický a interaktívny model, ktorý vyzerá takmer ako finálny 

produkt. Má nie len dôkladný vizuálny dizajn, ale tiež poskytuje aj kompletný užívateľský 

zážitok, ktorý dosahuje simuláciou skutočného rozhrania aplikácie a tiež jej funkčnej 

interakcie (23). 

Medzi výhody prototypu radíme práve jeho realistické spracovanie, na ktorého základe 

je možné otestovať ako užívateľ interaguje s prostredím porovnateľným s konečným 

produktom. Taktiež je jeho veľkou výhodou flexibilita, pretože spätná väzba môže byť 

rýchlo zapracovaná do modelu a znovu otestovaná (24). 

Pomocou prototypu majú užívatelia možnosť sa podieľať na vývoji aplikácie. Tým, 

že majú k dispozícií interaktívny model, lepšie porozumejú vyvíjanej aplikácií.  

Ich pomocou je tiež možné rýchlejšie odhaliť chýbajúcu funkcionalitu alebo identifikovať 

mätúce alebo zložité funkcie (25).  
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3 ANALÝZA SÚČASTNÉHO STAVU 

Nasledujúca časť tejto diplomovej práce je zameraná na analýzu súčasného stavu 

procesov a informačných systémov, ktoré využíva spoločnosť SAP ČR, spol. s r.o.  

na monitorovanie priebehu vývoja Fiori aplikácii. Úvod tejto časti je venovaný 

predstaveniu samotnej spoločnosti, ktorý bude nasledovaný opisom konceptu SAP Fiori, 

procesu vedeného dizajnom a samotnou analýzou požiadaviek na nový informačný 

systém. 

Na vypracovanie tejto kapitoly boli použité zdroje pod označením (26), (27) a (28), ktoré 

môžete nájsť na konci tejto diplomovej práce v zozname použitých zdrojov. Tak isto som 

čerpal z vlastných skúseností UX Designera s trojročnou praxou v spoločnosti SAP. 

3.1 Predstavenie spoločnosti 

O spoločnosti SAP môžeme hovoriť ako o nemeckom softwarovom gigante, ktorý 

poskytuje riešenia digitálnej transformácie pre mnohé podniky a organizácie po celom 

svete. Práve preto môžeme túto spoločnosť nájsť vo viac ako 130 štátoch. Jedným z nich 

je aj Česká republika. 

 

Obrázok č. 6 : Logo SAP 

(Zdroj: 26) 

3.1.1 Krátka história spoločnosti SAP 

Spoločnosť SAP vznikla v roku 1972 v nemeckom meste Weinheim. Založili ju piati 

bývalí zamestnanci spoločnosti IBM, ktorým bol touto spoločnosťou odobraný projekt 

vývoja špeciálneho serverového podnikového systému. Boli to práve Dietmar Hopp, 

Hans-Werner Hector, Hasso Plattner, Klaus Tschira a Claus Wellenreuther čo stáli 

za vznikom novej spoločnosti pod názvom SAP, aby mohli naďalej pokračovať  

v už zmieňovanom projekte. Ten sa stal hlavným záujmom ich nového podnikania. 
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Obrázok č. 7: Zakladatelia spoločnosti SAP  

(Zdroj: 26) 

Pod názvom spoločnosti sa skrývalo slovné spojenie „Systemanalyse und 

Programmentwicklung“, čo v preklade znamená „systémová analýza a vývoj“. Ten sa 

však neskôr zmenil na „Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung“, 

čiže Systémy, Aplikácie a Produkty pre spracovanie dát. 

Spoločnosť sídlila 5 rokov vo Weinheime a v roku 1977 sa premiestnila do Walldorfu, 

ktoré je sídlom spoločnosti doteraz. Nachádza sa v ňom množstvo vlastných 

administratívnych budov spoločnosti , ktoré fungujú ako samostatné mesto. 

 

Obrázok č. 8: Sídlo spoločnosti v nemeckom meste Walldorf  

(Zdroj: 26) 
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Spoločnosť SAP nie je len producentom softwarových riešení, tiež poskytuje globálnu 

podporu a služby, ktoré sú k dispozícií 24 hodín 365 dní v roku. Tiež ponúka celkový 

zákaznícky cyklus. Súčasťou tohto cyklu je hodnotenie, implementácia a kontinuálne 

vylepšovanie svojich produktov. Je podporený tisíckami pracovníkov, ktorí 

sú konzultanti spoločnosti pôsobiacimi po celom svete. Sú špeciálne vyškolení na prácu 

s produktami spoločnosti. Pomáhajú vymedziť procesy a nástroje pre čo najrýchlejšie 

zavedenie a úpravu procesov, tak aby boli optimálne pre plnohodnotné fungovanie. 

Medzi najvýznamnejšie podniky, ktoré používajú softwarové riešenia tejto spoločnosti 

sú AMD, CompUSA, Deutsche Telekom, Robert Bosch, Gillette, Siemens, Volkswagen, 

Johnson Controls a mnoho ďalších. 

3.1.2 Začlenenie SAP ČR do štruktúry spoločnosti 

Spoločnosti s veľkým počtom zamestnancov a rôznorodým portfóliom produktov 

a služieb majú zvyčajne veľmi zložitú maticovú štruktúru. Inak to nie je ani  

pri spoločnosti SAP. Nasledujúca časť práce bude zameraná na jej zjednodušený popis. 

SAP je veľká medzinárodná spoločnosť, ktorej systém je využívaný spoločnosťami 

vo viac ako 190 krajinách. Spoločnosť má svoje kancelárie vo viac ako 130 lokalitách 

po celom svete. Nachádzajú sa v nasledujúcich šiestich geografických oblastiach: 

• MME (Stredný východ a Európa), 

• Čína, 

• EMEA (Európa, Stredný východ, Afrika), 

• APJ (Ázia Tichomorie a Japonsko), 

• LAC (Latinská Amerika a Karibik), 

• NA (Spojené štáty Americké a Kanada). 

Podľa predchádzajúceho rozdelenia už môžeme predpokladať, že pobočky v Českej 

republike patria do regiónu EMEA. Ten je ale rozdelený ešte do štyroch rôznych 

podskupín a tie sú ešte rozdelené na menšie územné skupiny. Česká republika patrí  

do skupiny EMERGING a v rámci tejto skupiny spadá pod územnú skupinu CEE.  
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3.1.3 SAP ČR 

Spoločnosť SAP ČR je dcérska spoločnosť SAP SE. Tá na českom trhu pôsobí od roku 

1992 s prvou otvorenou pobočkou v Prahe. Dnes je jej súčasťou aj druhá pobočka 

so sídlom v Brne. Nesie názov SAP Labs Česká republika a od roku 2016 je súčasťou 

celosvetovej siete laboratórií tejto spoločnosti. 

Oficiálny názov: SAP ČR spol. s r.o. 

Sídlo: Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00 Praha 4 

Identifikačné číslo: 497 133 61 

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Rok vzniku: 1992 

(Zdroj: 29)  

3.1.4 Predmet podnikania 

O spoločnosti SAP môžeme s istotou povedať, že je jednou z vedúcich spoločností 

na trhu medzipodnikových softwarových riešení. Hlavný predmet podnikania tejto 

nemeckej spoločnosti je vývoj centrálneho softwaru pre podniky po celom svete. 

Softwarové riešenia, ktoré poskytuje SAP, pomáhajú podnikom a organizáciám na ceste 

k digitálnej transformácií. Dopomáhajú tiež k rozširovaniu spolupráce s partnermi, 

zefektívneniu dodávateľských reťazcov a obchodných operácií. Tým prispievajú 

k zlepšovaniu vzťahov so zákazníkmi. 

Ako som už spomínal vyššie, súčasťou štruktúry spoločnosti sú aj tzv. SAP Labs. Tie 

sú hlavnými výskumnými a vývojovými jednotkami spoločnosti, ktoré neustále 

zdokonaľujú kľúčové softwarové riešenia spoločnosti SAP. Patria medzi virtuálne 

organizačné štruktúry, ktoré môžeme zaradiť do pomyselného prominentného klubu 

pobočiek rozmiestnených po celom svete. 
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Na českom trhu sú súčasťou spoločnosti nasledujúce divízie: 

• SAP Services – prostredníctvom zdieľaných podnikových služieb poskytuje 

podporu pobočkám spoločnosti po celom svete. Konkrétne ide o riadenie 

procesov v oblastiach ľudských zdrojov, financií, nákupu a marketingu, 

• SAP Ariba – cloudové riešenia tejto divízie umožňujú moderné obchodovanie 

a to pomocou prepojenia miliónov predávajúcich v globálnej sieti Ariba Network, 

• SAP Concur – poskytuje cloudové riešenia pre správu služobných ciest 

a cestovných výdajov. 

 

3.2 Vízia a misia spoločnosti 

Poslanie alebo vízia je vyjadrenie zmyslu a účelu existencie organizácie. Základným 

poslaním každej softwarovej spoločnosti je poskytovať riešenia, ktoré pomáhajú 

koncovým užívateľom. Víziou spoločnosti SAP je zlepšovať fungovanie sveta 

a uľahčovať ľudské životy, o ktoré sa snažia svojimi produktami a službami. 

Spoločnosť SAP sa zaväzuje k tomu, že neustále hľadá a bude hľadať najlepší možný 

spôsob, ako pomôcť svojim zákazníkom s vedením ich biznisu. Vytvára riešenia, ktoré 

sú inovatívne, podporujú rovnosť a prinášajú príležitosti skrz hranice a kultúry. Spolu 

so zákazníkmi a partnermi veria, že môžu dopomôcť k zlepšeniu priemyslu, podporiť 

nárast ekonomiky, pozdvihnúť spoločnosť a chrániť naše životné prostredie. 

Pre lepšiu prehľadnosť jednotlivých položiek, ktoré napĺňajú víziu ako celok, bol 

spoločnosťou vytvorený nasledovný zoznam: 

• pomáhať zákazníkom vo funkčnosti ich podnikov, 

• podporovať nárast ekonomiky, 

• podporovať inovácie, 

• podporovať rovnosť, 

• pokrytie lokálneho a globálneho trhu, 

• chrániť životné prostredie.  
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3.3 SAP Fiori 

SAP Fiori je nové užívateľské prostredie podnikového informačného systému spoločnosti 

SAP. Je to konštrukčný systém dizajnu aplikácií, ktorý poskytuje konzistentné 

a komplexné zobrazenie pre software spoločnosti  na rôznych platformách a zariadeniach. 

Medzi hlavné prednosti tohto systému zaradujeme nasledujúce: 

• urýchľuje a prispôsobuje dizajn a vývoj podnikového softwaru, 

• dodržiava modulárny prístup k dizajnu založený na rolách užívateľov, ktoré 

zastávajú v spoločnosti, 

• pretvára prostredie podnikových systémov so zameraním na úlohy a procesy 

užívateľov. 

Filozofia dizajnu SAP Fiori je založená na piatich základných princípoch: 

• Role-based –prostredie systému je postavené na užívateľsky orientovaných 

aplikáciách, ktoré sú závislé na roliach užívateľa, 

• Delightful – tento princíp hovorí o tom, že UI jednotlivých aplikácií sa musí 

užívateľom páčiť a tým ich motivovať k práci, 

• Coherent – naprieč jednotlivými aplikáciami musí byť zachovaný rovnaký dizajn 

a princíp použitia jednotlivých elementov, 

• Simple –musí poskytovať jednoduché zobrazenia relevantných informácií, 

• Adaptive – tento princíp je postavený na predpoklade, že informačný systém musí 

bez problémov pracovať na rôznych zariadeniach bez ohľadu na veľkosť 

obrazovky. 

SAP Fiori tvorí jadro dizajnovej stratégie spoločnosti, ktorú špecifikuje tzv. SAP Fiori 

Design Language, čo je základný prístup k dizajnu aplikácií. Podrobne popisuje vzhľad, 

dostupné ovládacie prvky, layouty, floorplany a bežné funkcie jednotlivých častí 

informačného systému. Všetky tieto informácie sú spísané v SAP Fiori Guidlines, čo 

sú pokyny pre tvorbu SAP Fiori. 

Postup vytvárania informačného systému SAP Fiori sa nazýva Design-Led Development 

Process a podrobne sa ním bude zaoberať nasledujúca časť tejto práce. 
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3.4 Design-Led Development Process (DLD Process) 

Nasledujúca časť tejto diplomovej práce sa bude venovať metodike vytvárania 

zákazníckych aplikácií v cloudovom prostredí SAP. Nazýva sa Design-Led Development 

Process, čiže proces vývoja aplikácií vedený dizajnom. 

Proces vývoja a podpory vývojových tímov je riadený tak, aby spoločnosť poskytovala 

čo najlepšie možné aplikácie. Tie sú vyvíjané so silným zameraním na potreby koncových 

užívateľov vo všetkých oblastiach podnikania. Celý proces využíva osvedčené spôsoby 

myslenia, aby dosiahol vynikajúcu užívateľskú skúsenosť z používania produktu 

spoločnosti. Tiež zabezpečuje solídny a konzistentný dizajn naprieč všetkými 

aplikáciami, ktorý je z užívateľského hľadiska významný. 

Vývojový proces založený na dizajne je veľmi užitočný a to z dôvodu, že podporuje 

jednotu medzi dizajnérmi a vývojármi. Zároveň zabezpečuje a podporuje, aby potreby 

koncových užívateľov mohli byť riešené v každom kroku návrhu a vývoja. 

Tento proces, je veľmi jednoduchý a tým pádom ľahko sledovateľný. To poskytuje 

solídny základ pre budovanie a následné schvaľovanie aplikácií počas celého priebehu 

vývojového cyklu aplikácie. 

Súčasťou tohto prístupu sú samozrejme iterácie, ktoré sú prísne dodržované. Ak dôjde 

v priebehu vývoja k významnej zmene, ktorá značne ovplyvní UX danej aplikácie, mal 

by sa zahrnúť do žiadosti a znovu predložiť do schvaľovacieho procesu. 

Životný cyklus Design-Led Development Process pozostáva z troch hlavných fáz, ktoré 

sa nazývajú D-gates. Konkrétne sa jedná o D-gate 0, D-gate 1 a D-gate 2. Tieto brány 

majú vopred definovanú presnú štruktúru, tzn. aké kroky sú potrebné splniť na postup 

v tomto procese. Jednotlivé D-gate budú podrobne popísané v nasledujúcej časti. 
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Obrázok č. 9: Diagram vývoja aplikácií pomocou DLD Process 

(Zdroj: 27) 

 

3.4.1 D-gate 0 

Vývoj softwaru nie je len o programovaní. Ide hlavne o jednoduché prevedenie užívateľa 

celým procesom na to správne miesto, od začiatku až do konca. Aby to spoločnosť 

dosiahla, je dôležité, aby už na začiatku procesu vývoja vedela, pre koho je aplikácia 

určená. 

Hlavným cieľom tejto fázy je preskúmať a porozumieť obchodným požiadavkám 

kladeným na aplikáciu. Tiež je  potrebné zachytiť problémy a potreby koncových 

užívateľov. Pred ponorením do návrhu a implementácie je s nimi veľmi dôležité vykonať 

výskum a usporiadať si tak myšlienky o budúcej aplikácií. 

Po jasnom porozumení obchodného hľadiska, zhromaždení popisov typických úloh 

vyskytujúcich sa v aplikácií a problémov, ktoré sa majú vyriešiť, je čas všetko zapísať 

do dokumentácie k projektu. 

Business Role Description – vysvetlenie biznis role, čiže role užívateľa, vrátane 

priemyselných alebo obchodných procesov z komerčného hľadiska. 

End User Involvement Description – v tomto dokumente sú uvedené mená 

zákazníkov, regiónov a sektorov zapojených do užívateľského výskumu a to vrátane 

počtu opakovaní a typu výskumu. 
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Mapping Apps to Business Roles – je opis kontextu a prípadu, kedy bude 

aplikácia použitá. 

Persona – je opis osoby, ktorá bude plánovanú aplikáciu používať, vrátane 

podrobnosti ako sú jej ciele, povolanie, zodpovednosti, potreby, kompetencie a prekážky 

v jej každodennej práci. 

Use Case Diagrams – je to schéma, ktorá hovorí o interakciách používateľa 

so systémom. Tá je vypracovaná pre každý relevantný prípad jej použitia. 

Wireframes – jednoduché makety danej aplikácie, ktoré sa používajú na vizuálnu 

podporu komunikácie so zákazníkom o alternatívach dizajnu aplikácie. 

Prehľad získaných informácií a dokumentov v D-gate 0 slúži na rozhodnutie, či je 

aplikácia pripravená na ďalšiu fázu DLD procesu. O tejto skutočnosti sa rozhoduje 

na stretnutí s predstaviteľmi Global Design tímu, ktorá buď uzavrie túto fázu a proces 

pokračuje nasledujúcou fázou, ale dôjde k iterácií. 

D-gate 0 teda zaisťuje, že vykonaný užívateľský prieskum je vedený a diskutovaný 

spoločne so zákazníkom, že vývojár má prehľad o obchodných úlohách a že aplikácia 

sa zameriava na požiadavky koncového užívateľa. 

 

3.4.2 D-gate 1 

D-gate 1 sa tiež nazýva fázou návrhu. Jej hlavným cieľom je vytvoriť návrh aplikácie, 

ktorý bude vychádzať z informácií získaných v prvej fáze procesu. V tomto kroku 

je skutočne dôležité aplikovať princípy dizajnérskeho myslenia, aby aplikácia bola 

navrhnutá presne na mieru pre koncového používateľa. 

Podstatnú zložku tejto fázy tvorí návrh prototypu. Na začiatku návrhu sa vytvorí tím 

odborníkov a vývojárov, ktorí sa budú na vývoji podieľať. Tí na základe brainstormingu 

vytvoria používateľský scenár a prvý prototyp. Ten následne prechádza užívateľským 

testovaním. 
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Užívatelia danej aplikácie sú špecialistami na danú problematiku, čiže vedia poskytnúť 

najdôležitejšie informácie a presný scenár aplikácie. Preto na základe užívateľského 

testovania dochádza k zhromažďovaniu ďalších potrebných údajov. Tak isto je podstatná 

aj ich správna interpretácia zo strany užívateľa. Odborník, vývojár alebo aj dizajnér 

aplikácie si získané informácie môže interpretovať nesprávne, pretože s preberanou 

problematikou, ktorá je často veľmi odborná, nemá žiadne osobné skúsenosti. Práve 

z týchto dôvodov je užívateľský výskum veľmi podstatná súčasť návrhu aplikácie. 

Všetky informácie sú tak isto systematicky udržiavané v projektovej dokumentácií: 

Fiori App Portfolio Entry– vytvorenie záznamu v portfóliu aplikácií SAP Fiori. Ten je 

potrebný pri vytvorení novej aplikácie, ale aj pri rozšírení verzie stávajúcej aplikácie, 

Point of View – je dokument, ktorý zahŕňa potreby a poznatky užívateľov na základe 

vykonaného užívateľského výskumu a rozhovorov s nimi. Cieľom tohto dokumentu 

je pochopiť potreby a činnosti užívateľov aplikácie, 

Application Brief – krátky opis aplikácie, ktorý vysvetľuje jej podstatu. Je podstatné 

používať jazyk, ktorému rozumejú aj ľudia bez odbornej znalosti problematiky. Tým sa 

zabezpečí, že všetci majú rovnaké znalosti o danej aplikácii ešte pred začatím vývoja, 

Prototype – vizuálna pomôcka, ktorá pomáha komunikovať nápady na aplikáciu 

a podporuje diskusie o jej dizajne. Jedná sa o presnejší návrh, než je wireframe. 

Proces užívateľského výskumu je proces s niekoľkými iteráciami, počas ktorých 

dochádza k integrácií spätnej väzby od koncových užívateľov. Prototypy však musia 

zohľadňovať aj iné aspekty, ako sú napríklad tie technické. Preto sa tohto procesu 

zúčastňujú aj vývojári. Tí prinášajú do procesu pohľad na vec z technologického 

hľadiska. Hovoria o tom, či je prototyp vôbec uskutočniteľný a navrhujú možné 

alternatívne riešenia. 

Pre spoločnosť SAP je tiež veľmi dôležitá integrita všetkých jej produktov. Konkrétne sa 

jedná o systém SAP Fiori, ktorý je predmetom tejto diplomovej práce. D-gate 1 zaisťuje 

tiež súlad navrhnutého prototypu so základnými princípmi a pokynmi pre vytváranie 

nových aplikácií v systéme SAP Fiori. 
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D-gate 1 je zakončená tak ako predošlá fáza, na základe stretnutia a predstavenia 

prototypu Global Design tímu, ktorí sú špecialistami na vizuál a UX systému Fiori. 

Na základe tohto stretnutia, kde sa vznesú a následne upravia posledné požiadavky 

na aplikáciu, dochádza k presunu na ďalšiu fázu. 

3.4.3 D-gate 2 

Všetky potrebné podklady, opis a požiadavky na vytvorenie aplikácie boli získané počas 

predchádzajúcich dvoch fáz. Cieľom tretej a zároveň poslednej fázy Design-Led 

Development Process je implementácia a vytvorenie zákazníkmi požadovaného 

produktu, čiže aplikácie. Tá sa stane súčasťou produktovej rady SAP Fiori. 

Počas implementácie však tiež môže dôjsť k modifikácií  niektorých aspektov návrhu 

aplikácie. Dôvody môžu byť rôzne. Od nových zistení zo spätnej väzby od zákazníkov, 

cez technické obmedzenia vývoja aplikácií, až po nutnú optimalizáciu pre daný systém. 

Ďalšie iterácie a modifikácie môže vyžadovať aj vývoj a testovanie daného produktu. 

To je práve účelom D-gate 2. Zabezpečiť, aby sa finálna implementácia a dizajn vykonali 

podľa SAP Fiori Design Guidelines a zákazníkovi sa doručil bezchybný produkt, ktorý 

zefektívni jeho každodenné procesy. 

Ukončenie tejto fázy prebieha prezentovaním demo verzie aplikácie, ktorú pripravuje 

spoločnosť a projektový tím pre schvaľovaciu komisiu a zákazníka. 

3.5 Popis súčasných informačných systémov 

Spoločnosť využíva niekoľko informačných systémov na monitorovanie priebehu vývoja 

a ukladanie všetkých potrebných dát, ktoré súvisia s Fiori aplikáciami. Ich popis môžete 

nájsť v nasledujúcej časti tejto práce. 

3.5.1 Informačný systém #1 

Informačný systém #1 je softwarový nástroj pre programový a projektový manažment, 

ktorý sa využíva na správu vývoja aplikácií v spoločnosti SAP. Slúži na správu 

programov a projektov umožňujúci viacnásobné paralelné dodávky zákazníkovi 

na jednom mieste.  
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Hlavným dôvodom zavedenia tohto nástroja je, že obsahuje podrobnosti o programoch, 

projektoch a ich dodávkach zákazníkovi. Môžeme tu tiež nájsť personálne obsadenie rolí, 

plánovač medzníkov a informácie o ukončení jednotlivých projektov alebo programov. 

Cieľov tejto platformy je viacero. Základným z nich je zaviesť ľahko použiteľné 

a na rolách založené užívateľské prostredie, ktoré slúži pre správu priebehu vývoja 

produktov spoločnosti. Hlavným účelom používania tohto nástroja by malo byť jednotné 

miesto na získanie dôležitých a relevantných informácií pre manažment spoločnosti. Tiež 

sa snaží o redukovanie povinných polí a schvaľovacích krokov. 

Medzi hlavné vlastnosti tohto informačného systému radíme vytvorenie viacerých 

dodávok s rôznymi charakteristikami v rámci jedného projektu. Ďalšou je integrovaná 

správa úloh a dokumentov, bez prepínania medzi rôznymi nástrojmi. Tiež zjednodušuje 

personálne obsadenie rolí a optimalizuje priradenie osôb k úlohám. 

3.5.2 Informačný systém #2 

Informačný systém #2 je nástroj na vytváranie, ukladanie a editovanie flexibilných 

štruktúr zložených z objektov v prehľadnej tabuľke. Tieto editovateľné zoznamy 

sú následne zdieľané v rámci zamestnancov spoločnosti. 

Tento portál bol vytvorený ako riešenie niekoľkých typických problémov, ktoré vznikali 

pri práci s tabuľkami v programe Microsoft Excel. Tie boli nasledovné: 

• užívatelia nemôžu pristupovať k údajom globálne, 

• užívatelia nemôžu súčasne meniť údaje (navzájom sa blokovali), 

• dáta sa pravidelne poškodzujú, 

• zmeny sa nezaznamenávajú, 

• užívatelia nemôžu definovať odkazy na entity, ako sú verzie komponentov atď. 

Treba však brať do úvahy čas zavedenia tohto informačného systému do priebehu vývoja. 

Predchádzajúce funkcionality, ktoré zamestnancom chýbali, neboli v tej dobe bežnou 

súčasťou aplikácie Microsoft Excel. Platforma IS #2 tieto problémy odstránila 

a umožňuje každému zamestnancovi SAP vytvárať svoje vlastné tabuľky alebo zoznamy 

a zdieľať ich s akýmkoľvek kolegom. 
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3.5.3 Informačný systém #3 

Tento nástroj slúži na publikovanie a vyhľadávanie užitočných informácií 

o prebiehajúcich projektoch. Tým nemusíme nevyhnutne myslieť iba softwarové projekty 

spoločnosti, aj keď väčšina projektov, ktoré obsahuje tento portál sú v skutočnosti 

softvérové. Každý projekt, ktorý môžeme nájsť na tomto portáli, má svoju stránku 

s podrobnosťami, na ktorej môžeme nájsť zhromaždené všetky informácie, ktoré vlastníci 

projektu pre daný projekt zhromaždili a zverejnili. Tieto informácie mohli byť získané 

aj pomocou prepojenia s inými zdrojmi.  

Na tomto portáli zvyčajne nájdete odkazy na zdrojový kód projektu alebo wiki stránky, 

kde sa udržiava projektová dokumentácia. Na tomto portáli tiež môžete nájsť kontaktné 

informácie na osoby zapojené do daného projektu. IS #3 tiež obsahuje niektoré nástroje, 

ktoré sprostredkovávajú služby, ako napríklad vytvorenie úložiska Git. 

3.5.4 JIRA 

Softwarový produkt spoločnosti Atlasian, JIRA, je komplexný informačný nástroj 

pre všetkých zamestnancov spoločnosti. Slúži na plánovanie a sledovanie priebehu 

vývoja rozsiahlych programov a projektov. Je to komplexný nástroj na podporu 

a uľahčenie procesu agilného riadenia projektov. Tiež slúži na riadenie požiadaviek 

a zmien v procese vývoja produktov spoločnosti. 

Jedná sa o flexibilný nástroj na plánovanie a sledovanie pracovníkov pri plnení úloh. 

Súčasťou tohto nástroja je tiež riešenie, ktoré vytvára presné odhady. Tie sú dôležité  

pre neustále zefektívňovanie procesu a zvyšovanie efektivity vývoja. 

Ako u všetkých vyššie uvedených nástrojov, tak aj u tohto nástroja je hlavným dôvodom 

zavedenia umožniť programovým a projektovým manažérom pristupovať k informáciám 

súvisiacich s podrobným plánovaním, prerozdelením úloh. Tiež umožňuje sledovať 

ich následné plnenie zo strany projektových tímov a dokonca jednotlivých členov. 

Tento informačný systém slúži tiež na evidovanie chýb a problémov, ktoré vznikli 

v priebehu vývoja. Jedná sa teda o nástroj, ktorý slúži nie len manažmentu spoločnosti, 

ale aj jednotlivým členom projektových tímov. 
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3.5.5 Jenkins 

Jenkins je samostatný, automatizovaný server s otvoreným zdrojovým kódom. Je to 

nástroj pre kontinuálnu integráciu, ktorý spoločnosť používa na automatizáciu všetkých 

druhov úloh. Tie súvisia s budovaním, testovaním a dodávaním softwaru, ktorý  

je produktom spoločnosti. 

Môžeme teda povedať, že sa jedná o nástroj, ktorý vykonáva opakujúce sa úlohy, ale tiež 

môže vykonávať rôzne príkazy na vzdialených systémoch. Práve preto je jedným 

z najpoužívanejších nástrojov na automatizáciu procesov pomocou vytvárania príkazov, 

ktoré na seba nadväzujú. 

Testerom pomáha uľahčovať ich každodennú prácu prostredníctvom plánovania úloh 

pre automatizáciu testov a tým budovať dôveryhodný produkt pre zákazníkov. Poskytuje 

tiež prehľadné zobrazenie a analýzu výsledkov testovania, ktoré slúžia testerom, 

vývojárom ale aj manažérom spoločnosti. 

V spoločnosti SAP sa Jenkins používa hlavne na automatizáciu celého procesu testovania 

vyvíjaného softwaru. Dokáže testovať kód v reálnom čase a poskytovať informácie 

o jednotlivých chybách v kóde. Vývojárom teda poskytuje vždy aktuálne informácie 

a to im umožňuje veľmi rýchlo reagovať a opraviť nájdené chyby. 

3.5.6 Bill of Material 

Bill of Material (BOM), alebo tiež kusovník, je informačný systém spoločnosti, ktorý 

sa používa na zobrazenie komponentov tvoriacich finálny produkt. Tie zobrazuje 

pomocou komplexného, štruktúrovaného zoznamu jednotlivých položiek. Ten môže byť 

jedno alebo viacúrovňový. 

BOM obsahuje identifikačné číslo materiálu každej položky spolu s množstvom 

a mernou jednotkou. V ponímaní softwarových produktov spoločnosti sa v ňom uvádza 

kompletný zoznam s podrobnosťami o front-end a back-end komponentoch, ktoré sú 

potrebné na vývoj jednotlivých Fiori aplikácií. Tiež zahŕňa odkazy na dokumentáciu 

ku komponentom. 
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3.6 Analýza požiadaviek na zmenu 

Predchádzajúca časť tejto diplomovej práce bola zameraná na popis informačných 

systémov spoločnosti, ktoré sa využívajú na dokumentovanie rôznych typov informácií 

o prebiehajúcom vývoji SAP Fiori aplikácií. Ako môžeme vidieť, je ich veľa a práca 

s nimi môže byť náročná. Práve z tohto dôvodu je potrebné vykonať analýzu požiadaviek 

na zmenu, ktorou sa bude zaoberať nasledujúca kapitola. 

Spoločnosť SAP dbá na spokojnosť svojich zamestnancov dodržiavaním postoju 

„počúvaj, pochop a konaj“. V rámci tak veľkej spoločnosti je ale náročné spracovávať 

všetky pripomienky, námety a názory a práve z tohto dôvodu sa využívajú dotazníkové 

šetrenia. Každý rok tak majú zamestnanci možnosť predať svoj názor na rôzne oblasti 

ich pracovného života. 

Na základe jedného z dotazníkov sa ale zistilo, že došlo k značnému poklesu ukazovateľa 

efektivity procesov u zamestnancov pracujúcich vo vývoji nového softwaru. Konkrétne 

sa to týkalo štyroch pracovných rolí: Program Manager, Scrum Master, Product Owner 

a Quality Specialist. Následne bola vykonaná podrobnejšia analýza pomocou metódy 

hĺbkových rozhovorov so zástupcami predchádzajúcich pracovných rolí. 

 

3.6.1 Metóda hĺbkových rozhovorov 

Hĺbkový rozhovor, v preklade z anglického In-depth interviewing, je oproti dotazníku 

flexibilnejšia metóda výskumu. Prebieha formou pološtrukturovaného rozhovoru, 

čo znamená, že moderátor má k dispozícií scenár, ale všetky otázky nie sú známe predom. 

Rozhovor sa tak dynamicky prispôsobuje danej situácií. 

Na ich základe má dôjsť k zisteniu čo najväčšieho množstva informácií, názorov, motívov 

a tiež skúseností respondenta. Ako sa už spomína vyššie, pre zámery tejto diplomovej 

práce boli vybratí štyria respondenti, s ktorými boli vykonané hĺbkové rozhovory. Tie 

mali predpripravený scenár pozostávajúci z nasledujúcich otázok. 
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1. Aké informačné systémy sú pre vás najdôležitejším zdrojom dát, ktoré potrebujete 

k svojej práci? 

2. Popíšte proces získavania informácií s vami používaných informačných 

systémov. Čo považujte za najväčší problém tohto procesu? 

3. Poskytujú vám informačné systémy všetky potrebné informácie a funkcionalitu? 

4. Koľko času vám zaberie získanie týchto dát? 

5.  S akou frekvenciou potrebujete aktualizovať už získané dáta? 

6. Ako získavate kontaktné informácie jednotlivých zúčastnených strán projektu? 

7. Čo spôsobuje najväčšie problémy v reportovaní vyšším štruktúram spoločnosti? 

8. Čo by vám pomohlo zefektívniť každodenné pracovné činnosti? 

Rozhovory boli realizované na základe vopred dohodnutých osobných stretnutí 

s respondentami. Na základe predchádzajúcich otázok a otázok, ktoré vyplynuli 

z konkrétnej situácie, bolo zistených niekoľko dôležitých skutočností. Tie sú nasledujúce: 

• na sledovanie vývoja a statusu aplikácií Fiori sa používajú rôzne informačné 

systémy, ktoré sú rozdelené podľa typu dát, 

• existuje mnoho samostatných nástrojov na zadávanie a uchovávanie dát o Fiori 

aplikáciách. Na získanie všetkých potrebných informácií musí užívateľ 

skontrolovať niekoľko samostatných informačných systémov, ku ktorým musí 

mať oprávnenia, 

• manuálny proces na monitorovanie a hlásenie stavu aplikácií počas, ale aj 

po vývoji je príliš zdĺhavý a dáta nie sú aktualizované v reálnom čase, 

• komplikovaný spôsob kontroly a zabezpečenia toho, aby aplikácie spĺňali všetky 

potrebné náležitosti pre release a to v stanovenom čase a kvalite. Vytvorenie 

akéhokoľvek súhrnu potrebných dát si vyžaduje značné manuálne úsilie, 

• získať kontaktné informácie, technické alebo akékoľvek ďalšie informácie 

o aplikáciách Fiori je veľmi časovo náročné. 

Práve z predchádzajúcich skutočností môžeme vidieť, že je potrebné vykonať opatrenia, 

ktoré povedú k ich odstráneniu. Spoločnosť SAP sa rozhodla vykonať všetky potrebné 

kroky pre nápravu pracovných procesov a tým zefektívniť prácu už spomínaných 

pracovných rolí. 
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3.7 Vízia a ciele navrhovaného informačného systému 

Opatrenie, ktoré bolo spomenuté v predchádzajúcej kapitole, sa bude týkať nového 

informačného systému. Ten bude zjednocovať a agregovať všetky informácie z už vyššie 

spomínaných informačných systémov na jedno miesto. Tento nástroj, ktorý by mal zvýšiť 

efektivitu práce mnohých zamestnancov spoločnosti, dostal názov Appedia. 

Appedia by mala poskytovať komplexný pohľad na priebeh vývoja Fiori aplikácií 

v spoločnosti SAP. S jej pomocou by malo byť možné na jednom mieste zobraziť 

informácie, ktoré sú dôležité pre zamestnancov podieľajúcich sa na vývoji týchto 

aplikácií. 

Tento nástroj bude mať za úlohu zhromažďovať informácie z rôznych nástrojov, 

systémov a úložísk tak, aby k nim mohol užívateľ pristupovať z jedného miesta. Medzi 

základné zobrazované údaje patria technické podrobnosti, stav vývoja, výsledky 

testov, celkový stav aplikácie a kontaktné informácie všetkých zúčastnených strán. 

Nasledujúci obrázok znázorňuje z akých informačných systémov bude čerpať informácie. 

 

Obrázok č. 10: Informačné systémy zaštítené Appediou 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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V Appedií by sa tiež mali nachádzať odkazy, cez ktoré sa bude možné navigovať priamo 

do jednotlivých  systémov, alebo na jednotlivé nástroje a úložiská, z ktorých informačný 

systém zhromažďuje informácie. Určitá forma odkazu by mala byť použitá 

aj pri zobrazovaní detailov jednotlivých zúčastnených strán, aby k nim užívateľ mohol 

mať rýchly prístup.  

Appedia bude informačný systém, ktorý sa bude užívateľovi zobrazovať vo forme  

aplikácie po prihlásení do cloudovej platformy SAP Fiori. Tá používa jednoduchú 

hierarchiu používateľského rozhrania, ktorá je navrhnutá tak, aby bola intuitívna 

a uľahčila interakcie užívateľa so samotnými aplikáciami. 

3.8 D-gate 0 

Ako som už spomínal vyššie, táto fáza Design-Led Development Process sa zaoberá 

analýzou požiadaviek na aplikáciu. Stručne tieto požiadavky opisuje a následne 

ich zapracováva do celkového konceptu. Táto časť procesu by mala rozhodnúť o tom, 

či aplikácia poskytuje prínos koncovému užívateľovi a nejakým spôsobom uľahčí jeho 

prácu. 

Nie všetky kroku DLD procesu sú pre účely tejto diplomovej práce relevantné a z tohto 

dôvodu nebudú vypracované. 

3.8.1 Business Role Description  

V prvej časti D-gate 0 s názvom Business Role Description budú podrobne opísané 

jednotlivé personálne role, ktoré budú najčastejšie pristupovať k navrhovanému  Appedii. 

Program Manager 

Aby spoločnosť mohla dosahovať svoje ciele, je potrebné mať silných programových 

manažérov. Týmto cieľom sa rozumie úspešné dokončenie viacerých projektov, ktoré 

obsahuje program. Program Manager je zodpovedný za doručenie výsledkov prideleného 

programu, ktorý monitoruje počas celého jeho životného cyklu. 

  



45 

 

Medzi jeho kľúčové zodpovednosti patria nasledujúce položky: 

• koordinácia a integrácia jednotlivých projektov s cieľom úspešného dokončenia, 

• definovanie obsahu programu a vytýčenie jeho hraníc, 

• zabezpečenie integrovaného plánovania programov a riadenie závislostí 

a konfliktov projektov, 

• stanovenie programových štandardov týkajúcich sa riadenia, nástrojov, 

financovania a podávania správ pomocou najlepších postupov a podnikových 

štandardov. Cieľom je zvýšiť účinnosť a konzistentnosť medzi projektami 

programu, 

• optimalizácia programového plánu preskúmaním a vyrovnaním požiadaviek 

na zdroje s cieľom získať efektívnosť a synergie medzi jednotlivými projektami. 

Medzi ďalšie zodpovednosti programového manažéra  patrí vytváranie vzťahov s ďalšími 

oddeleniami spoločnosti, ktoré môžu prispieť k efektívnejšiemu naplneniu cieľov 

programu. Tak isto je zodpovedný za riadenie očakávaní zainteresovaných strán  

a to pomocou vyjasňovania požiadaviek, rozsahu a časových harmonogramov 

pre jednotlivé projekty. 

Tiež je podstatné, ako pre každého manažéra udržovať dobré vzťahy v rámci tímu. 

Budovanie vzájomnej dôvery, podpora rešpektu a spolupráce je pre správne fungovanie 

projektových tímov veľmi dôležité. 

Scrum Master 

Scrum Master je kľúčovou osobou v ponímaní metodológie Scrum. Táto metodológia 

je postavená na princípe self-organized tímu, transparentnej komunikácií a otvorenej 

kultúre, ktorá by mala podporovať spoluprácu a zdieľanie informácií. Aby to všetko 

fungovalo, zavádza táto metodológia špecifické personálne role. Jednou z nich je aj táto 

pozícia. 

Scrum Master pracuje ako medzičlánok medzi externými a vnútornými zainteresovanými 

stranami. Medzi jeho hlavné ciele zaraďujeme vytvorenie samostatného, efektívneho 

a spokojného self-organized tímu.  
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Medzi jeho kľúčové zodpovednosti patria nasledujúce položky: 

• zodpovednosť za celý proces scrum metodiky, 

• pomáhať tímu k dosiahnutiu jeho cieľov, 

• odstraňovať problémy, ktoré stoja v ceste k dosiahnutiu cieľov, 

• zodpovednosť za zlepšenie efektívnosti procesov metodiky scrum, 

• mať právo veta k zúčastneným stranám pri rozhodovaní. 

Podstatnú časť jeho pracovných povinností tvorí to, aby scrum v tíme správne fungoval. 

Má na starosti jeho dodržiavanie, ale má aj možnosť iniciovať zmenu. Samozrejme, ak je 

to treba. Mal by mať osvojené princípy koučingu, podporovať tím a jednotlivcov  

v ich rozvoji. Osoba v tejto pozícií musí byť komunikatívna, vnímavá, musí vedieť 

utlmovať konflikty a určite by nemala byť direktívna. 

Product Owner 

Product owner je v preklade vlastníkom produktu, čiže osoba, ktorá v rukách drží víziu 

produktu, zodpovedá za neho a určuje priority v priebehu vývoja. V spoločnosti SAP 

je táto pozícia vždy zapojená do plánovania a vývoja produktov, ktoré mu boli pridelené. 

Na rozdiel od product managera nie je zapojený do produktovej stratégie, marketingu 

a podpory predaja. 

Primárnym cieľom Product Ownera je porozumieť produktu a následne ho komunikovať 

tak, aby každý vedel čo urobiť a prečo. A to v rámci tímu, manažmentu ale aj zákazníkov. 

Dôležité je, aby cieľ bol pre všetkých rovnaký, aj keď spôsob komunikácie pre jednotlivé 

skupiny bude rozdielny. 

Ako som už spomínal, PO má na starosti definovanie vízie celého produktu a jej 

transparentnú komunikáciu tímu, zákazníkom a firme. Tiež definuje priority a rozhoduje 

o slede vývoja jednotlivých funkcionalít 

Medzi jeho kľúčové zodpovednosti zaraďujeme nasledujúce položky: 

• poskytovať víziu a smerovanie agilnému vývojovému tímu a zainteresovaným 

stranám počas celého projektu, 
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• starať sa o plánovanie položiek v projektovom backlogu,  

• priorizovať položky v projektovom backlogu na základe celkovej stratégie 

a obchodných cieľov, 

• optimalizovať prídavnú hodnotu, ktorú prináša jeho tím, 

• viesť proces navrhovania funkčného produktu založený na znalostiach získaných 

na základe spolupráce so zainteresovanými stranami. 

Product Owner je tímu neustále k dispozícií. Veľkou časťou jeho pracovnej náplne by ale 

mal byť kontakt so zainteresovanými stranami. Je potrebné aby zistil ich požiadavky 

a následne vždy správne rozhodol, kde je pravá hodnota pre zákazníka. Určite treba 

spomenúť, že Product Owner neriadi projektový tím, nemá možnosť mu prikazovať. 

On len stanovuje čo sa má robiť. 

Quality Specialist 

Quality Specialist, alebo tiež špecialista zabezpečovania kvality produktu, je tiež veľmi 

dôležitá personálna rola v projektovom tíme. Vo všeobecnosti sa snaží o dodržanie 

všetkých štandardov pred tým ako je konečný produkt predaný zákazníkovi. Za týmto 

účelom je tento odborník na kvalitu zodpovedný za vykonávanie testovania produktu, 

zisťovanie problémových oblastí a za poskytovanie výsledkov kontrol kvality 

zainteresovaným stranám. 

Medzi jeho zodpovednosti patrí: 

• analyzovať, určovať, zavádzať a vykonávať aktivity súvisiace s kontrolou kvality 

podľa vopred danej stratégie kontroly kvality a testovania pre produktovú oblasť, 

• vytvárať podrobný návrh testov vrátane požiadaviek na infraštruktúru 

testovacieho systému, 

• vytvárať a vykonávať manuálne alebo automatizované testy, 

• analyzovať výsledky testov (problémy) a prijímať príslušné následné opatrenia. 

Táto rola v projektovom tíme má základné poznatky o doméne produktu vrátane 

príslušných poznatkov o podnikových procesoch a scenároch. Tiež by mal mať základné 

pochopenie pre potreby zákazníkov, čo je dôležité pri dodržovaní projektového cieľa. 
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Pre kontrolu kvality vyvíjaného produktu je veľmi dôležité dodržiavanie štandardov 

stanovených spoločnosťou SAP. Preto by mal QS disponovať odbornými poznatkami 

a procesmi týkajúcich sa tejto problematiky Tak isto by mal ovládať dôležité zákonné 

požiadavky a aj nástroje súvisiace so zabezpečením najvyššej úrovne kvality testovania 

produktu. 

3.8.2 Use Case diagram 

Užívateľ potrebuje zistiť informácie o priebehu vývoja konkrétnej Fiori aplikácie. Vstúpi  

do Appedie a po vyhľadaní a zobrazení detailu zistí, že údaje je potrebné aktualizovať. 

 

Obrázok č. 11:Use Case Diagram Appedie 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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3.8.3 Personas 

Nasledujúca časť bude obsahovať persony štyroch hlavných personálnych rolí, pre ktoré 

je Appedia určená. 

 

Obrázok č. 12: Persona Program Manager 

(Zdroj: Vlastné spracovanie)  
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Obrázok č. 13: Persona Scrum Master 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Obrázok č. 14: Persona Product Owner 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

  



52 

 

 

Obrázok č. 15: Persona Quality Specialist 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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3.8.4 Wireframe 

Nasledujúca časť sa bude zaoberať návrhom Wireframe Appedie. Jedná sa o tzv. drôtené 

modely. Pomocou nich dochádza k znázorneniu hlavných elementov, ktoré bude 

aplikácia obsahovať. 

Vízia a ciele Appedie už boli stanovené v predchádzajúcich častiach. Tak isto boli zistené 

potreby, zodpovednosti a problémy záujmových strán. Na základe týchto všetkých 

požiadaviek zostavíme jednoduchý, prehľadný model. 

 

Obrázok č. 16: Wireframe #1 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Na predchádzajúcom obrázku môžeme vidieť prvý náčrt Appedie. Ten bol navrhnutý 

s pomocou zainteresovaných strán. Pomocou tohto zobrazenia aplikácie budú užívatelia 

môcť vidieť všetky Fiori aplikácie v prehľadnom zozname, ktorý bude zobrazovať 

základné charakteristiky konkrétnej Fiori aplikácie. Na vyhľadávanie a filtrovanie budú 

môcť použiť filtre, ktoré budú umiestnené nad tabuľkou. To dopomôže k rýchlejšiemu 

nájdeniu toho správneho výsledku. 
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Pre zobrazenie podrobnejších informácií o konkrétnej Fiori aplikácii je najvhodnejšie 

použiť oddelenú stránku. Na jej vrchu bude oddelená časť, ktorá obsahuje najhlavnejšie 

z nich. Tiež bude obsahovať globálne akcie nad celou aplikáciou. Pod ňou sa následne 

zobrazia ostatné informácie. Tie budú kategorizované do sekcií, z ktorých každá z nich 

môže mať ešte podsekcie. Predbežný návrh stránky detailu aplikácie môžete vidieť nižšie. 

 

Obrázok č. 17: Wireframe #2 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

  



55 

 

4 VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENIA 

Ako už podľa názvu môžeme vidieť, nasledujúca časť tejto diplomovej práce bude 

zahŕňať návrh informačného systému, ktorý bude mať podobu SAP Fiori aplikácie 

s názvom Appedia. Tá by sa mala stať novým integrovaným nástrojom na získanie 

všetkých potrebných informácií o práve prebiehajúcom vývoji SAP Fiori Aplikácií. 

Táto kapitola bola vypracovaná na základe mojej trojročnej praxi v spoločnosti SAP 

na pozícií UX Designer. Podkladové materiály, ktoré sú potrebné na vypracovanie tejto 

kapitoly sú uvedené pod označením (27) v zozname použitých zdrojov. 

4.1 D-gate 1  

Nasledujúca časť tejto práce bude venovaná druhej fáze Design-Led Development 

Process, ktorá sa nazýva D-gate 1. Tá je venovaná návrhu designu celej aplikácie 

v podobe high-fidelity prototypu. Táto časť sa bude zaoberať jeho návrhom a popisom 

jednotlivých častí, ktoré sú použité na efektívne zobrazenie dát v aplikácií Appedia. 

Ako som už spomínal pri D-gate 0, nie všetky kroky uvedené v popise DLD procesu 

sú  pre účely tejto diplomovej práce relevantné. Z tohto dôvodu nebude nasledujúca časť 

obsahovať iba niektoré časti tohto procesu. 

4.1.1 SAP Fiori Launchpad 

Pre vstup do aplikácie Appedia je nutné použiť SAP Fiori Lauchpad, ktorý je súčasťou 

konceptu cloudovej platformy SAP Fiori. Je hostiteľom aplikácií, ktorý poskytuje služby 

ako sú navigácia, prispôsobenie požiadavkám používateľa, ale tiež obsahuje možnosť 

konfigurácie a vstavanú podporu. 

Tvorí vstupný bod do aplikácií Sap Fiori, ktorých súčasťou je aj aplikácia Appedia. 

Launchpad zobrazuje domovskú stránku užívateľa, ktorý sa do platformy dostane 

po zadaní prístupových údajov. Skladá sa z dlaždíc, tzv. Launch Tile. Každá predstavuje 

vstupnú bránu do konkrétnej aplikácie. Užívateľ má možnosť prispôsobiť si túto 

domovskú obrazovku pridaním, odstránením alebo zoskupením dlaždíc podľa svojich 

požiadaviek. 
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Obrázok č. 18: SAP Fiori Launchpad  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Vrchná časť obrazovky obsahuje tzv. Shell Bar. Ten je vždy viditeľný a stará sa o rýchlu 

navigáciu v hierarchickej štruktúre aplikácií. Tiež poskytuje funkcie, ktoré sú prístupné 

z každej časti systému.  

 

Obrázok č. 19: Shell Bar 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

V ľavej časti sa nachádza logo SAP, ktoré slúži ako priamy vstup na SAP Fiori 

Launchpad. Dôležitou časťou je informácia o názve aplikácie, v ktorej sa užívateľ práve 

nachádza. Po kliknutí na tento názov sa zobrazí história otvorených aplikácií. Tá slúži 

na rýchly prechod medzi aplikáciami, ktoré užívateľ zavrel a potrebuje sa k nim vrátiť. 

Nemusí sa vracať späť na Launchpad a potom na konkrétnu aplikáciu. 

Na druhej strane Shell Baru sa nachádza tlačidlo vyhľadávania, tzv. Enterprise Search. 

Používateľ skrz túto funkciu môže prehľadávať všetky aplikácie a obchodné položky 

v systéme. Tiež sa tu nachádza tlačidlo CoPilot, digitálny asistent systému SAP Fiori. 

Na konci sa nachádza obrázok profilu užívateľa, ktorý je vstupom k užívateľskému menu 

alebo tiež User Menu. 
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Obrázok č. 20: User Menu  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Launch Tile umiestnené na Launchpade reprezentujú jednotlivé aplikácie. Môžu 

zobrazovať rôzne druhy obsahu, ktorý je založený na dostupných informáciách dodaných 

samotnou aplikáciou. Launch Tile obsahuje názov aplikácie, podnázov a ikonu, ktorá má 

ilustračný charakter. Dlaždice môžu tiež obsahovať živé stavové indikátory, napr. počet 

otvorených úloh, percentuálnu zmenu kľúčového indikátora alebo grafické zobrazenie 

výsledku za posledné obdobie. 

 

Obrázok č. 21: Launch Tile Appedia 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Predmetom tejto diplomovej práce je aplikácia Appedia, pre ktorú bola navrhnutá Launch 

Tile na predchádzajúcom obrázku. Tá obsahuje názov „Appedia“ a voliteľný text „Fiori 

App Overview“. Ten užívateľovi poskytuje bližšiu informáciu o obsahu dát v aplikácií, 

čiže prehľad všetkých dostupných údajov o aplikáciách Fiori. 
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Obrázok č. 22: Links 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Aplikácie tiež reprezentujú odkazy, tzv. Links. Tie môžeme vidieť na predchádzajúcom 

obrázku. Sú súčasťou graficky oddelenej sekcie, kde sa zobrazujú v podobe názvu odkazu 

a voliteľným podnadpisom. Jedná sa o aplikácie, ktoré nie sú často používané a väčšinou 

sú iba súčasťou niektorých aplikácií v danej sekcií. Využívajú sa na ich správu, 

nastavenie, alebo ako konfigurátor spojenia medzi dvoma aplikáciami v sekcii. 

Súčasťou každého Launchpadu je tiež sekcia na pravej strane s upozorneniami  

pre prihláseného užívateľa, tzv. Notifications. Tá obsahuje zoznam upozornení 

generovaných systémom z rôznych zdrojov. Tieto upozornenia môžu byť priorizované 

a následne usporiadané do skupín. Z upozornenia následne môže užívateľ prejsť na 

príslušnú aplikáciu alebo vykonať okamžitú akciu. To závisí od konfigurácie danej 

aplikácie. 

 

Obrázok č. 23: Notifications 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Na nasledujúcom obrázku môžeme vidieť navrhovaný Fiori Launchpad pre užívateľa 

aplikácie Appedia. Jednotlivé dlaždice slúžia iba na možnú ilustráciu domovskej stránky 

používateľa. 
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Obrázok č. 24: SAP Fiori Launchpad navrhovanej Appedie 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Ako táto práca už uvádza, celý koncept SAP Fiori je postavený na rolách, ktoré 

sú pridelené jednotlivým užívateľom daného systému. Inými slovami môžeme povedať, 

že rola používateľa v organizácií určuje, ktoré aplikácie sú pre neho relevantné a môže 

ich nájsť v samostatnej časti s názvom vyhľadávač aplikácií, tzv. App Finder. Ten je 

súčasťou User Menu. 

 

Obrázok č. 25: App Finder 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Ako môžeme vidieť na predchádzajúcom obrázku, jedná sa o veľmi jednoduché 

a intuitívne prostredie, ktoré umožňuje prehľadávať SAP Fiori aplikácie na jednom 

mieste. 

Slúži na jednoduché vyhľadávanie a pridávanie aplikácií na Launchpad, ktorý táto práca 

bude bližšie popisovať v nasledujúcej časti. Pridanie aplikácie na Launchpad docielime 

jednoduchým kliknutím na ikonu pripináčika a zvolením kategórie. Následne sa táto 

aplikácia zobrazí na Launchpade v nami zvolenej skupine aplikácií. Tiež slúži na priame 

spúšťanie málo používaných aplikácií. 

 

Obrázok č. 26: Pripnutie aplikácie na SAP Fiori Launchpad  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Appédiu budú môcť nájsť pomocou App Findera iba povolané osoby. V našom prípade 

to budú role, ktoré som popísal vyššie v časti 2.8.2 a predstavujú hlavné záujmové strany 

pri používaní tejto aplikácie. 
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4.1.2 Layout 

Ako sa v tejto práci už spomína, vstupným bodom pre každú aplikáciu je Launchpad. Ten 

obsahuje prispôsobené zobrazenie dlaždíc, ktoré si používateľ sám vybral. 

Po kliknutí na Launch Tile, ktorá sa nachádza na Launchpade, sa dostaneme do samotnej 

aplikácie. Nasledujúcim krokom pre vytvorenie Fiori aplikácie je správny výber layoutu 

a floorplanov pre jednotlivé časti aplikácie. 

Layout je návrh rozloženia aplikácie a floorplan je pôdorys jednej zo stránok aplikácie. 

Môžeme teda povedať, že layout je spôsob usporiadania jedného alebo viacerých 

floorplanov na obrazovke užívateľa. Jedná sa o hierarchické usporiadanie informácií,  

kde jednotlivé floorplany síce zobrazujú rôzne skupiny informácií, ale navzájom 

sú previazané a dopĺňajú sa. Nasledujúci obrázok znázorňuje rôzne možnosti rozloženia 

aplikácie, ktoré zahŕňa jeden alebo viacero floorplanov v celkovom layoute aplikácie. 

 

Obrázok č. 27: Možnosti rozloženia aplikácie 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Pri návrhu aplikácie si musíme zvoliť jeden zo základných SAP Fiori Layoutov, čiže 

rozloženie jednotlivých floorplanov v aplikácií. SAP Fiori používa dve základné 

rozloženia, ktoré sú Dynamic Page Layout a Flexible Column Layout. 

Dynamic Page Layout  sa používa keď chceme navrhnúť aplikáciu, ktorá bude obsahovať 

iba jeden floorplan obsahujúci všetky informácie. Nehodí sa na zobrazenie veľkého 

množstva dát s použitím SAP elementov, ako sú napríklad List Report, Analytical List 

Page alebo Object Page. 
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Ako môžeme vidieť z prvotného náčrtu aplikácie vo forme wireframe na návrh Appedie, 

budeme potrebovať dva rôzne floorplany. Jeden na zobrazenie zoznamu všetkých Fiori 

aplikácií a druhý na detailnejšie informácie týkajúce sa práve jednej aplikácie v zozname. 

Práve z tohto dôvodu bude aplikácia využívať Flexible Column  Layout, ktorý spĺňa naše 

požiadavky na zobrazenie viacerých floorplanov. Podrobne sa ním táto práca bude 

zaoberať v nasledujúcej kapitole. 

4.1.3 Flexible Column Layout 

Flexible Column Layout (FCL) je ovládací prvok, ktorý umožňuje zobrazovať viacero 

floorplanov na jednej stránke. To užívateľovi umožňuje rýchlejšiu a plynulejšiu 

navigáciu medzi viacerými floorplanmi. Tento layout ponúka zobrazenie až troch 

floorplanov v podobe stĺpcov. Tie sa môžu následne ľubovoľne rozširovať podľa toho, 

na ktorý sa práve užívatelia zameriavajú pri svojej práci. Tiež je možné medzi nimi 

ľubovoľne prepínať, skrývať a tým pádom aj zväčšovať ostatné stĺpce. Príklad tohto 

layoutu môžete vidieť na nasledujúcom obrázku. 

 

Obrázok č. 28: Flexible Column Layout 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Toto rozloženie sa správa responzívne, takže je vhodné pre stolné aj mobilné zariadenia. 

To znamená, že v závislosti od dostupnej šírky obrazovky sa načítava optimalizované 

rozloženie, aby sa zabezpečilo čo najlepšie užívateľské prostredie na každom zariadení. 

Používa sa v prípade, že chceme vytvoriť master-detail alebo master-detail-detail. 

Už z  pomenovania môžeme usúdiť, že sa jedná o hierarchicky usporiadanú štruktúru, 

kde master poskytuje usporiadaný zoznam prvkov, ktorých ďalšie podrobnosti zobrazuje 

práve detail. Nad týmto detailom sa následne dajú vykonávať rôzne akcie a úpravy. 

Master-detail-detail je potom len ďalšie rozšírenie o ešte hlbšie podrobnosti prvku 

na predchádzajúcom mastry. 

Na základe tohto rozloženia môže užívateľ vykonávať hĺbkovú analýzu dostupných 

informácií bez toho, aby sa musel zdĺhavo navigovať medzi rôznym obsahom aplikácie. 

Všetko je zobrazené v usporiadaných skupinách v rámci jedného zobrazenia. 

Štruktúra FCL je vložená pod Shell Bar, ktorý sme mohli vidieť už v kapitole SAP Fiori 

Launchpad. To dovoľuje užívateľom prístup k jeho službám naprieč celým systémom 

a taktiež poskytuje názov práve otvorenej aplikácie a spätnú navigáciu. 

Aby užívateľom poskytol FCL lepší prehľad, ponúka rôzne rozloženia s jedným, dvoma 

alebo troma vodorovne zarovnanými stĺpcami. Každý stĺpec je ale iba kontajner, čiže 

neposkytuje samotný obsah. V závislosti od veľkosti obrazovky je tak k dispozícií až päť 

základných rozložení, ktoré zobrazuje nasledujúci obrázok. 

 

Obrázok č. 29: Základné rozloženie Flexible Column Layout 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Keď sa pozrieme na wireframe Appedie v časti D-gate 0 tak zistíme, že bude využívať 

iba dva stĺpce. V tom prípade sa nasledujúce časti tejto práce budú odvíjať od vrchných 

troch usporiadaní Flexible Column Layoutu predchádzajúceho obrázku. 

FCL ponúka niekoľko jednoduchých akcií, ktoré užívateľom umožňujú prispôsobiť 

súčasne rozloženie podľa ich potrieb. Zaraďujeme medzi nich nasledujúce akcie. 

Funkcia zmeny usporiadania stĺpcov 

Tlačidlá s ikonou šípky umožňujú zväčšovať šírku daného stĺpca a tým meniť rozloženie 

floorplanov v rámci obrazovky užívateľa. Táto šípka sa nachádza v časti oddeľovača 

jednotlivých stĺpcov a ukazuje v smere, v ktorom je možno stĺpec rozbaliť. Ak táto akcia 

už nie je možná, šípka sa nezobrazuje. 

 

Obrázok č. 30: Tlačidlá zmeny usporiadania stĺpcov 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Správanie jednotlivých stĺpcov pri použití tejto funkcie zobrazuje nasledujúca schéma. 

Zelené šípky predstavujú akciu zmeny layoutu a akcie potrebné pre návrat 

k predchádzajúcemu rozloženiu zobrazujú zase modré šípky. 

 

Obrázok č. 31: Schéma správania zmeny usporiadania stĺpcov 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Funkcia režimu celej obrazovky 

Pomocou ikony celej obrazovky, ktorú môžeme nájsť v pravom hornom rohu 

jednotlivých stĺpcov, si môže užívateľ zobraziť daný stĺpec na celú obrazovku. Táto ikona 

sa zobrazuje iba v prípade, že existuje viac ako jeden stĺpec. 

 

Obrázok č. 32: Ikona režimu spustenia a ukončenia režimu celej obrazovky  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Ukončenie režimu celej obrazovky a tým vrátenie k pôvodnému rozloženiu je možné 

po kliknutí ikony ukončenia režimu celej obrazovky, ktorá pri zobrazení na celú 

obrazovku nahradí pôvodnú ikonu. Schému tejto akcie môžeme vidieť na nasledujúcom 

obrázku. 

Funkcia zavrieť 

Pomocou tejto funkcie, ktorá je tiež umiestnená v hornom pravom rohu stĺpca, je možné 

zavrieť posledný zobrazovaný stĺpec. Táto funkcia je tiež súčasťou zobrazenia na celú 

stránku. 

 

Obrázok č. 33: Ikona funkcie zavrieť 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

4.1.4 Floorplan 

Floorplany sa používajú na štruktúrované usporiadanie informácií v stĺpcoch FCL. 

Všetky aplikácie SAP Fiori musia byť navzájom konzistentné a rovnaké druhy informácií 

sa musia zobrazovať jednotným spôsobom. To zabezpečujú práve floorplany. Užívateľ 

tak vie, v ktorej časti aplikácie má hľadať informácie a akcie určitej povahy. SAP Fiori 

má niekoľko typov floorplanov, ktoré sa používajú pri riešení zobrazenia určitej povahy 

informácií. Sú to nasledujúce druhy. 
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Analytical List Page – jedná sa o dynamickú vizualizáciu údajov a podnikových 

informácií, ktorá ich umožní analyzovať krok po kroku z rôznych perspektív. Tiež 

užívateľom pomáha pochopiť aktuálnu situáciu a v prípade problému identifikovať 

príčinu. 

List Report – floorplan využíva zoznam, ktorý užívateľom umožňuje prezerať 

a pracovať s veľkým súborom položiek. Ponúka tiež funkcie na vyhľadávanie 

a filtrovanie, ktoré umožňujú efektívnu prácu s dátami. 

Worklist – zoznam, ktorý zobrazuje zbierku položiek určenú na spracovanie.  

Nie je určený na podrobnejšie spracovávanie a filtrovanie dát. Slúži iba ako prehľad 

položiek, nad ktorými je potrebné vykonať nejakú akciu. 

Overview Page – jedná sa o stránku, ktorá obsahuje najdôležitejšie informácie 

pre konkrétneho užívateľa. Poskytuje všetky potrebné informácie na jednom mieste a tým 

umožňuje rýchlo prezerať, filtrovať a reagovať na rôzne druhy informácií. 

Object Page – tento floorplan umožňuje užívateľovi zobraziť, vytvoriť alebo 

upraviť detailné informácie o objekte. Je to odporúčaný spôsob reprezentácie 

jednoduchých ale aj zložitých údajov v SAP Fiori. 

Initial Page – tento typ floorplanu sa používa na zobrazenie alebo upravenie 

iba jedného objektu. Obsahuje jediné vstupné pole, ktoré zabezpečuje veľmi rýchle 

nasmerovanie na požadovaný objekt v čo najkratšom čase. 

Wizard – tento floorplan zabezpečuje funkciu sprievodcu procesu. Používateľom 

pomáha dokončiť neznámu úlohu pomocou intuitívnej cesty. 

Na základe analýzy, z ktorej vzišiel aj wireframe Appedie, použijeme vhodné floorplany 

pre jednotlivé časti aplikácie. Floorplan List Report využijeme v prvom stĺpci FCL, 

pretože je vhodný pre zobrazenie veľkého počtu dát v štruktúrovanom zozname. 

V druhom stĺpci plánujeme zobrazovať detaily. Preto je vhodné využiť práve Object 

Page. Tieto floorplany si hlbšie rozoberieme v nasledujúcich kapitolách práce. 
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4.1.5 List Report 

Ako sa už spomína vyššie v tejto práci, tzv. Launchpad slúži ako vstupná brána 

do aplikácií. Po kliknutí na Launch Tile aplikácie Appedia, ktorá je predmetom tejto 

diplomovej práce, sa dostaneme na jej úvodnú obrazovku. Tá bude postavená na Flexible 

Column Layoute a prvá časť aplikácie je tvorená generickým floorplanom Fiori s názvom 

List Report. 

Vďaka tomuto floorplanu môžu užívatelia prezerať a pracovať s veľkým počtom položiek 

a to vďaka prehľadnému zoznamu, ktorý stránka obsahuje. Môžeme v ňom nájsť veľa 

funkcií, ktoré užívateľom umožňujú zefektívniť prácu s veľkým množstvom dát. Často 

sa využíva ako vstupný bod k detailom jednotlivých položiek. 

List Report pomáha používateľom v prípade, že musia vyhľadávať a vykonávať rôzne 

akcie nad relevantnými položkami. Pomáhajú im v tom implementované funkcie tohto 

floorplanu, ako sú vyhľadávanie, filtrovanie, triedenie alebo zoskupovanie. 

Užívatelia majú tiež možnosť zobraziť relevantné údaje pomocou rôznych vizualizácií, 

ako sú napríklad tabuľky alebo rôzne druhy grafov. Tiež môžu pracovať s odlišnými 

pohľadmi nad dátami, ktoré si môžu sami definovať. 

 

Obrázok č. 34: List Report 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Z podrobnejšieho popisu môžeme usúdiť, že List Report bude to najlepšie riešenie 

pre navrhovanú prvú stránku Appedie. Štruktúra tohto floorplanu sa skladá z dvoch 

hlavných častí. Prvou je oblasť hlavičky, tzv. Header. Tá sa ešte člení na názov hlavičky 

(1, Header Title) a obsah hlavičky (2, Header Content). Druhou časťou je telo stránky (3, 

Content Area), v ktorom sa zobrazuje hlavný obsah floorplanu. Jednotlivé časti 

znázorňuje predchádzajúci obrázok. 

4.1.6 Návrh List Report floorplanu pre aplikáciu Appedia 

V nasledujúcej časti sa dostávame k samotnému návrhu prototypu Appedie pomocou 

floorplanu List Report. Ako sa už uvádza vyššie, bude pozostávať z dvoch hlavných 

skupín elementov a to sú možnosti filtrovania v časti Header a tabuľka v časti Content 

Area. 

V prvej sekcií, Header Title, bude umiestnený element s názvom Variant Management. 

Jedná sa o správu variantov obsahu stránky. Pomocou nich si môže užívateľ uložiť všetky 

nastavenia pre filtre, vybrané karty, tabuľky a grafy. Tie tvoria obsah danej stránky. 

Varianty si môžu užívatelia navoliť sami a následne môžu použiť prednastavený variant 

už pri spustení aplikácie. 

 

Obrázok č. 35: Variant Management 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Použitie tohto elementu je voliteľné. V Appedii si ale nájde svoje uplatnenie, pretože 

sa v nej nachádza veľké množstvo dát. Užívateľ ale pracuje väčšinu času iba s ich určitou 

skupinou, ktorá má rovnaké charakteristiky. 
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Header Content bude obsahovať panel s filtrami, tzv. Filter Bar. Zo  samotného názvu 

môžeme vidieť, že sa jedná o element, ktorý sa používa na filtrovanie obsahu tela List 

Reportu. Na začiatku tejto lišty sa nachádza tiež funkcia rýchleho vyhľadávania. 

Tá prehľadáva celý obsah tela stránky bez ohľadu na to, či sú viditeľné alebo nie. 

 

Obrázok č. 36: Filter Bar s funkciou rýchleho vyhľadávania 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Tento panel sa následne skladá z jednotlivých filtrov, ktoré predstavujú vstupný bod 

pre užívateľa. Ten zadá požadovaný kľúč, podľa ktorého sa následne vyfiltruje obsah 

stránky. Poznáme však rôzne typy vstupov a túto problematiku riešia prispôsobené 

vstupné kontajnery, tzv. Input Boxy. 

Základným Input Boxom je Input Field, čiže vstupné pole. Tvorí ho textové pole, 

do ktorého môže užívateľ zadávať textové alebo číselné hodnoty. 

 

Obrázok č. 37: Input Field 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Modifikáciou tohto základného vstupného poľa je Multi-Input Field, čo je pole 

s viacerými vstupmi. Umožňuje užívateľovi zadať viac ako jednu hodnotu vstupu. Tie sa 

zobrazujú ako tzv. tokeny. 

 

Obrázok č. 38: Multi-Input Field s funkciou Value Help 

(Zdroj: Vlastne spracovanie) 

Input Field a Multi-Input Field môžu byť tiež rozšírené o funkciu Value Help. Tento 

element je akýsi pomocník, ktorý užívateľovi pomáha nájsť a vybrať jednu alebo viacero 

hodnôt z dlhého zoznamu údajov. Otvára sa v samostatnom dialógovom okne. 
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Obrázok č. 39: Select 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Na predchádzajúcom obrázku sa nachádza Select, ktorý je ďalším typom vstupu. Tento 

ovládací prvok, tiež známy ako dropdown, umožňuje užívateľovi vybrať položku 

z vopred preddefinovaného zoznamu. 

 

 

Obrázok č. 40: Header navrhovanej Appedie 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Ako môžeme vidieť na predchádzajúcom obrázku, v Appedii je možné filtrovať celkovo 

na základe dvanástich rôznych kritérií. Tie predstavujú hlavné charakteristiky 

jednotlivých Fiori aplikácií, na základe ktorých je možné dosiahnuť potrebné zúženie 

počtu zobrazovaných výsledkov. 

V tejto časti sa tiež nachádza informácia o použitom filtrovaní, „Adapt Filters (1)“. Po jej 

rozkliknutí sa zobrazia ďalšie možnosti filtrovania, ktoré si užívateľ môže sám nastaviť. 

Posledným elementom je tlačidlo „Go“, ktoré sa zobrazuje iba v režime manuálnej 

aktualizácie obsahu stránky. K aktualizácii obsahu dôjde až po nastavení filtrov a stačení 

tohto tlačidla. Tento spôsob využíva Appedia z dôvodu veľkého množstva dát. Keby sme 

použili aktívnu aktualizáciu, tzn. že po zadaní filtra sa nám aktualizuje obsah, malo by to 

dopad na rýchlosť načítania dát z databázy. 
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Na spodnej hrane Filter Baru sa nachádza tlačidlo šípky. Používateľ si tak má možnosť 

zbaliť alebo rozbaliť tento element. To je vhodné pri prezeraní samotného 

už vyfiltrovaného obsahu, lebo dôjde k zväčšeniu zobrazovacej plochy tela stránky. 

 

Obrázok č. 41: Content Area 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Content Area, alebo tiež obsah tela floorplanu, môžeme vidieť na predchádzajúcom 

obrázku. Tvorí ho vo väčšine prípadov panel nástrojov tabuľky (1, Table Toolbar) 

a samotná tabuľka (2, Table). Existuje však ešte viacnásobné zobrazenie, čo nie je ale 

prípad Appedie. 

 

Obrázok č. 42: Table Toolbar navrhovanej Appedie 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Ako už názov hovorí, Table Toolbar tvorí súčasť tabuľky, ktorá sa nachádza hneď 

pod týmto panelom. V ľavej časti sa nachádza názov spolu s počtom položiek, ktoré 

tabuľka obsahuje. V pravej časti sú zase lokálne akcie nad tabuľkou. Medzi lokálne akcie 

nad tabuľkou, ktoré sú v Appedii podporované, patrí obnova dát z databáze, nastavenia 

a export dát z tabuľky, napríklad vo formáte .xmls. 

Table, čiže tabuľka obsahuje skupinu riadkov a stĺpcov, ktoré môžu obsahovať 

informácie akéhokoľvek druhu, ale aj interaktívne ovládacie elementy. Na zobrazenie 

veľkého množstva dát sa používa niekoľko druhov tabuliek, ktorých hlavné rozdiely 

sú uvedené nižšie. 
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Responsive Table – tento element tvorí predvolenú tabuľku SAP Fiori. Poskytuje 

grafické oddelenie riadkov, ale nie stĺpcov, tzn. že nevyužíva mriežku. Dôraz  

je tak kladený na riadkové položky, nie samostatné bunky. Je responzívna, čiže sa dokáže 

prispôsobovať veľkosti obrazovky užívateľa. 

Analytical Table - výhodou tejto tabuľky sú výkonné možnosti pre prácu s dátami 

vrátane pokročilého zoskupovania a agregácie. Tiež poskytuje zobrazenie súčtov alebo 

aritmetických priemerov hodnôt celého stĺpca. Táto Tabuľka nie je tiež responzívna. 

Tree Table - poskytuje viaceré úrovne hierarchického zoskupovania údajov 

v stromovej štruktúre. Na rozdiel od ostatných tabuliek, má možnosť vykonať akciu 

nad zoskupením záznamov, napr. mazanie. 

Na základe krátkeho popisu tabuliek, ktoré nám poskytuje SAP Fiori a wireframu 

aplikácie z analytickej časti môžeme povedať, že pre návrh Appedie je vhodné použiť 

Analytical Table. Na podrobnosti, ktoré sa jej týkajú, sa pozrieme v nasledujúcej kapitole. 

Analytical Table, tiež známa pod skratkou ALV, poskytuje prehľadný pohľad na všetky 

údaje týkajúce sa Fiori Aplikácií. Jej použitie je vhodné pre zobrazenie viac ako tisíc 

riadkov, pretože na rozdiel od ostatných tabuliek, je architektúra tejto tabuľky 

optimalizovaná na spracovanie veľkého množstva položiek. 

Táto tabuľka sa zameriava na jednotlivé bunky, nie na celé riadky. Práve z tohto dôvodu 

používa na oddelenie všetkých údajov mriežku. Tabuľka sa tak stáva prehľadnou 

a užívateľsky prijateľnou.  

Ako je uvedené vyššie, v prehľade tabuliek SAP Fiori, tabuľka nie je úplne responzívna. 

To znamená, že síce nie je prispôsobená pre inteligentné telefóny, ale je možné 

zobrazovať niekoľko stĺpcov veľa seba pomocou horizontálneho posunutia po stránke. 

Je tu tiež možnosť ukotviť jednotlivé stĺpce, napr. prvý stĺpec s kľúčovou charakteristikou 

riadku. Užívateľ tak nestráca prehľad, v ktorom riadku tabuľky sa nachádza. 
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Na rozdiel od iných tabuliek ponúka tiež možnosť automaticky zobraziť súčet alebo 

aritmetický priemer stĺpca v agregovanej bunke. Tá je umiestnená pod stĺpcami tabuľky. 

Táto funkcionalita je pre Appediu kľúčová a aj z tohto dôvodu bol vybratý práve tento 

druh tabuľky. 

 

Obrázok č. 43: Analytical Table navrhovanej Appedie 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Na predchádzajúcom obrázku je Analytical table navrhovaného prototypu Appedie. 

Tabuľka umožňuje vertikálne aj horizontálne posúvanie. Aby bola užívateľovi stále 

viditeľná informácia o tom, v akom riadku sa nachádza, je prvý stĺpec tabuľky pevne 

ukotvený. K  horizontálnemu posunutiu dochádza iba u zvyšku tabuľky. 

V prvom stĺpci tabuľky sa nachádzajú zaškrtávacie políčka, tzv. CheckBoxy. 

Tie umožňujú označenie viacerých riadkov tabuľky a následne nad nimi vykonať akciu. 

V prípade tejto aplikácie je to akcia „Refresh“, čiže obnova dát z jednotlivých 

informačných systémov. 

Tabuľka obsahuje niekoľko interaktívnych elementov. V stĺpci s názvom „App Name“ 

môžeme vidieť hneď prvý, ktorý má názov Link. Jedná sa o hypertextový odkaz. Je to 

interaktívny textový prvok slúžiaci na zaistenie prepojenia na inú stránku aplikácie alebo 

zobraziť podrobnosti o danom objekte. Link symbolizuje modrá farba, aby užívateľ vedel 

rozlíšiť jednoduchý text od odkazu.  

V tabuľke môžeme vidieť hneď niekoľko Linkov. Napríklad stĺpce s názvom „Fiori ID“ 

alebo „App Name“ sa používajú na prepojenie so stránkou, ktorá obsahuje podrobnosti 

o objekte. Tej sa bude venovať nasledujúca kapitola. 
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V tabuľke tiež môžeme vidieť tzv. Smart Link v stĺpci „Product Owner“. Po kliknutí  

na tento odkaz sa zobrazia podrobnosti o objekte, čiže o Produkt Ownerovi.  

Na zobrazenie sa používa Popup, ktorý je zobrazený na nasledujúcom obrázku. Užívateľ 

má tak okamžitý prístup k informáciám o danej osobe, napr. ku kontaktným informáciám 

alebo organizačnej jednotke. 

 

Obrázok č. 44: Zobrazený Popup pomocou Smart Link 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

V tabuľke je tiež použitý element Progress Indicator. Ten predstavuje aktuálny pokrok 

v procese, ktorý sa uvádza v absolútnych číslach alebo percentách. Aktuálny stav 

je zobrazený pomocou vyplnenia stavového pásiku farbou. Tá používa tri rôzne odtiene: 

zelená, oranžová, červená. Sú to sémantické farby, ktoré majú základný význam: 

pozitívne, kritické, negatívne. Na nasledujúcom obrázku môžeme vidieť príklady týchto 

elementov. 

 

Obrázok č. 45: Progress Indicator v troch sémantických farbách 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Na pravej strane tabuľky sa nachádza ešte jeden ukotvený stĺpec s ikonami šípok. 

Tie slúžia, podobne ako hypertextové prepojenia v stĺpcoch „Fiori ID“ a „App Name“, 

na zobrazenie podrobností o danom riadku. Zobrazujú sa na samostatnej stránke, ktorej 

sa bude venovať nasledujúca kapitola. 

Finálny prototyp List Report floorplanu bude vyzerať nasledovne. 

 

Obrázok č. 46: Prototyp Appedia List Report 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

4.1.7 Object Page 

Podľa navrhnutého mockupu budeme ešte potrebovať zobraziť detailné informácie, ktoré 

súvisia s jednotlivými položkami v tabuľke, čiže Fiori aplikáciami. Na úvodnej stránke 

Appedie nie sú uvedené všetky informácie, iba tie najdôležitejšie pre výber správneho 

záznamu. V prípade, že užívateľ bude chcieť vidieť podrobné informácie, použije Link 

umiestnený na objektoch v stĺpcoch „Fiori ID“, „App Name“ alebo tlačidlo šípky 

umiestnenej v pravej časti ALV. Následne budú zobrazené detailné informácie o Fiori 

aplikácií. 

Na základe správania Flexible Column Layoutu, bude List report zmenšený na tretinu 

stránky a na zvyšnej časti obrazovky sa zobrazí nový floorplan. Rozvrhnutie stránky bude 

v tom prípade nasledovné. 
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Obrázok č. 47: FCL rozloženie Appedie (List Report / Object Page) 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Floorplan, ktorý bude použitý na zobrazenie detailov o Fiori aplikácií, je vybratý 

na základe potrieb užívateľov. Tie sme zistili v analytickej časti. Podľa navrhovaného 

mockupu a popisu floorplanov bude vhodným riešením použitie Object Page Floorplanu. 

4.1.8 Návrh Object Page floorplanu pre aplikáciu Appedia 

Object Page sa používa na zobrazenie a kategorizáciu všetkých relevantných informácií 

o danom objekte. Tento floorplan sa používa v prípadoch, že užívateľ potrebuje získať 

prehľad o objekte. Tak isto sa používa na vytvorenie alebo upravenie informácií, ktoré 

zobrazuje. 
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Obrázok č. 48: Object Page Floorplan 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Ako môžeme vidieť z predchádzajúceho obrázku, pôdorys Object Page sa skladá 

z niekoľkých častí. Najhlavnejšími sú dynamická hlavička stránky (1, Dynamic Page 

Header) a telo stránky (3, Content Area). Na rýchly prístup ku kategorizovaniu obsahu 

sa používa navigačná lišta (2, Navigation Bar). Tento element nie je povinný, ale 

v Appedii nájde svoje využitie na rýchlu navigáciu užívateľa vo veľkom množstve dát. 

Dynamic Page Header obsahuje kľúčové informácie o objekte. Užívateľ tak hneď vie, 

kde má hľadať základné, podstatné informácie hneď po otvorení tohto floorplanu. 

Vo vrchnej časti hlavičky sa nachádza názov otvoreného objektu, ktorý je sprevádzaný 

podnadpisom, v prípade Appedie je to informácia o poslednej aktualizácii údajov 

o objekte. Pod nimi sa zobrazujú informácie vo formáte: „Názov Informácie: 

Informácia“. Ako môžeme vidieť, tieto dva údaje sú rozlíšené farebne a oddelené 

dvojbodkou. Niektoré informácie môžu mať podobu Linku, preto majú modrú farbu. 

V hlavičke sa ešte nachádzajú globálne akcie (4, Global Actions). Pomocou nich môže 

užívateľ vykonať akciu nad celou stránkou, napr. prepnúť ju do režimu úprav, obnoviť 

údaje a pod. Hlavičku je tiež možné zbaliť alebo rozbaliť pomocou tlačidla šípky 

v jej spodnej časti. Navrhovanú Dynamic Page Header môžete vidieť na nasledujúcom 

obrázku. 
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Obrázok č. 49: Dynamic Page Header navrhovanej Appedie 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Aplikácia Appedie je rozšírená ešte o jednu navigačnú lištu, ktorú môžeme vidieť 

na vrchu pod Shell Barom. Jedná sa o navigačnú lištu, cez ktorú môže užívateľ prepínať 

obsah celej stránky v jednotlivých releasoch. Každý release má v tabuľke osobitný 

riadok. Táto lišta užívateľovi urýchli celkovú navigáciu medzi nimi. 

Medzi globálne akcie, ktorými Appedia disponuje, radíme „Edit“, „Open in“ a „Refresh“. 

Prvou z nich, čiže funkcia „Edit“, slúži na zapnutie režimu úprav. Všetky elementy, ktoré 

je možné zmeniť, sa stanú editovateľnými. Na uloženie akcie sa používa Footer Bar 

s príslušnými akciami, napr. „Save“ a „Cancel“. Ďalšie tlačidlo „Open in“ slúži na 

otvorenie detailu v inej aplikácií Fiori a „Refresh“ slúži na obnovenie údajov 

z jednotlivých informačných systémov. 

 

Obrázok č. 50: Footer Bar s tlačidlami Save a Cancel 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Pod hlavičkou sa nachádza už spomínaný Navigation Bar a pod ňou je samotné telo, čiže 

Content Area. Tá zobrazuje zoskupené informácie o práve otvorenom objekte, 

tzv. Sections. Tie sú oddelené pomocou lišty s príslušným názvom. Zobrazené informácie 

môžu byť ešte ďalej rozdelené na podsekcie. 
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Obrázok č. 51: Content Area navrhovanej Appedie 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Navigation Bar sa viaže na navigáciu v tele stránky. Pomocou stlačenia názvu, ktorý 

obsahuje Link, sa užívateľ automaticky dostane na korešpondujúcu sekciu. Content Area 

Appedie ich celkovo obsahuje sedem. Jedna z nich je ešte členená na štyri podsekcie 

pomocou ponuky zobrazenej po kliknutí. Je to záložka „Test Result“, ktorú môžeme 

vidieť na nasledujúcom obrázku. Tá užívateľa odnaviguje rovno na podsekciu v danej 

sekcii. 

 

Obrázok č. 52: Podsekcie záložky Test Result 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Finálny prototyp Object Page umiestnenej na Flexible Column Layoute bude vyzerať 

nasledovne. 

 

Obrázok č. 53: Prototyp Appedia List Report s otvorenou Object Page 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Content Area Appedie obsahuje elementy, ktoré sú v tejto práci už spomenuté a popísané. 

Obsahuje však jeden nový element a to je Line Chart. Jedná sa o čiarový graf, ktorý 

zobrazuje dáta ako sériu bodov spojených priamkami. Je to základný typ grafu, ktorý 

sa využíva vo veľa oblastiach. Používa sa hlavne na vizualizáciu trendu dát v časových 

intervaloch. Celý Content Area môžete nájsť v prílohe číslo I tejto diplomovej práce. 

4.2 D-gate 2 

D-gate 2 je záverečná fáza Design-Led Development Process. Nazýva sa tiež „Develop“, 

čo v preklade znamená vyvinúť. Cieľom tejto fázy je samotná implementácia návrhu 

a vytvorenie požadovaného produktu. 

Počas vývoja aplikácií Fiori môžu nastať rôzne situácie, ktoré budú brániť 

v implementácií všetkých požiadaviek, ktoré boli navrhnuté v podobe prototypu, ktorý je 

výstupom z predchádzajúcej fáze. Dôvody môžu byť rôzne, napr. sa jedná o nové zistenia 

zo spätnej väzby koncového užívateľa, optimalizácie aplikácie alebo určité prvky nebolo 

možné naprogramovať kvôli technickým obmedzeniam. V tomto prípade sú potrebné 

iterácie procesu a následné úpravy v aplikácii. 
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Ako sa v tejto práci už spomína, účel D-gate 2 je zabezpečiť, aby finálna implementácia 

a dizajn boli vykonané v súlade SAP Fiori Guidelines. Kontrola ich dodržania 

sa vykonáva na základe stretnutia s recenzentami. Je to skupina ľudí, ktorý sú dôverne 

oboznámení zo všetkými náležitosťami, ktoré je potrebné dodržať na zachovanie 

konzistencie naprieč všetkými SAP Fiori aplikáciami. 

Čo sa týka samotnej Appedie a dokončenia tejto fázy, stretnutie s recenzentami prebehlo 

úspešne. Aplikácia prešla kontrolou dodržovania SAP Fiori Guidelines a tým pádom 

sa stala súčasťou interného systému. Keďže sa jedná o internú aplikáciu s hlavným 

účelom zefektívniť prácu interných zamestnancov SAP, nebola zaradená do produktovej 

rady tejto spoločnosti. 

4.3 Celkové zhodnotenie prínosov Appedie 

Posledná kapitola tejto diplomovej práce obsahuje celkom tri časti, ktoré sa týkajú 

zhodnotenia prínosov Appedie. Tie predstavujú rôzne hľadiská hodnotenia a to slovné, 

časové a ekonomické. 

Je nutné zmieniť, že všetky hodnoty, ktoré obsahuje táto časť práce, sú len približné 

odhady. Spoločnosť SAP nedovoľuje zverejňovanie údaje citlivej povahy, ktorými 

sú napríklad mzdové ohodnotenia zamestnancov. 

4.3.1 Slovné zhodnotenie prínosov 

Hlavným cieľom Appedie, ktorý sa vývojovému tímu podarilo úspešne dosiahnuť 

v predchádzajúcich častiach tejto diplomovej práce, bolo poskytnúť jednotný zdroj 

informácií, ktorý obsahuje agregované informácie z rôznych informačných systémov 

spoločnosti SAP. 

Jednotným zdrojom sa rozumie komplexný pohľad na priebeh vývoja Fiori aplikácií 

v spoločnosti. Tým sa stala práve Appedia, ktorá užívateľovi umožňuje veľmi rýchly 

a ľahký prístup ku všetkým dôležitým informáciám a KPI, ktoré súvisia s aplikáciami 

Fiori. Užívateľ k nim tak môže pristupovať z jedného miesta kedykoľvek, čo znížilo 

pracnosť zberu a následného spracovávania údajov. 
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Obsahuje tiež komplexné analytické správy o vyvíjaných aplikáciách z rôznych 

perspektív. Ich súčasťou sú aj aktuálne informácie o stave založenom na softwarovej 

verzii produktu. Poskytuje tiež prehľad jednotlivých aplikácií Fiori z akejkoľvek 

dostupnej perspektívy KPI pre súčasný aj minulý vývoj. 

Užívateľ tu môže nájsť zhromaždené výsledky testov, na základe ktorých je možné 

sledovať aktuálny stav prebiehajúceho vývoja, ale aj stav už dokončených aplikácií. 

Zabezpečujú to aktualizované údaje ohľadom dokončených povinných testov. Týmto 

spôsobom je možné monitorovať pokrok veľmi jednoduchou cestou. 

Medzi ďalšie informácie, ktoré obsahuje, patrí aj dokumentácia. Tá je nutnou súčasťou 

vývoja každej aplikácie. Ďalej tu môžeme nájsť aj kontakty na všetky osoby, ktoré 

sa podieľali na vývoji. Užívateľ tak pomocou prehľadného zoznamu získa ihneď 

informáciu o tom, kto je súčasťou vývojového tímu a akú úlohu v ňom zohrával. 

Jednotlivé osoby môže následne priamo kontaktovať vďaka možnosti zobrazenia 

kontaktných informácií o danej osobe. 

Medzi ďalšie prínosy, ktoré poskytuje svojim užívateľom, patria hypertextové prepojenia 

do všetkých nástrojov, z ktorých čerpá a následne zobrazuje informácie. Tým sa zaručí 

veľmi rýchla navigácia k zdroju informácií, kde je napríklad možné vykonať úpravy, 

bez ďalších zbytočných interakcií užívateľa. 

4.3.2 Ekonomické zhodnotenie prínosov 

Táto časť sa bude venovať ekonomickej náročnosti návrhu a následnej implementácie 

Appedie. Nasledujúca tabuľka obsahuje približné odhady časovej náročnosti, ktoré 

sú potrebné na vznik Appedie. Tieto údaje boli získané na základe odhadu. 

Ako som už spomínal vyššie, mzdové náklady sú citlivé údaje. Preto sú v tabuľke 

uvedené priemerné mzdy jednotlivých pracovných pozícií na trhu práce. 
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Tabuľka č. 1: Ekonomické zhodnotenie 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 Potrebný čas [hod] Mzda [Kč/hod] 

Program Manager 1 80 1237 

Project Manager 1 475 934 

Software Architect 1 160 1097 

Scrum Master 1 475 879 

UX Designer 1 350 780 

Back-End Developer 1 525 824 

Front-End Developer 1 340 792 

Quality Specialist 1 160 769 

   

 Celkom 8 432 275 Kč 

Celkové náklady na návrh a implementáciu Appediu sú odhadnuté na 8 432 275 Kč. Táto 

suma neobsahuje žiadne časové rezervy ani iné nepredvídateľné náklady. 

4.3.3 Časové zhodnotenie prínosov 

Nasledujúca časť obsahuje diagram, ktorý zobrazuje pohľad na pôvodný a nový proces 

užívateľov. Tých predstavujú zainteresované strany (Program Manager, Scrum Master, 

Product Owner, Quality Specialist). Pre účely tejto diplomovej práce ich ale budeme 

považovať za rovnocenných.  

V nasledujúcom procese predpokladáme, že užívateľ potreboval získať dáta z každého 

informačného systému. To sa ale v skutočnosti môže líšiť v závislosti od dát, ktoré 

skutočne potrebuje. Tieto situácie sú ale nepredvídateľné a preto budeme pracovať 

s týmto predpokladom. 

Jedným zo vstupov pre časové zhodnotenie prínosov je aritmetický priemer hodinových 

mzdových nákladov jednotlivých zainteresovaných strán. Tie boli odhadnuté na základe 

priemernej mzdy jednotlivých pozícií na trhu práce. Táto hodnota bola vyčíslená  

na 962 Kč za hodinu pracovného času.  

V diagrame je šedou farbou vyznačený pôvodný proces. Ten bol nahradený novým, 

modrou farbou vyznačeným, procesom. 
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Obrázok č. 54: Porovnanie nového procesu s pôvodným 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Nový proces sa skrátil, pretože užívateľ pristupuje k dátam z jedného miesta, ktorým je 

práve Appedia. Z diagramu môžeme vyčítať, že nový proces je podstatne kratší. 

Odhadovaným časovým vyčíslením sa bude zaoberať nasledujúca časť tejto kapitoly. 

V tabuľke sú uvedené odhadované časové hodnoty pôvodného a nového trvania procesu. 

Získali sme ich na základe rozhovoru so zástupcami zainteresovaných strán. Z týchto 

hodnôt bol následne urobený aritmetický priemer a môžeme ho nájsť v nižšie uvedenej 

tabuľke. 

Tabuľka č. 2: Odhadované porovnanie doby trvania nového a starého procesu 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 Pôvodný Proces Nový Proces  
Proces celkovo [hod] 15 2,5  

Mzda užívateľa [Kč/hod] 962 962  
Celkovo [Kč] 14 430,00 2405,00 83,3 % 

Pôvodný proces trval užívateľovi 15 hodín. S použitím Appedie trvanie kleslo na 2,5 

hodiny. Z dlhodobého hľadiska došlo k urýchleniu procesu o 83,3 %. 
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ZÁVER 

Informačné systémy dnes vykonávajú a riadia procesy skoro na každom kroku. Slúžia 

na zefektívnenie práce mnohým spoločnostiam po celom svete. Počas rokov stále 

pribúdali nové a nové riešenia, ktoré nahradzovali tie staré. U niektorých spoločností ale 

došlo k znásobeniu informačných systémov, čo viedlo k zníženiu efektivity práce 

zamestnancov. 

Hlavným cieľom tejto diplomovej práce bolo zefektívniť proces priebehu monitorovania 

vývoja SAP Fiori aplikácií, ktoré sú súčasťou produktovej rady S/4HANA. Vzniknutý 

problém súvisel s deficitom jednotného zdroja pravdy. 

V úvode práce môžeme nájsť stručnú charakteristiku základných poznatkov, ktoré 

sú zdrojom dôležitých informácií pre ostatné časti diplomovej práce. Následne som 

považoval za podstatné stručne predstaviť spoločnosť spolu s predmetom jej podnikania, 

popisom procesu vývoja aplikácií vedeného dizajnom a charakteristikou informačných 

systémov, ktoré v súčasnosti používajú. Taktiež som spracoval analýzu požiadaviek 

na nový informačný systém, ktorá je zároveň prvou fázou DLD procesu. 

Praktická časť tejto diplomovej práce zahŕňa samotný návrh informačného systému, 

pri ktorom je kladený dôraz na užívateľov. Túto časť uzatvára posledná fáza procesu a je 

doplnená o ekonomické zhodnotenie návrhu a časové prínosy nového informačného 

systému. 

Nový informačný systém Appedia naplnil ciele, ktoré boli uvedené v úvode mojej práce. 

Pomohla mnohým zamestnancom zefektívniť proces monitorovania vývoja Fiori 

aplikácií. Namiesto zdĺhavého procesu, počas ktorého museli vstúpiť do šiestich 

samostatných systémov, stačí použiť jeden a tým je Appedia. Tým považujem ciele mojej 

diplomovej práce za splnené. 
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