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Abstrakt 

Diplomová práca sa zaoberá návrhom manažérskeho informačného systému, ktorý je 

reprezentovaný súborom riadiacich panelov (dashboard) a reportov. Hlavným účelom 

systému je poskytnutie technologickej a informačnej podpory vedeniu spoločnosti pri 

riadení strategických cieľov a podnikovej výkonnosti. Informácie zistené analýzou 

spoločnosti a jej okolia následne využívame pri tvorbe návrhu. Návrh práce obsahuje plán 

projektu návrhu a implementácie systému, návrh samotného systému – jeho obsahovej aj 

technickej stránky, ale zaoberáme sa v ňom aj implementáciou systému a riadením tejto 

zmeny. 

Kľúčové slová 

analýza, návrh informačného systému, manažérsky informačný systém, dashboard, 

report, nasadenie informačného systému, riadenie podnikovej výkonnosti, strategické 

riadenie, ciele, metriky, balanced scorecard, zmena, riadenie zmeny  

Abstract  

The master’s thesis deals with the design of a management information system, which is 

represented by a set of dashboards and reports. The main purpose of the system is to 

provide technological and information support to the management of company in terms 

of managing strategic goals and business performance. The information obtained by 

analyzing the company and its surroundings are subsequently used for draft creation. The 

thesis draft contains a project plan for the design and implementation of the system, the 

design of the system itself - its content and technical aspects, furthermore, we also deal 

with the implementation of the system and the management of this change. 

Key words 

information system design, management information system, dashboard, report, 

information system deployment, business performance management, strategic 

management, goals, metrics, balanced scorecard, change, change management 
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ÚVOD 

Dáta a informácie. V súčasnej spoločnosti, snáď dve najviac skloňované pojmy, a to 

hlavne v podnikateľskom prostredí. Základným zmyslom spoločností je vytváranie 

určitej pridanej hodnoty pre zákazníkov, prínosu pre vlastníkov, ale aj samotných 

zamestnancov. S tým prirodzene prichádza potreba konkurencieschopnosti. Spoločnosť 

chce byť schopná konkurovať ostatným podnikateľským subjektom, obstáť na trhu. 

Vníma tak potrebu získavania informácií o vonkajších vplyvoch – vývoj trhu, požiadavky 

zákazníkov, nové technológie, podnikanie konkurenčných spoločností a mnoho iných. 

Aby bola pomyslená skladačka budovania informačného podkladu 

konkurencieschopnosti kompletná, je nutné ju doplniť informáciami o vnútornom 

fungovaní – využívanie zdrojov, čerpanie nákladov, znalostná báza atď.  

Výhodou súčasnej technologicky vyspelej doby je to, že nám poskytuje prostriedky na 

získavanie všetkých popísaných informácií. V internom prostredí sú tieto technologické 

prostriedky reprezentované informačnými systémami. Tie slúžia na zber dát 

v jednotlivých oblastiach podniku a poskytujú tak základ pre ich transformáciu do 

podoby informácií či znalostí. Je však dobré sa kritickým pohľadom pozrieť aj na druhú 

stranu mince. S veľkými výhodami prichádza nevýhoda, ktorou je zahltenie 

informáciami, ich ohromným rozsahom, neštruktúrovanou podobou či mylným obsahom.  

No rozhodne platí, že zozbierané dáta umožňujú širokú škálu využiteľnosti. Ich správnym 

spracovaním a reprezentáciou sme schopný poskytnúť dôležitú informačnú podporu 

manažmentu, vypovedajúce a jasné informácie o aktuálnom stave spoločnosti. Obsahom 

návrhu tejto práce je práve koncept tohto druhu podporného nástroja – manažérskeho 

informačného systému. Využívame overený model manažérskeho systému Balanced 

Scorecard a ďalšie z techník analýz či zavádzania zmien. 

Pri návrhu systému prihliadame na dôležitý, avšak často opomínaný fakt. Firmy fungujú 

ako živý organizmus – ak zasiahneme do niektorej časti, dôsledky sa objavia aj v časti 

ďalšej. Zmena spôsobu riadenie firmy založená na dátach vedie k transformácii 

spoločnosti. Preto pristupujeme k návrhu systematickým pohľadom a vnímame aj 
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vzniknuté konsekvencie. Zaoberáme sa dopadom zmeny v celom rozsahu organizácie až 

na úroveň konkrétnych zamestnancov, vplyv na ich motiváciu a celkový spôsob práce. 

Zároveň sa zameriavame na podporu cyklu zdokonaľovania sa na základe spätnej väzby, 

systémov inovácií, rozširovania a udržovania znalostnej bázy. 

Navrhovaný manažérsky systém je v podstate konceptom dashboardov. Jednoduchých 

a prehľadných dynamických informačných panelov. Ich účelom je zabezpečiť ochranu 

užívateľa pred spomínaným zahltením, ale poskytnúť potrebné informácie interpretované 

vizuálnymi prvkami, či sa už jedná o dashboard pre strategické riadenie podnikovej 

výkonnosti určený manažmentu spoločnosti alebo jednotlivé podporné dashboardy. 

Držíme sa myšlienky, že informačný systém ma slúžiť ľuďom – má byť pomôckou nie 

príťažou.   
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1 CIELE PRÁCE, METÓDY A POSTUPY SPRACOVANIA 

1.1 Cieľ práce 

Cieľom práce je navrhnúť koncept manažérskeho systému ako nadstavbu 

súčasného informačného systému v business unit vybranej spoločnosti, ktorý 

poskytne oporu vedeniu spoločnosti pri strategickom riadení a v súlade s ich 

požiadavkami podporí splnenie strategických zámerov.  

Práca sa bude zaoberať nie len návrhom samotného systému, ale pojme tento problém 

ako komplexnú zmenu. Jedná sa o zmenu, ktorá súvisí s riadením spoločnosti, čiže 

zasiahne každého jednotlivého zamestnanca. Preto tento problém uchopíme ako celok so 

všetkými časťami a budeme k nemu pristupovať ako ku strategickej zmene. Zameriame 

sa preto na návrh celkového konceptu, ktorý bude konsolidovať so stratégiou 

a požiadavkami vedenia spoločnosti od dátovej časti a zmeny v tejto oblasti, cez výber 

technologického nástoja, jeho samotný obsah a v neposlednom rade na spôsob jeho 

nasadenia, s tým súvisiace organizačné a kultúrne zmeny vplývajúce na jednotlivých 

zamestnancov v spoločnosti, ktoré sú v mnohých prípadoch podceňované. 

1.2 Použité metódy a postupy spracovania 

Prvá časť práce je zameraná na objasnenie základných teoretických poznatkov, ktoré sú 

potrebné pre správne pochopenie obsahu práce. Na ich spracovanie využívame rôzne 

odborné zdroje, ktoré dopĺňame vlastnými znalosťami.  

Následne sa dostávame k analytickej časti. V nej sa zameriavame na popis aktuálneho 

stavu spoločnosti a jej okolia s využitím rôznych analytických metód a modelov. 

Rozloženie obsahu a úrovni podrobnosti prispôsobujeme povahe a zámeru tejto práce. 

Zameriavame sa na skúmanie oblastí, ktoré potrebujeme poznať preto, aby naše návrhy 

boli prínosné a prakticky využiteľné pre potreby spoločnosti – zamerané na pokrytie 

objavených slabých miest, či lepšie vyžitie potenciálu. Využívame dve zo základných 

vedeckých metód – pozorovanie a analýzu. Výhodou je to, že v spoločnosti už nejakú 
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dobu pôsobíme, čo nám poskytuje dostatočný priestor na jej pozorovanie. Pri 

vypracovávaní analýzy sme svoju pozornosť teda len zamerali konkrétnejšie do 

predmetných oblastí. Rozsah zistených informácií sme rozšírili realizovaním 

štruktúrovaných rozhovorov s manažmentom spoločnosti a ďalšími kľúčovými 

zamestnancami. Takto sme získali potrebný súbor vstupných informácií, ktoré ďalej 

pomocou zvolených metód analýzy spracúvame do výslednej štruktúrovanej formy. 

Práca plynule pokračuje do návrhovej časti. Na jej začiatku si stanovujeme celkový 

koncept návrhu, aby sme docielili logicky usporiadaný a systematicky zložený návrh s 

komplexným poňatím súčasného a hlavne žiadúceho budúceho stavu. Zameriavame sa na 

výber overených a fungujúcich modelov (Balanced Scorecard, Lewinov model zmeny), 

ktorých princípy nám výrazne pomáhajú docieliť zostavenie návrhu v spomínanej 

systematickej štruktúre a podľa požiadaviek zadávateľa. Ďalšími využívanými metódami 

sú metódy projektového manažmentu, ktoré využívame pri návrhu projektu 

implementácie nášho riešenia. Naším cieľom je vytvoriť v rámci obmedzeného rozsahu 

práce ucelený návrh z manažérskeho, ale aj technologického hľadiska.    

Po ukončení analýz a zistení všetkých potrebných faktov bude nasledovať samotný návrh 

informačného systému, konkrétne jednej jeho zložky – aplikácie Dashboard. Obsahom 

jeho prvej časti bude návrh riešenia s využitím postupov a metodiky projektového 

manažmentu. Došlo k reálnemu vývoju tejto aplikácie, teda realizácii projektu a jej 

implementácii do prostredia spoločnosti. Jednotlivé kroky a tento proces budú taktiež 

popísané v návrhovej časti bakalárskej práce spolu s predstavením výstupu.  

V záverečnej časti práce popisujem prínosy nášho riešenia pre spoločnosť a budúcich 

užívateľov navrhovaného systému, ktoré dopĺňame ešte ekonomickým zhodnotení.  

Názov spoločnosti ako aj skupín, do ktorých zapadá je na žiadosť jej vedenia 

anonymizovaný (nahradený „ABC“ resp. „ABC Group“), a to z dôvodu ochrany citlivých 

údajov.   
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2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE  

Cieľom kapitoly je poskytnúť prehľad základných teoretických informácií a poznatkov, 

ktoré sme využívali ako stavebné prvky analytickej a návrhovej časti práce. Venujeme sa 

objasneniu kľúčových pojmov a metód, tak aby sme čitateľa zbytočne nezahltili, ale 

zabezpečili správne pochopenie ďalších častí tejto práce.  

2.1 Dáta, informácie a znalosti  

Najvýstižnejšiu definíciu týchto pojmov poskytuje Gála a spol. vo svojej publikácii: 

„Informácia je článkom spracovateľského reťazca reálny svet – dáta – informácie. 

V tomto kontexte sa dáta označujú ako surovina pre prípravu informácií. A informácie 

spoločne s uloženými pravidlami sa stávajú znalosťami.“. (1, s.22) 

Dáta sú kolekciou údajov, ktoré reprezentujú zachytené fakty o nejakom objekte reality 

bez kontextu. Dáta v kontexte, teda po nejakom spracovaní a s prisúdeným významom, 

sa stávajú informáciami. Skúsenosti potom transformujú informácie na znalosti. (1, s. 61) 

 

 

Obrázok č. 1: Koncept dáta, informácie, znalosti, múdrosť 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 1, s. 64) 
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2.2 Informačné systémy 

„(Podnikový) informačný systém (IS resp. PIS) predstavuje konzistentné usporiadanú 

množinu komponent spolupracujúcich za účelom tvorby, zhromažďovania, spracovania, 

prenášania a rozširovania informácií. Prvky informačného systému tvoria ľudia 

respektíve užívatelia informácií a informatické zdroje. Komponent je tvorený jedným 

alebo viacerými prvkami.“ (2, s. 21) 

 

Obrázok č. 2: Podnikový informačný systém 

(Zdroj: Prevzaté z 2, s. 21) 

2.2.1 Funkcie informačného systému  

Inovatívne firmy a inštitúcie sú založené, na rozdiel od tradičných firiem, skôr na 

informáciách ako na príkazoch a kontrole. Preto sa funkcie informačného systému 

vzájomne prelínajú so systémom riadenia spoločnosti. Bez informácii nemôže prebehnúť 

žiadna aktivita, čo znamená, že informačný proces podmieňuje existenciu riadenia. 

Vedenie má zase povinnosť zabezpečiť objektivitu informačného obsahu dát ako 

významovo rozhodujúceho informačného zdroja ľudí. (3, s. 20-21) 

Funkcie sa líšia z hľadiska charakteru operácií s jeho aplikáciami. Pre každú úroveň 

riadenia existuje softvérová aplikácia plniaca požadované funkcie danej úrovne. 

Informácie postupne prestupujú týmto systémom a sú spracovávané na každej úrovni 

podľa jej potrieb. (3, s. 20-21) 
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Obrázok č. 3: Úrovne IS 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 4) 

EIS – systém vrcholového manažmentu – systémy, ktoré poskytujú informácie a nástroje 

pre potreby strategického rozhodovania vrcholovým manažmentom. MIS a DSS – 

manažérske systémy a systémy pre podporu rozhodovania – systémy určené pre vyšší 

a stredný manažment, ktoré sú orientované na riadenie na operačne taktickej úrovni 

v ekonomických, obchodných a iných oblastiach. TPS – prevádzkové systémy – aplikácie 

určené pre podporu prevádzky, teda hlavých výrobných a služobných činností podniku 

na operatívnej úrovni. (4) 

2.3 Vedenie spoločnosti  

Spoločnosť sa počas svojej existencie stáva užitočnou tým, že produkuje zo svojej 

činnosti určité hodnotné výstupy pre zákazníkov – produkty resp. služby. Produkty 

vznikajú opakovanie sa opakujúcou stanovenou postupnosťou aktivít, ktoré nazývame 

procesom. Vecnou podstatnou procesu je teda transformácia vstupov (zdroje) na výstupy 

(externé a interné produkty). Podstatné je aby sa v spoločnosti nachádzali potrebné 

subsystémy schopné monitorovať a riadiť v určitej štruktúre so stanovenými rolami. 

Funkčného model firmy na nasledujúcom obrázku názorne procedúry so zúčastnenými 

rolami a ich funkciami a procesmi vo vnútri firmy. (5, s. 28-32) 

Executive information systems  

  Management information systems  

    Decision support systems 

      Transaction processing systems 

         

Strategická 

úroveň 

Taktická 

úroveň 

Operatívna 

úroveň 
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 Vedenie – podstatou vedenia firmy z role lídra je vytváranie a presadzovanie 

strategických myšlienok, ktoré firmu do určitej miery definujú, dávajú jej zmysel 

a určujú smer jej vývoja. 

 Riadenie – podstatou riadenia firmy z role manažéra je zorganizovať prienik 

strategických myšlienok do praxe, čo zahŕňa napríklad zaistenie zdrojov, definíciu 

a riadenie procesov, vyhodnocovanie a iné.  

 Výkon – bezprostredné vytváranie produktov z role vykonávateľov (realizátorov).  

(5, s. 32) 

 

Obrázok č. 4: Funkčný model firmy 

(Zdroj: Prevzaté z 5, s. 33) 
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2.3.1 Strategický manažment  

„Strategický manažment možno definovať ako riadenie orientované do budúcnosti za 

účelom zvýšenia úspešnosti organizácie pôsobiacej v danom prostredí. Je dané schopnosť 

vytvárať a ovplyvňovať budúcnosť tak, aby sa dosahovali vytýčené ciele a naplnila vízia, 

ktorú si organizácia v dlhodobom horizonte postavila.“ (6, s. 7)  

Efektívnosť a kvalitu plnenie strategických cieľov zabezpečuje procesné riadenie, preto 

je čoraz dôležitejšou súčasťou strategického manažmentu. (6, s. 8,) 

 

Obrázok č. 5: Procesný a strategický manažment 

(Zdroj: Prevzaté z 6, s. 9) 

Funkciami strategického manažmentu sú:  

 plánovanie – stanovenie vízie, poslania, cieľov, metrík a ich hodnôt, 

 organizovanie – organizácia strategických procesov s účelom naplnenia 

strategických cieľov, 

 personálne zabezpečenie – vyhľadávanie, výber, rozvoj a odmeňovanie ľudí, 

ktorí potom v svojich roliach a vykonávaním aktivít napĺňajú strategické ciele, 
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 vedenie – zahrňuje motiváciu a štýly vedenia kľúčových osôb, manažérov 

a pracovníkov, ktorý sa svojou činnosťou podieľajú na dlhodobom úspechu 

organizácie. Dôležitou podporou sú informačné systémy, prezentačné 

a reportingové systémy, dashboardy a ďalšie podporné aplikácie a prostriedky pre 

potreby strategického riadenia. 

 controlling – zabezpečuje jednak strateické analýzy podniku, ale aj informácie 

o aktuálnom stave plnenia stratégie či jej efektívnosti. (6, s. 8, 16) 

Prvkami stratégie, ktoré vyjadrujú budúce možné smery rozvoja organizácie sú 

strategické scenáre. Vznikajú ako predikcie či prognózy dlhodobého vývoja na základe 

analýz vnútorného a vonkajšieho prostredia spoločnosti. Vhodnou metodikou pre tvorbu 

scenárov je Balanced Scorecard, ktorý integruje bežne využívané metódy do jedného 

kompatibilného celku tabule BSC vyváženým s finančné aj nefinančným kontextom.  (6, 

s. 25) 

2.4 Balanced Scorecard 

Metoda Balanced Scorecard (BSC) patrí medzi manažérske metódy, ktoré umožňujú 

implementovať a konfigurovať úspešné riadenie stratégií firiem. Je to nástroj definície, 

zhodnotenia a podpory realizácie stratégie za využitia konkrétnych meradiel výkonnosti, 

ktoré by mali vyvážiť celý systém hodnotenia výkonnosti a zmeniť tak doposiaľ 

prevažujúcu preferenciu finančných ukazovateľov – doplňuje finančné meradlá minulej 

výkonnosti o nová meradlá hybných síl budúcej výkonnosti. Umožňuje manažmentu 

merať ako je v podniku vytváraná hodnota pre súčasných zákazníkov (viditeľné 

odhalenie hodnototvorných hybných síl) a jak sa musí zlepšiť kvalita ľudských zdrojov, 

systémov a spôsobu práce smerom k zvyšovaniu budúcej výkonnosti. (7, s. 19-21) 

BSC sleduje výkonnosť v 4 perspektívach: finančná, zákaznícka, interných procesov, 

učenia sa a rasu. Pre každú z perspektív určuje ciele a meradlá, ktoré sú odvodené od 

vertikálneho procesu daného poslaním a stratégiou podniku. (7, s. 19-21) 
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Obrázok č. 6: Perspektívy BSC 

(Zdroj: Prevzaté z 8) 

Ukazovatele by mali byť v správne zostavenom BSC zložené z prepojeného súboru 

konzistentných a vzájomne sa podporujúcich cieľov a metrík spojených so stratégiou. 

Každé meradlo BSC je článkom reťazca, ktorý reprezentuje vzťah príčin a dôsledkov. 

Strategická mapa tento reťazec popisuje v grafickej podobe a názorne tak zobrazuje 

význam stratégie podnikateľskej jednotky. (7, s. 36-37) 

Balanced Scorecard sa po implementácii stáva stavebným kameňom strategického 

manažérskeho systému, ktorý zlaďuje a podporuje kľúčové procesy, vrátane:  

 vyjasnenia a aktualizácie stratégie,  

 prerokovania stratégie naprieč podnikom,  

 zladenia cieľov oddelení, jednotlivcov s celkovou stratégiou,  

 určenia a zladenia strategických iniciatív,  

 prepojenia strategických cieľov, dlhodobých zámerov a ročných rozpočtov,  

 zladenia strategických a prevádzkových porád,  

 získanie spätnej väzby na proces učenia sa a zlepšenie stratégie. (7, s. 247) 
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2.5 Metódy analýzy 

2.5.1 7S 

Rámec modelu 7S sa zameriava na faktory úspechu firiem. Tieto faktory zároveň model 

definujú, a to v štruktúre:  

1. Stratégia – vychádza z vízie a poslania firmy, je charakterizovaná dlhodobou 

orientáciou firmy a zamýšľaným smerovaní k cieľu (jednému alebo množine) 

a konkrétnymi možnosťami v danom prostredí, ktoré umožňujú tieto ciele 

uskutočňovať.   

2. Štruktúra (organizačná štruktúra firmy) – popisuje spôsob, akým sú v spoločnosti 

rozdelené úlohy, kompetencie a právomoci medzi pracovníkov v jednotlivých 

roliach. 

3. Systémy (informačné systémy) – súbor systémov, ktoré sú v spoločnosti využívané či 

už na formálnej alebo neformálnej úrovni.   

4. Štýl – spôsob akým vedenie spoločnosti pristupuje k jej riadeniu. 

5. Spolupracovníci – faktory zamerané na hlavný zdroj, teda ľudí a zvyšovanie jeho 

výkonnosti (motivačné faktory, spôsob komunikácie, pracovné prostredie a zázemie) 

6. Schopnosti – súbor vlastností, schopností a znalostí personálu spoločnosti 

v realizačných, ale aj manažérskych roliach.  

7. Zdieľané hodnoty – hlavným prvokom je kultúra spoločnosti – súbor zdieľaných 

názorov, postojov, prístupov, ktoré ovplyvňujú atmosféru vo firme. (9, s. 12-26) 

2.5.2 SLEPT 

„SLEPT analýza je analýza externého marketingového prostredia spoločnosti zameraná 

na spoločenské (sociálne), právne, ekonomické, politické a technologické faktory. Táto 

analýza môže byť využitá pre strategické analýzy zamerané na stratégie vyšších úrovní, 

korporátnu alebo business stratégiu, ale tiež pre marketingovú stratégiu. Štruktúra 

analýzy z hľadiska uvedených oblastí ostáva nezmenená, podľa typu stratégie sa však 

mení zameranie na konkrétne vývojové trendy.“ (10, s. 97) 
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2.5.3 SWOT 

„SWOT analýza sa zameriava na identifikáciu silných (S) a slabých (W) stránok, 

príležitostí (O) a hrozieb (T). Je ju možné využiť na sumarizovanie záverov strategickej 

analýzy. Jednotlivé závery strategickej analýzy triedi na interné slabiny a silné stránky 

a externé hrozby a príležitosti.“ (10, s. 139) 

2.6 Microsoft Dynamics 365 

Microsoft Dynamics 365 je platforma resp. skupina podnikových aplikácií ktoré 

kombinujú funkcie ERP a CRM systémov v cloudovom prostredí. Poskytuje sadu 

aplikácií pre oblasti predaja, podpory zákazníkov, terénnej podpory a logistiky, procesov, 

financií, marketingu a projektov. (11) 

 

Obrázok č. 7: Platforma Microsoft Dynamics 356 

(Zdroj: Prevzaté z 12) 

„Cieľom Dynamics 365 je prepojenie všetkých potrebných podnikových aplikácií 

využívaných v jeden celok. Synergia týchto oblastí významne zvyšuje produktivitu a 

urýchľuje komunikáciu medzi zamestnancami i smerom k zákazníkovi. Rozdiely medzi 

ERP a CRM systémami miznú a rozširujú sa o aplikácie, ktoré užívatelia dobre poznajú 

a denne používajú (Outlook, Excel, vrátane pokročilé analytiky, reportingu a internetu 
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vecí). Všetko funguje v prostredí Azure. Riešenie Dynamics 365 výrazne znižuje náklady 

na integráciu informačných systémov. Firmy majú možnosť poskladať jednotlivé časti 

presne do takého celku, aký práve potrebujú. Ľahšie sa tak prispôsobí potrebám svojich 

zákazníkov.“ (13) 

 

Obrázok č. 8: Common Data Model 

(Zdroj: Prevzaté z 14) 

Spoločne s Microsoft PowerApps a Microsoft Flow je Common Data Model základom 

spoločnej aplikačnej platformy pre Dynamics 365, Office 365 a ďalšie pokročilé 

aplikácie, ktoré môžu zahŕňať aj ďalšie aplikácie vytvorené partnermi (treťou stranou) 

alebo priamo spoločnosťou. CDM je dátovým modelom - jazyk zdieľaných údajov 

používaný v obchodných a analytických aplikáciách. Pozostáva zo súboru 

štandardizovaných a rozšíriteľných schém údajov, ktoré umožňujú udržiavať 

konzistentné dáta v integrovanom úložisku. Využitím PowerApps je možné vytvárať 

mobilné a webové aplikácie a Flow poskytuje širokú škálu integračných prístupov. 

Používatelia majú prístup k informáciám, ktoré potrebujú, kedykoľvek a odkiaľkoľvek 

zo všetkých zdrojov údajov spoločnosti. Spoločná aplikačná platforma takto automatizuje 

podnikanie a chod spoločností. (14) 

2.7 Repotrovacie nástroje  

Reportovací nástroj v poňatí tejto práce chápeme ako určitý druh technológie vo forme 

aplikácie alebo platformy, ktorá umožňuje zobrazovanie dát v upravenej podobe. Jeho 
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účelom je poskytnúť informácie a odpovede na otázky ohľadne fungovania spoločnosti 

vychádzajúce z dát ukladaných zo všetkých časí IS, a to v rôznych úrovniach pohľadu. 

Zároveň slúži ako podklad pre ďalšiu analytickú činnosť alebo prezentovanie finančných 

či iných výkonnostných parametrov. Jednou z foriem, v ktorej sú dáta v týchto systémoch 

organizované, je tzv. dashboard. Najprv sa budeme venovať objasneniu a definícii pojmu 

dashboard a následne priamo nástrojom, ktoré spomíname v návrhovej časti práce. 

2.7.1 Dashboard 

Dashboard je možné voľne preložiť ako nástenka alebo ovládací panel. Jednu z možných 

definícii dashboardu uvádza Stephen Few vo svojom odbornom článku. „Dashboard je 

vizuálnym zobrazením najdôležitejších informácií potrebných na dosiahnutie jedného 

alebo viacerých cieľov, ktoré sú konsolidované a usporiadané na jednej obrazovke, aby 

bolo možné informácie na prvý pohľad sledovať. Informácie sú prezentované vizuálne 

ako kombinácia textu a grafiky. Displeje informačného panela nie sú len pre vedúcich 

pracovníkov a manažérov - sú určené pre každého, kto má stanovené ciele. Informácie 

môžu byť (a často sú) kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti (KPI), ale môžu byť potrebné 

aj iné druhy informácií.“ (15) 

Taktiež upozorňuje na dôležitosť formy zobrazenia. „Vybrané informácie sa musia 

zmestiť na jednu obrazovku, tak aby boli naraz viditeľné v úplnej forme a zrozumiteľné 

na prvý pohľad. Ak sa užívateľ musí presúvať (skrolovať) alebo prepínať medzi 

zobrazeniami, aby si mohol pozrieť všetky informácie a prekročí tak hranice jedného 

dashboardu, nie je to správne koncipovaný dashboard. Cieľom je aby užívateľ získal 

najdôležitejšie informácie ľahko, bez námahy a okamžite k dispozícii, aby ich mohol 

rýchlo absorbovať to, čo zistil potrebujete vedieť. Zároveň ovládací panel musí rýchlo 

poukázať na to, čo si zaslúži pozornosť užívateľa a vyžaduje zásah. Nemusí poskytovať 

všetky podrobnosti potrebné na prijatie opatrení, ale je potrebné zabezpečiť čo 

najjednoduchší prístup k týmto informáciám.“ (15) 

Renita Wolf zase stručne popisuje význam dashboardov v súčasnom podnikateľskom 

prostredí. „Súčasné podnikateľské prostredie si vyžaduje komplexnejšie pochopenie 

trendov a ukazovateľov. Dobre navrhnuté dashboardy to robia a zároveň poskytujú 
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informácie potrebné na efektívne rozhodovanie. A prečo sú dashboardy také efektívne? 

Odpoveď tkvie v podstate ľudského mozgu. Ten spracováva čísla a obrázky rýchlejšia 

a ľahšie ako diskrétne kúsky informácií.“ (16) 

2.7.2 Power BI 

V jadre je to služba typu colud z dielne spoločnosti Microsoft umožňujúca ukladať 

a zdieľať základné dáta o podnikaní spoločnosti vo forme dashboardov a reportov. 

Aplikácia Power BI Desktop slúži práve na vytváranie spomínaných dashoardov alebo 

reportov. Je technológiou, ktorá poskytuje mnoho spôsobov a možností ako 

transformovať veľké množstvo nespracovaných dát za použitia jednoduchých, ale 

výkonných nástrojov do podoby grafov, tabuliek či máp. Umožňuje užívateľom 

svojpomocne vytvárať business intelligence (BI) riešenia – analýzy a analytické 

aplikácie, s predpokladom minimálnych zásahov resp. minimálnej miere závislosti od 

centrálneho IT. (17) 

Akonáhle sú vytvorené zobrazenia dát zlúčené do reportov, môže ich užívateľ potom 

zdieľať s vybraným publikom v Azure - Microsoft Cloud alebo využitím publikovania na 

Power BI Report Server. (17) 

Cloudová služba Power BI pre Office 365 spolupracuje s aplikáciami založenými na 

modeloch v Dynamics 365, ako sú napríklad Dynamics 365 Sales a Customer Service. 

Poskytuje možnosť integrácie vytvorených dashboardov priamo do týchto produktov 

a využívanie aktuálnych dát z CDM. (18) 

2.7.3 Tableau 

Tableau je platforma Business Intelligence (BI) a analytická platforma vytvorená s 

cieľom pomôcť ľuďom nahliadať do dát, porozumieť im a robiť rozhodnutia na základe 

dát. Spoločnosť Tableau Software so sídlom v Seattli bola založená s jednoduchým 

poslaním, ktorého cieľom je, dať moc dát do rúk bežných ľudí, umožniť širokej populácii 

podnikových používateľov zanoriť sa do firemných dát, klásť otázky, riešiť problémy a 

vytvárať hodnotu. (19) 
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Platforma Tableau poskytuje nástroje na komplexnú prácu s dátami v celom rozsahu, ich 

úpravu a zobrazovanie s využitím analytických techník. Samozrejme umožňuje 

nastavenie práv a obmedzenie prístupu či už ku konkrétnym dátam alebo vytvoreným 

reportom či dashboardom zdieľaným na serveri či v cloude. (20) 

 

Obrázok č. 9: Platforma Tableau 

(Zdroj: Prevzaté z 20) 

Výhodou je vysoká jednoduchosť používania, rozčlenenie jednotlivých aplikácii 

platformy podľa zamerania a role užívateľa. A jedným s najväčších prínosnov je možnosť 

interaktívnej práce s dátami v zdieľaných dashboaroch a možnosť pohľadu (zanorenia) 

do rôznych úrovní priamo preklikom z objektov dashboardu. (19) 
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2.8 Nasadenie informačného systému 

Informačný systém nepriamo ovplyvňuje výkonnosť a konkurencieschopnosť podniku 

v oblasti jeho hlavného poslania. Je potrebné aby mal podnik spracovanú zrozumiteľnú 

a štruktúrovanú informačnú stratégiu, ktorá je vytváraná v nadväznosti na rozvojový 

(podnikateľský) plánom podniku. Nasadenie informačného systému ako celku alebo 

jednotlivých častí, by malo byť v súlade s touto stratégiou. (21, s.17) 

Pri projekte nasadenia IS je prvotným bodom posúdenie jeho prevediteľnosti a následne 

voľba takej stratégie riadenie prjektu, ktorá odpovedá jeho rozsahu, zložitosti a 

špeciálnosti. Pričom základné fáze tohto projektu sú:  

1. Príprava IS (alebo jeho časti) 

2. Nasadenie IS (alebo jeho časti) 

3. Prevádzka IS (alebo jeho časti) (21, s. 17-21) 

Medzi hlavné činnosťami, ktoré tvoria fázu prípravy zaraďujeme: stanovenie plánu úloh 

projektu spolu s harmonogramom a rozpočtom, výber technologického podkladu pre IS 

(databázové technológie, serverové technológie, software a licencie) s ohľadom na jeho 

požadovaný výkonmi, spoľahlivosť a bezpečnosť. A samozrejme zabezpečenie potrebnej 

zmluvnej podpory s dodávateľmi IS alebo technického vybavenia. (21, s. 42) 

Nasadenie IS resp. jeho implementácia je už fázou kde dochádza k samotnému 

zavádzaniu jednotlivých komponent IS do prevádzky podniku a zároveň osvojovaniu ich 

obsluhy užívateľmi. (21, s. 43) 

2.8.1 Vplyv implementácie informačného systému na organizačnú kultúru 

„Organizačná kultúra je hlavným činiteľom pri vytváraní „zmeny akceptujúceho 

prostredia“, ovplyvňuje schopnosť organizácie absorbovať zmeny a ovplyvňuje teda aj 

schopnosť organizácie efektívne implementovať nový IS/ICT. Tým, ako se s projektom 

IS/ICT dostávajú do spoločnosti nové aplikácie, sú menené podnikové procesy, je 

zvyšovaný tlak na zamestnancov – užívateľov nového systému, mení projekt 
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implementácie IS/ICT spätne aj organizačnú kultúru. Toto vzájomné pôsobenie má dopad 

na celkovou kvalitu IS/ICT a kvalita IS/ICT má potom taktiež zásadný dopad na jednotlivé 

organizačné komponenty – organizačnú kultúru.“ (22) 

 

 

Obrázok č. 10: Dopad a vzájomný vplyv IS a organizačnej kultúry 

(Zdroj: Prevzaté z 22) 

Implementácia informačného systému je formálne implementáciou zmeny. A ako každá 

zmena vyvoláva v organizácii určitú mieru neistoty a obavy, hlavne v prípade podcenenia 

internej komunikácie zo stany vedenia. Môže sa stať, že zamestnanci, ktorý nerozumejú 

výhodám zavedenia systému a zaujmú predom odmietavý postoj. U zamestnancov 

stredného manažmentu môže dôjsť k obavám zo straty pozície a vplyvu či kontroly 
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procesov. To všetko môže viesť k zhoršovaniu atmosféry na pracovisku a odmietanému 

postoju. (22) 

Úspech implementácie informačného systému vyžaduje vhodné zmeny na rôznych 

úrovniach organizácie a vytvorenie priaznivého prostredia pre implementáciu. Z hľadiska 

riadenia zmien je doporučené učiniť rozhodnutie na vykonanie určitých zásahov v oblasti 

rozvoja organizácie (prieskum, komunikácia, otvorenie kultúry, koučing a mentoring) 

ešte pre začatím implementácie, aby ovplyvnili pripravenosť zamestnancov, otvorenosť 

pre zmenu a zapojenie do samotného procesu implementácie. To všetko samozrejme 

vzhľadom na súčasný stav organizačnej kultúry. Preto musí byť najvyššie vedenie plne 

zapojené a zaviazané k organizačnému rozvoju (plne podporovať zmenu). Okrem toho 

manažment musí byť primárne zodpovedný za iniciovanie, navrhovanie a vykonávanie 

intervencií. (23) 

Autori príspevkov, z ktorých sme čerpali informácie predkladané v tejto kapitole, sú len 

jedny z mnohých, ktorý sa zhodujú na dôležitosti poňatia nasadenia informačného 

systému ako zmeny so zameraním na samotné prijatie zo strany zamestnancov.  

2.8.2 Riadenie zmeny 

Ako výstižne definujú Prof. Rais a Ing. Doskočil vo svojej publikácii (zdroj 9): „Jediné 

čo je stále, je zmena vo firme.“  

Zmeny v spoločnosti môžu byť jednak vyvolané neočakávanými vonkajšími udalosťami 

alebo plánované a riadené. Cieľom plánovanej zmeny je udržanie životaschopnej, 

konkurencieschopnej a efektívnej organizácie. Pričom je potrebné sledovať kľúčové 

interná a externé faktory a reagovať odpovedajúcim spôsobom vzhľadom na fázu 

živoreného cyklu organizácie. (9, s. 29-30) 

Modelovanie zmeny pomocou projektu, ktorý je definovaný časom, zdrojmi, 

konkrétnymi procesmi a meriteľnými výsledkami, napomáha jej racionalizácii. Jedným 

z využívaných modelov v tejto oblasti je Lewinov model riadenej zmeny. (9, s. 30-31) 
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Obrázok č. 11: Lewinov model riadenej zmeny 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 9, s.31) 

 

Lewinov model definuje jednak otázky, ktoré je potrebné zodpovedať pred zahájením 

vlastného procesu zmeny, ale aj vzájomnú postupnosť jednotlivých činností. Pričom 

jednotlivé kroky Levinowho modelu zobrazené v schéme sú vlastne fázami procesu 

zmeny – rozmrazení súčasného stavu chovania vo firme (príprava zmeny) – analýzy, 

distribúcia informácii zamestnancom, zmena a následný vývoj nového stavu chovania 

(intervencia v systéme) – vlastní realizácia plánovaného projektu, zamrazenie nového 

stavu chovania (fixácia dosiahnutých výsledkov) – snaha o udržanie zmeny, zmierenie 

se, automatizácia. (9, s. 34-35) 

Kompletný proces riadenej zmeny vo firme a etapy jeho modelovania v ich následnosti 

sú zobrazené na nasledujúcom obrázku.  
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Obrázok č. 12: Proces riadenej zmeny – etapy 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 9, s. 31-35) 

2.8.3 Práca so zmenou v organizácii – ľudia a prijímanie zmien 

Pohľad na zmenu ako projekt definovaný časom, procesmi a merateľnými výsledkami je 

v takto racionálnom poňatí nutný, ale neúplný. Zmena má svoj psychologický rozmer, 

podstatnou mierou ju ovplyvňujú emócie a pocity účastníkov zmeny. Tento rozmer môže 

byť často prekážkou úspešného prevedenia zmeny. (9, s. 44) 

Každá zmena vyvoláva bezprostredný odpor, čo je úplne normálna reakcia, ktorá súvisí 

s vývojom ľudského mozgu. Kľúčom k úspechu je podporiť najsilnejší motivátor 

ľudského chovania – záujem a presvedčenie. Vysoká miera informovanosti ľudí 

o pripravovanej zmene je nevyhnutná, zároveň dostatkom informácií majú priestor na 

porozumenie zmene a vybudovanie záujmu na jej uskutočnení. Dôležité je zachovať 

otvorenú komunikáciu, transparentnosť informácií a ich prúdenie v oboch smeroch – ako 

zhora dole, tak aj zdola nahor. Manažment informuje o cieľoch a prínosoch a zároveň 

vťahuje ľudí do diskusie, naslúcha ich argumentom, vyjednáva, čím dosiahne zapojenie 

a zvýšenie záujmu o predmet zmeny. Preto je základným kľúčom pre úspech zmeny 

komunikovať v pripravenej stratégii a získať priaznivcov zmeny ako pomocnú silu.  (24, 

s. 61-63)  

analytická etapa

návrhová etapa vytvorenie modelu zmeny (model bude akceptovaný a 
podporovaný sponzorom)

stanovenie agenta zmeny (agent má podporu sponzora)

v určenie čiastkových firemných procesov resp. subsystémov 
– budú plánovanou zmenou ovplyvnené,

realizačná etapu – prevedenie plánovanej zmeny

spätnoväzobné vyhodnotenie prevedenej zmeny

prípadná úprava stávajúceho zmenového procesu alebo zamrazenie zmeny
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3 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 

Účelom tejto kapitoly diplomovej práce je v úvode predstaviť spoločnosť ABC a.s., do 

ktorej prostredia bude navrhované riešenie smerované. V ďalších častiach sa zameriame 

na spoločnosť a jej fungovanie už podrobnejším analytickým pohľadom. Za pomoci 

vybraných analytických techník ju najprv preskúmame z vnútorného hľadiska a následne 

vplyvu jej okolitého prostredia. Pričom rozsah analýz prispôsobujme zámeru práce. 

Zistené informácie sumarizujeme pomocou SWOT analýzy a v závere túto kapitolu ešte 

doplníme analýzou požiadaviek zadávateľa, aby sme zaistili úplnosť informácii 

z hľadiska zainteresovaných strán.   

3.1 Popis spoločnosti 

ABC je česká súkromná spoločnosť, ktorá viac ako 25 rokov na českom a slovenskom 

trhu úspešne zavádza a prevádzkuje užitočné informačné technológie. Zameriava sa na 

poskytovanie komplexných IT služieb a riešení pre firemnú klientelu a štátnu správu. 

Systematické a dlhodobé budovanie odborných schopností, starostlivé sledovanie potrieb 

zákazníkov a v neposlední rade aj premyslená vnútorná organizácia firmy – to všetko 

prispelo k tomu, že je ABC v súčasné dobe najväčším a najvýznamnejším českým 

dodávateľom informačných a komunikačných technológií v Českej a Slovenskej 

republike. (25) 

Súhrnné informácie:  

 Právna forma: Akciová spoločnosť 

 Predmet podnikania:  

o Výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona. 

o Poskytovanie technických služieb k ochrane majetku a osôb. 

o Činnosť účtovných poradcov, vedenie účtovníctva, vedenie daňovej 

evidencie. 



 

33 

 

o Výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov, 

elektronických a telekomunikačných zriadení. (26) 

Dôležité historické udalosti za obdobie fungovania spoločnosti 

Spoločnosť bola založená v roku 1990 v Ostrave, behom štyroch nasledujúcich rokov sa 

spoločnosť rozšírila a dosiahla počtu päťdesiatich zastúpení po celej Českej republike. 

V roku 1995 sa stal ABC najväčším dodávateľom osobných počítačov v ČR. Nasledovalo 

budovanie špecializovaných divízií - IT infraštruktúra, ERP systémy, DMS systémy 

a projekt Internet do škôl, ktorý bol dôležitým míľnikom v histórii spoločnosti. 

Úspešným zvládnutím tohto projektu sa posunula medzi kľúčových hráčov na českom IT 

trhu. Ďalšie rozvojové aktivity prispeli k vzniku CAD Studia a zastúpenia na Slovensku. 

V roku 2013 sa z ABC-u a jeho jednotlivých častí stáva holding. (25) 

Významná strategická zmena nastala v roku 2017, kedy sa s vidinou podpory v ďalšom 

vývoji a raste holdingu, stala investičná skupina. vlastníkom 70% akcií. O dva roky na to 

je už ABC členom najväčšieho českého ICT holdingu – ABC GROUP, ktorý v rámci 

svojho technologického piliera založila skupina. (25) 

Štruktúra spoločnosti 

ABC sa delí na 3 základní jednotky (business unit), ktoré se líšia svojim zameraním a 

segmentom trhu, ktorý obsluhujú: 

 EBS - Enterprise Business Segment, 

 PAS - Podnikové aplikace, 

 MM - Midmarket Business Segment (25). 
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Obrázok č. 13: Organizačná štruktúra – ABC 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa interných dokumentov spoločnosti) 

Návrhy, ktoré sú predmetom tejto práce sú tvorené konkrétne pre EBS Business Unit. 

Táto časť spoločnosti ABC je zamarená na realizáciu veľkých projektov u veľkých 

zákazníkov. Príkladom môžu byť projekty zamerané na budovanie regionálnych 

a metropolitných sietí alebo komplexných IT riešení od infraštruktúry až po samotné 

aplikácie pre automobilový priemysel. Bližší popis prostredia spoločnosti a obchodnej 

jednotky poskytujú analýzy v nasledujúcich kapitolách.  

3.2 Analýza interného prostredia spoločnosti  

Vlastným pôsobením v spoločnosti sa nám podarilo do určitej úrovne získať náhľad na 

jej fungovanie. Poznatky získané týmto pozorovaním sme ešte doplnili informáciami 

zo štruktúrovaných rozhovorov vedených s manažmentom spoločnosti a ďalšími 

kľúčovými zamestnancami. Takto sme dostali potrebný súbor vstupných informácií, 

ktoré štruktúrovane spracovávame v nasledujúcich analýzach.  

Ako základ internej analýzy využívame Model 7S. Dodržujeme jeho koncept, ale 

s prihliadnutím na povahu a obsah tejto práce, jednotlivé prvky v niektorých častiach 

rozširujeme a v iných naopak popisujeme len do určitej úrovne pohľadu.  

Keďže diplomová práca sa zaoberá problematikou návrhu časti informačného systému, 

ktorý má byť podporným nástrojom pre strategické riadenie, je z nášho pohľadu potrebné 

sa internému prostrediu a fungovaniu spoločnosti a predmetnej business unit venovať do 

ABC a.s. 
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väčšej hĺbky, ako len na obecnej úrovni Modelu 7S. Tento špecifickejší pohľad na interné 

fungovanie spoločnosti hlavne z hľadiska jej výkonnosti a stratégie dokáže poskytnúť 

metóda Balanced Scorecard. Jej jednotlivé perspektívy využívame na vypracovanie 

druhej analýzy z kategórii interných. 

3.2.1 Analýza 7S 

1) Stratégia 

Vízia: IT profesionál prvej voľby. 

Poslanie: Zavádzať a poskytovať užitočné technológie v organizáciách.   

Misia: Váš partner pre transformáciu IT – Prevádzame firmy a inštitúcie turbulentným 

svetom neustálych zmien. Skúsene, kompetentne, aby dnes i v budúcnosti zostali 

konkurencieschopné.  

Stratégia: Formulovaná v päťročnom pláne na splnenie nastavenej hladiny 

hospodárskeho výsledku po zdanení (EAT).  

2) Štruktúra 

Pri popise štruktúry postupujeme smerom od holdingu a zdieľaných častí celej 

spoločnosti k jednotlivým obchodným jednotkám. Vzhľadom na zložitosť a rozmanitosť 

organizačnej štruktúry predmetnú EBS BU rozkladáme do osobitných orgnanigramov po 

divíziách až k jednotlivým tímom realizátorov.    
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Obrázok č. 14: Organizačná štruktúra – ABC – EBS 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa interných dokumentov spoločnosti) 

Pri pohľade na organizačnú štruktúru spoločnosti (obr. č. 14) môžeme pozorovať vplyv 

jej historického vývoj, rastu a rozmachu. Z hľadiska veľkého poľa pôsobnosti v rámci IT 

trhu bola spoločnosť rozdelená do strategických samostatne fungujúcich jednotiek (SBU) 

podľa charakteru podnikateľskej činnosti a segmentu trhu. Toto strategické rozhodnutie 

napomohlo jej štruktúrovanejšiemu riadeniu. Organizačnú štruktúru spoločnosti teda 

formálne definujeme ako štruktúru s riadením pomocou SBU so zdieľanými oddeleniami 

(marketing a PR, financie, interné IT). 

Jednotka EBS, na ktorú sa v práci zameriavame, je rozdelená do troch samostatných 

divízií a ďalších troch virtuálnych tímov. Pri pohľade na rozmanitosť usporiadania týchto 

divízií je zrejmé, že aj táto jednotka prešla mnohoročným vývojom s mnohými zmenami 

usporiadania. V štruktúre jednotlivých divízii síce pozorujeme rovnaké prvky, no práve 

mnohoročný organický vývoj každej divízie vo vlastnej réžii, vnáša mieru rozličnosti do 

ich usporiadania. Rozličnosť je spôsobená zameraním divízií a ich prispôsobovaniu sa 

tak, aby dokázali čo najlepšie plniť jedinečné potreby zákazníkov a zároveň rôzne formy 

ABC a.s. 
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dodávaných služieb spôsobených. Spoločným prvkom je štandardné vedenie divízie rolou 

riaditeľa.   

 

 

Obrázok č. 15: Organizačná štruktúra – ABC – EBS – CIT 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa interných dokumentov spoločnosti) 

Divízia CIT je vedená riaditeľom, ktorý má k dispozícii štáb (back office) a ďalej 

rozvetvená do šiestich oddelení a projektovej kancelárie (CIT-PM) – viď obr. č. 15. 

Každé z oddelení, ako aj projektová kancelária, majú svojho vedúceho. Samotní 

realizátori sú v jednotlivých oddeleniach vedený ako tím, pričom vedúci oddelenia 

zastáva pre nich funkciu team leadera.  

Divízia je zameraná hlavne na implementačné projekty, čomu bola prispôsobená aj jej 

organizačná štruktúra. Každý projekt je riadený projektovým manažérom z CIT-PM 

a projektový tím je zložený z realizátorov z jednotlivých oddelení. Organizácia tejto 

divízie je teda maticovo orientovaná, no sú zachované aj líniové prvky vedenia zo strany 

tímových vedúcich.  
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Obrázok č. 16: Organizačná štruktúra – ABC – EBS – ITSM 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa interných dokumentov spoločnosti) 

Organizačná štruktúra v tejto divízie a jej riadenie a typicky líniové. Mimo role riaditeľa 

samotnej divízie sa tu nachádza aj rola riaditeľa prevádzky, vedúci jednotlivých oddelení 

na nachádzajú až v línii pod ním. Keďže toto oddelenie je zamerané čisto na servisné 

služby, projekty neprebiehajú len naprieč oddeleniami, ale aj v rámci jednotlivých 

oddelení.  

 

Obrázok č. 17: Organizačná štruktúra – ABC – EBS – ECP 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa interných dokumentov spoločnosti) 
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Organizačná štruktúra tejto divízie je silne ovplyvnená tým, že sa formálne jedná 

o samostatnú spoločnosť. Je funkcionálna, čo vzhľadom na činnosť spoločnosti resp. 

divízie nie je z nášho pohľadu najlepšou voľbou. Jej servisnému zameraniu táto štruktúra 

vyhovuje. No divízia je zameraná aj na poskytovanie služieb, ktoré sú riešené formou 

projektov, čomu už táto štruktúra nie je prispôsobená a neposkytuje teda potrebnú 

flexibilitu.  

 

 

Obrázok č. 18: Organizačná štruktúra – ABC – EBS – VPT 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa interných dokumentov spoločnosti) 

Súčasťou obchodnej jednotky sú aj tzv. virtuálne tímy. Predstavujú malé organizačné 

celky, ktoré boli vytvorené za účelom ich špecifického zamerania väčšinou z hľadiska 

rozvoja nových služieb alebo úzkeho segmentu zákazníkov. Ako samostatné celky sú 

riadené po organizačnej aj finančnej úrovni v rovnakom rozsahu ako divízie. Ich 

organizácia je jednoduchá líniovo orientovaná.  

Celkovo z organizačného pohľadu usporiadania môžeme konštatovať, že v súčasnej dobe 

je EBS nastavená viac ako obchodná spoločnosť, a nie ako realizačná jednotka. 

Jednotlivé divízie fungujú s vysokou mierou autonómie, takmer ako menšie „firmy“ či 

ďalšie SBU v spoločnej jednotke. Mimo iné je to reprezentované aj dôrazom na 

hospodársky výsledok jednotlivých divízii, ktorý je v súčasnej dobe považovaný za 

hlavný ukazovateľ ich výkonnosti.  
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3) Systémy 

Podnikový informačný systém 

Podnikový informačný systém v spoločnosti je tvorený viacerými samostatne 

fungujúcimi systémami s rôznym zameraním. Pre účely tejto analýzy ich rozdeľujeme do 

troch úrovní, ktoré sú schematicky zobrazené na obrázku nižšie.   

 

Obrázok č. 19: Podnikový informačný systém v EBS - štruktúra 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Prvú a zároveň najvyššiu úroveň tvorí systém na konsolidované plánovanie podnikových 

zdrojov – ERP systém od spoločnosti Microsoft. V súčasnosti je v spoločnosti ešte 

využívaná staršia verzia tohto systému s názvom MS Dynamics AXAPTA (AX), 

zároveň už prebieha príprava na nasadenie novšieho systému MS Dynamics 365 Finance 

and Operations (FO). Tento systém je využívaný na celopodnikovej úrovni ABC-u.  

Systémy v prostrednej úrovniach sa už v jednotlivých obchodných jednotkách v určitej 

miere líšia. V EBS BU sú využívané pre realizáciu a prevádzku dva systémy – MS 
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Dynamics 365 Customer Engagement a ServiceNow. Oba systémy boli nasadzované 

len v priebehu minulého roku ako náhrada starších doposiaľ využívaných systémov. 

Potreba dvoch rozdielnych systémov vychádza zo zamerania obchodnej jednotky. Divízia 

CIT, virtuálne projektové tímy a časť divízie ECP sú zamerané na realizačné projekty 

typu zmluva o dielo alebo nákup/predaj. Zatiaľ čo divízia ITSM a časť divízie ECP sú 

zameraná hlavne na IT Service Management (riadenie služieb informačných technológií). 

Čiže pracujú na veľkých servisných projektoch plynúcich zo servisných zmlúv alebo 

zabezpečujú rozsiahle podpory prevádzky u zákazníkov s prísnymi podmienkami SLA. 

Preto využívajú robustný servisne zameraný systém ServiceNow. V divízii CIT prebieha 

z menšej časti aj poskytovanie servisných služieb na základe servisných zmlúv, no 

vzhľadom na ich rozsah je postačujúci servisný modul systému D365 CE. Tento systém, 

konkrétne jeho projektový modul, je využívaný aj na spomínané riadenie realizačných 

projektov. Ďalšie moduly D365 CE, ktoré sú zamerané na predaj (sales), marketing 

a riadenie vzťahu so zákazníkmi (CRM), sú využívané v rámci celej obchodnej jednotky. 

Jednak obchodným tímom, ktorý je zdieľaný pre celú jednotku v štruktúre priamo pod 

riaditeľom divízie, ale aj jednotlivými obchodníkmi či obchodnými manažérmi v 

divíziách.  

Vymenované podporné systémy, ktoré zaraďujeme do najnižšej úrovne sú taktiež 

vyžívané celopodnikovo. MS Dynamics 365 for Talent využíva oddelenie HR a náboru 

na udržiavanie administratívnych informácií o zamestnancoch. Systém konsoliduje aj 

informácie o certifikáciách a školenia, dohodnutých KPI a rozvojových plánoch. 

Nápomocný je tiež v oblasti náborov a automatizácie kompletného prijímacieho procesu 

od vyžiadania potrebných informácii pri nástupe až po zabezpečenie vybavenia pre 

nového zamestnanca a jeho postupné oboznamovanie s interným fungovaním, 

smernicami a štruktúrou. Ďalším systémom zaradením v tejto úrovni je HCM – mzdový 

systém, ktoré je využívaný finančným oddelením na účtovanie miezd zamestnancov. Do 

kategórie podporných systémov zaraďujeme aj systém na monitorovanie vozidiel, ktorý 

je využívaný pri prevádzke služobných vozidiel. Vzhľadom na veľkosť vozového parku 

spoločnosti značne zjednodušuje administratívu v tejto oblasti. Content and Commerce 

System for D2C je využívaný marketingovým oddelením na správu obsahu 

a reklamných kampaní.  
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Systémová integrácia 

Integráciu medzi systémami MS Dynamics zabezpečuje Common Data Model (CDM). 

Toto riešenie (platforma) ukladania a zdieľania dát nevyžaduje vytváranie špeciálnych 

konektorov, keďže je už priamo súčasťou využívaných produktov Microsoft. Systém pre 

monitorovanie vozidiel a Content and Commerce System nie sú so systémového hľadiska 

nijak integrované s inými prvkami podnikového IS. Avšak systémy ServiceNow 

a mzdový systém už určitú úroveň integrácie na dátovej úrovni vyžadujú. Vybrané 

skupiny dát (počet dní dovolenky, výška mzdy, vykázané hodiny realizátorov v servisnej 

oblasti a.i.) sú dávkovo nahrávané práve s využitím CDM konektorov, tak aby mohli byť 

využívané v moduloch systémov D365.  

Vrstva Business Intelligence 

V každom zo spomínaných systémov sa zaznamenáva určitá oblasť dát, ktorá je 

z hľadiska celkového riadenia business unit podstatná. Vzhľadom na ich množstvo 

a formálnu aj obsahovú rozličnosť, je pre vyťažiteľnosť informácií z týchto dát a ich 

ďalšiu využiteľnosť na monitorovanie, riadenie a rozhodovanie, nevyhnutné ich kvalitné 

spracovanie a konsolidovanie. Na tento účel slúži ďalšia pomyselná vrstva nachádzajúca 

sa nad všetkými popisovanými systémami – Business Intelligence.  
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Obrázok č. 20: Podnikový informačný systém v EBS – Business intelligence 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Základným stavebným prvkom business intelligence riešenia v spoločnosti je dátový 

sklad. Zdrojové dáta z transakčných databáz využívaných systémov a centralizovaného 

databázového modelu D365 systémov (Common Data Model), prechádzajú ETL 

procesom a sú nahrané do tohoto centrálneho dátového skladu (viď schematické 

znázornenie na obrázku 20). To zaisťuje ich centralizáciu a konsolidáciu a dôležitú fázu 

výberu a prípravy na ich analytické spracovanie. Samotné analytické spracovanie potom 

prebieha s využitím definovaných multidimenzionálnych OLAP kociek, ktoré sú uložené 

na analytickom serveri.  
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Manažmentu a kľúčovým zamestnancom sú k dispozícií predpripravené reporty 

s definovanými dotazmi do OLAP kociek v rôznych úrovniach pohľadu a konkrétneho 

zamerania (obchodné výsledky, stav projektového portfólia, stav vykazovania, výsledky 

marketingových kampaní a iné). Tieto výstupy business intelligence sú vo forme 

spomínaných reportov zobrazované v kontingenčných tabuľkách a grafoch. Využívanou 

aplikáciou na ich užívateľskú prezentáciu je MS Excel. Celkový počet využívaných 

reportov v tejto forme je v rádoch desiatok.  

Súbor reportov z OLAP kociek tvorí v spoločnosti nadstavbu podnikového informačného 

systému, ktorý by sme z hľadiska jeho obsahu a využiteľnosti pre rozhodovanie v oblasti 

riadenia business unit a spoločnosti, mohli označiť za manažérsky informačný systém 

(MIS). Jeho výstupy majú primárne kontrolný a podporne-strategický charakter, avšak 

mimo to sú používané aj na prezentovanie výsledkov business unit akcionárom, vedeniu 

spoločnosti a skupiny. 

Popisovaná časť MIS poskytuje celostný pohľad na fungovanie business unit. Avšak 

spomínaný Common Data Model integruje tri najdôležitejšie systémy a plné nasadenie 

FO a for Talent častí D365 v rámci systémovej obnovy, takto jednoducho poskytne vďaka 

Common Data Services priestor pre ďalšiu časť vrstvy MIS – komplexné reporty 

projektovo orientovanej časti obchodnej jednotky a obchodu. Tieto reporty majú užšie 

zameranie, no napriek tomu sú dôležitou podporou manažmentu, preto ich tiež môžeme 

zaradiť do MIS vrstvy podnikového IS.  

Podporné softvérové komunikačné nástroje 

Pred vypracovaním samotnej diplomovej práce sme v rámci pôsobenia v spoločnosti 

vykonávali analýzu úrovne projektového riadenia a návrh zmien so zameraním na 

využívanie techník, metód a nástrojov pri projektovom riadení. Výsledný návrh zameraný 

na oblasť komunikácie pri projektoch v business unit je graficky znázornený na 

nasledujúcom obrázku.  

Zobrazuje súčasný stav a zároveň stav budúci, ktorý je cieľom interného projektu 

prebiehajúceho v prvých mesiacoch tohto roku. Pri implementácii návrhu, ktorý je 
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predmetom tejto práce už bude interný projekt ukončený. Popisované komunikačné 

nástroje budú v spoločnosti už využívané v zobrazenej forme, preto môžeme použiť túto 

schému na popis aktuálneho stavu komunikačných nástrojov a ich využívania 

v spoločnosti. 

 

Obrázok č. 21: Schéma využívaných nástrojov v spoločnosti 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 



 

46 

 

Základnými využívanými softvérovými nástrojmi sú produkty spoločnosti Microsoft: MS 

Outlook, MS Teams, MS SharePoint – weby, portály a worskspace, MS Yammer. Ako 

hlavný komunikačný nástroj smerom ku zákazníkom a na odosielanie záväzných 

informácií s vysokou prioritou a stupňom dôvernosti je využívaný MS Outlook. 

Komunikáciu medzi zamestnancami v rámci projektových či pracovných tímov 

a v niektorých prípadoch aj v rámci skupiny, či so zákazníkom zase zabezpečuje MS 

Teams. Jeho výhodou je rýchla komunikácia vo forme chatu a priehľadnosť s využitím 

komunikačných vláken a príspevkov. Tento poskytuje možnosti komunikáciu ako takú 

a zdieľanie dokumentov, ale aj mnoho ďalších rozšírení pripájania plánovacích či iných 

doplnkových nástrojov. MS SharePoint je práve úložiskom, kde sú ukladané zdieľané 

dokumenty zo spomínanej platformy MS Teams. Ich úprava môže prebiehať priamo 

v platforme, prípadne na webových portáloch, či v pracovných priestoroch napríklad 

projektových knižníc.  

MS Yammer je nástroj využívaný ako interná celofiremná sociálna sieť. Umožňuje 

zdieľanie noviniek a zaujímavostí, ale aj postrehov či firemných úspechov. Tak ako 

hlavná časť informačného systému, bol zavedený do business unit len 

nedávno. V súčasnosti sa s ním zamestnanci zoznamujú a postupne ho prijímajú, niektorý 

sami začínajú príspevky tvoriť a zdieľať.  

4) Štýl 

Štýl riadenia spoločnosti z pozície riaditeľa BU vnímame ako participatívny a v 

niektorých prípadoch pri konfliktných situáciách u kritických rozhodnutí ako 

demokratický. Top management, ktorý z pohľadu BU tvoria divízny riaditelia, sa 

vyznačuje prevažne demokratickým štýlom. U stredného managementu sa vyskytuje tiež 

prevažne demokratický štýl. Avšak u niektorých tímov riadenie prechádza až do 

liberálnej úrovne. Súvisí to s fungovaním niektorých tímov, ktoré sa vyznačuje vysokou 

autonómiou a mohli by sme ich označiť za samoorganizujúce. 

Plánovanie v spoločnosti prebieha vždy pred začiatkom fiškálneho roka. Vzniká plán 

zameraný na výslednú hrubú maržu v danom roku. Plánovanie prebieha v štruktúre od 

plánovania nákladov na jednotlivých pracovníkov a postupnou agregáciou za celú divíziu 
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a následne obchodnú jednotku. Zároveň sú podobným spôsobom plánované aj 

nepriame/fixné a režijné náklady – bližšie sa tejto oblasti venujeme v analýze BSC. 

Hodnotenie – Každý zamestnanec má v svojom osobnom pláne nastavenú fixnú 

a variabilnú zložku mzdy, ktorá je závislá na splnení nastavených KPI a cieľov. 

Najdôležitejšiu časť KPI tvorí u top managementu ukazovateľ hospodársky výsledok 

organizačnej jednotky (celej BU, jednotlivých divízii), ktorú riadia. Z vonkajšieho 

pohľadu je možné konštatovať, že je kladený veľký dôraz na samostatnosť divízii a ich 

jedinečnú rolu pri plnení hospodárskeho výsledku. Stredný management je z hľadiska 

finančnej stránky hodnotený na základe hospodárskeho výsledku svojho tímu. 

A v prípade manažérov prvej línie, ktorých tvoria najčastejšie projektový manažéri, je 

zásadnou časťou hodnotenia efektivita odriadených projektov. U samotných realizátorov 

je hlavnou časťou hrubá marže vyfakturovaná za služby, avšak nie je pravidlom, že má 

rola realizátora KPI nastavené.  

Priebežná kontrola finančných výsledkov prebieha podľa uváženia jednotlivých 

riaditeľov divízii v nesúrodých intervalom, ktoré stanovujú samostatne vždy na 

úrovni  svojej divízie. Striktne stanovená kontrola a následné predstavenie výsledkov 

divíznymi riaditeľmi riaditeľovi obchodnej jednotky na reportingu, je plánované po 

ukončení každého kvartálu a informačne raz mesačne. Pričom v polovici a na konci 

kvartálu prebieha celofiremný reporting, kde výsledky predstavuje riaditeľ obchodnej 

jednotky akcionárom, vedeniu spoločnosti a skupiny ABC Group. Pri výskyte rozdielov 

oproti plánu riaditelia skúmajú výsledky v OLAP reportoch do väčšej úrovne 

podrobnosti, riešia prípadné nezrovnalosti s manažérmi na nižších úrovniach a 

spoločne vyvodzujú závery, po prípade vydávajú nariadenia, pomocou ktorých sa snažia 

zmenšiť vzniknuté rozdiely oproti plánu a zabezpečiť jeho splnenie v ďalších kvartáloch.  

Štýl riadenia projektov v kompetencii manažérov prvej úrovne je prispôsobený oblasti 

pôsobenia BU a charakteru projektov, ktoré realizuje. Pri konkrétnom projekte vzniká tím 

realizátorov naprieč oddeleniami s rôznym zameraním. Väčšina projektov je riadená 

pomocou vodopádového modelu s využitím metodiky Prince 2. Realizátori dostávajú 

konkrétne úlohy s odhadovanou dobou trvania. Na tieto pridelené úlohy potom vykazujú 

reálny odpracovaný čas. Projektový manažér môže vývoj projektu sledovať 
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v projektovom module systému D365. Kde nájde aj zjednodušený náhľad na svoje 

projektové portfólio. Pre podrobnejšie výsledky hlavne z hľadiska nákladov, ktoré nie sú 

generované priamo ľudskou prácou využíva OLAP reporty v MS Excel.  

U projektov servisného zamerania je projekt projektovým manažérom kontrolovaný len 

z hľadiska nákladov a čerpania paušálnej alebo zmluvnej čiastky. Dôležitým parametrom 

je tu dodržovanie SLA. Jednotlivé úlohy prichádzajú priamo zo strany zákazníka vo 

forme tiketov v systéme D365 alebo ServiceNow. Podľa zamerania problému je 

stanovaná priemerná doba jeho riešenia a realizátori sú motivovaný na jeho skoršie 

splnenia odmenami vo forme finančných bonusov. Na komplexný prehľad je u tohto typu 

projektov využívaný prehľadový report dostupný v používanom systéme. Pričom u tohto 

typu služieb je hlavným metodickým rámcom knižnica ITIL. Komplexné informácie aj 

z hľadiska fakturácii a celkového svojho projektového portfólia získa manažér z OLAP 

reportu v MS Excel. 

V rámci realizácie projektov však chýbajú spolčené organizační prvky, role či postupy 

naprieč divíziami – spoločné riadenie z role riaditeľa realizácie, spoločná kontrola a 

riadenie kapacít zamestnancov v jednotlivých divíziách. 

5) Spolupracovníci  

Vzájomné vzťahy zamestnancov obchodnej jednotky sú postavené z veľkej väčšiny na 

priateľskej báze. Konkurenčné chovanie v rámci tímov je len minimálne. Na budovanie 

takto pozitívnych vzťahov má veľký vplyv aj zázemie a istota, ktorú spoločnosť 

zamestnancom poskytuje – o tom svedčí aj nízke percento fluktuácie a množstvo 

zamestnancov, ktorý v spoločnosti pôsobia viac ako desať či pätnásť rokov. Problémy 

nastávajú ak sa do takto ustáleného prostredia má zapojiť nová skupina zamestnancov 

pochádzajúca z vo veľkej miere odlišného prostredia. Divízia ECP vznikla len nedávno 

kúpou spoločnosti DataSpring, ktorá je mladou firmu a jej kultúra je v mnohom odlišná. 

Vzájomné zladenie a proces prijímania nového kolektívu je preto dlhší. No vedenie 

spoločnosti spolu s HR oddelením vykonáva kroky, aby k postupnému zladeniu 

kolektívov došlo v najbližšej možnej dobe. Krokom vpred smerom ku zamestnancom je 

aj obsadenie pozície HR Business Partnera v každej divízii.  
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Firemná kultúra – S nízkou mierou fluktuácie, však súvisia aj negatívne vplyvy. Z nich 

v obchodnej jednotke môžeme pozorovať stereotypné chovanie, ťažie prijímanie zmien a 

ťažkopádnu adaptáciu na nich. Preto presadzovanie inovácii v internom prostredí býva 

náročné, a tým môže dochádzať k poklesu internej efektivity, stagnácii a strate motivácie 

– firemná kultúra sa stáva strnulá a ťažkopádna. Reťazec: vysoká miera istoty –> nízka 

interná konkurencia –> stagnácia.  

Avšak spoločnosť sa snaží, čím ďalej tým viac, prijímať mladých perspektívnych ľudí 

a využíva tak vytvorený trainee program. Problémom však je nestálosť súvisiaca 

s podstatou súčasnej generácie a zároveň pomalý rozvoj netechnických kompetencií, 

ktoré sú v najkvalitnejšej podobe získavané od skúsených mentorov. Kvalifikovaný 

špecialisti nemajú priestor sa venovať ich rozvoju, preto býva často ich postup do určitej 

úrovne odbornosti pomalší ako by spoločnosť potrebovala. Zároveň chýba motivačný 

program pre týchto skúsených pracovníkov, aby sa sami chceli dostávať do rolí mentorov. 

Vzdelávanie prebieha neštruktúrovane a záleží na postavení konkrétneho vedúceho. No 

tak či tak, využitím výhod práve z podstaty rodinnej atmosféry a priateľského kolektívu 

k postupnému odovzdávaniu informácií dochádza. Skúsenejší kolegovia sú otvorený 

odovzdávaniu svojich skúseností a vedomostí. Problémom je už spomínaná motivácia 

a dostatok priestoru. Trainee hodnotia príležitosť zúčastniť sa tohto programu za prínosnú 

a mnoho z nich plynulo prestúpi na stálu pozíciu, no z hľadiska spoločnosti by vyššia 

štruktúrovanosť programu mohla priniesť rýchlejšie výsledky a tvorbu pridanej hodnoty 

už priamo vykonávaním práci pre zákazníkov na ziskových projektoch. 

Motivácia pre zamestnancov spoločnosti je z veľkej časti finančná. Nefinančná 

motivácia je vzhľadom na rozdielnu organizáciu jednotlivých divízii a tímov (pripísaná 

v časti štruktúry) veľmi rozličná. No najčastejšie sa jedná o možnosti vzdelávania, 

osobnostného rozvoja či podporu v oblasti voľnočasových aktivít príspevkami ku mzde.   

6) Schopnosti 

Pracovná náplň majoritnej časti zamestnancov obchodnej jednotky je orientovaná na 

oblasť poskytovania služieb. Zamestnanci tvoria hlavnú časť pridanej hodnoty pre 

zákazníka. Kvalita služieb je do veľkej mieri preto závislá práve na schopnostiach 
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ľudského kapitálu. Tento fakt si vedenie spoločnosti plne uvedomuje, na čo poukazuje aj 

na množstve vysokokvalifikovaných zamestnancov a celkovom počte certifikácií.  

Schopnosti pre účely tejto analýzy delíme na dve menšie podmnožiny – znalosti 

a skúsenosti. Práve v týchto dvoch doplňujúcich sa elementoch tkvie podstata rozvíjania 

schopností v organizácii, ktoré priamo ovplyvňujú tvorbu zázemia pre kvalitné 

poskytovanie služieb zákazníkom. Spojením oboch v jedenej osobe získame špecialistu 

v danej oblasti. Avšak pri ich nevyvážení z hľadiska celej BU môže naopak dochádzať 

ku strate ich prínosu, preto sa ich analýze venujeme najprv separátne a potom z pohľadu 

ich súladu.  

Znalosti  

- Zameranie spoločnosti na budovanie vysokej znalostnej báze dokazuje už spomínané 

veľké množstvo vzdelaných a niekoľkonásobne certifikovaných zamestnancov. 

Mimo iné týmto spoločnosť reaguje aj na potreby trhu pretože kontinuálne sleduje 

a doplňuje technické kvalifikácie, ktoré jej umožňujú získavať technologicky náročné 

zákazky, ale aj dôležitých partnerov v oblasti významných globálnych producentov 

hardware a software. K ďalšiemu vzdelávaniu spoločnosť motivuje aj bonusovou 

zložkou mzdy a KPI určeným na rozšírenie vzdelania, ktoré ma pracovník uvedené 

v osobnom pláne. Avšak vzhľadom na popísaný štýl riadenia nie je táto motivačná 

zložka nutnosťou a preto ju každý manažér nenastavuje.  

Skúsenosti 

- Rozloženie zamestnancov BU z hľadiska veku, kde priemerný vek je 41 rokov, taktiež 

svedčí o udržovaní skúsených pracovníkov vo firme, a tým dopĺňanie čisto 

technických a „tvrdých“ znalostí, ktoré sú získavané cez vzdelávanie a certifikačné 

školenia, „mäkšími“ schopnosťami plynúcimi z dlhoročných skúseností. Fluktuácia 

zamestnancov je nízka a veľká väčšina seniorných pracovníkov získala skúsenosti 

priamo v ABC, keďže v ňom pôsobia viac ako desať rokov, čo zase potvrdzuje 

udržiavanie skúsených zamestnancov. No v tomto leží aj jedno podstatné úskalie. 

Úskalím udržovania skúseností len v tejto skupine seniorných pracovníkov s dlhoročnou 

praxou je práve postupný odliv skúseností s príchodom ich dôchodkového veku a 
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odchodom zamestnancov z podnikovej praxe. Percento mladých juniorných pracovníkov, 

ktorým by mohli svoje skúsenosti kolegovia odovzdávať, je veľmi nízke. Zároveň pri 

vysokom vyťažení týchto pracovníkov, práve kvôli ich vysokej pridanej hodnote, 

narážame na nedostatok času a priestoru ku odovzdávaniu skúseností mladším 

perspektívnym kolegom. Kolektív obchodnej jednotky takto stráne rýchlejšie ako stíha 

byť obnovovaný. Postupom času takto môže dôjsť k zmenšeniu množstva špecialistov 

ako osôb, ktoré v sebe zahrnujú obe popisované schopnosti.  

S udržovaním dlhoročných pracovníkov zároveň súvisí aj strnulosť firemnej kultúry, jej 

náchylnosť a nízka schopnosť adaptácie na zmeny, na čo sme narazili už aj pri 

analyzovaní štruktúry spoločnosti a oblasti spolupracovníkov.  

7) Zdieľané hodnoty  

Odbornosť, tímová spolupráca a osobná zodpovednosť – takto sú definované hlavné 

hodnoty spoločnosti, ktoré uvádza aj na svojich stránkach a v publikovaných materiáloch. 

Na to, aby sa povedomie o týchto hodnotách a zároveň aj o smerovaní spoločnosti dostalo 

do radov zamestnancov, slúžia pravidelné každoročné divízne zasadania, kde vedenie 

objasňuje ciele a hlavné princípy pri ich dosahovaní na ďalšie obdobie. Zároveň je pár 

udalostí podobného druhu organizovaných aj na celopodnikovej úrovni. Čiže vedenie 

spoločnosti usiluje o to, aby mali zamestnanci dostatočné povedomie o vízii, misii, ale aj 

jednotlivých strategických cieľoch.  

Tieto stretnutia majú mimo oficiálnejšiu časť aj neformálny charakter. Účastníci majú 

možnosť diskutovať a spoznávať sa v príjemnom prostredí aj mimo svojho pracoviska. 

Takto dochádza k budovaniu tímovosti, niekedy ku jednoduchšiemu riešeniu skrytých 

konfliktov a zároveň to odpútava bariéry v komunikácii, čo uľahčuje následnú spoluprácu 

na multidivizionálnych projektoch. Mimo tieto udalosti organizuje spoločnosť pre svojich 

zamestnancov aj rôzne športové aktivity a podporuje ich v cestovaní nielen na rôzne 

pracovné konferencie, ale aj smerom spoznávania. 
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3.2.2 Analýza s využitím Balanced Scorecard 

Súčasná stratégia 

Súčasná stratégia spoločnosti, misia a vízia sú uvedené v predchádzajúcej analýze. 

Súčasná misia, vízia a poslanie spoločnosti reflektuje so zámermi vlastníkov (z veľkej 

väčšiny aj zakladateľov). Zároveň zahrňuje pohľad top managementu spoločnosti a ich 

očakávania o pôsobení spoločnosti na trhu. Z nej plynú hodnoty, ktorými sa spoločnosť 

riadi a dodržuje ich pri svojom pôsobení smerom k zákazníkom, ale aj v internom 

prostredí organizácie. Stanovovanie stratégie a strategických cieľov je realizované na 

úrovni top managementu jednotlivých business unit a následne schvaľované vedením 

celej spoločnosti. 

Ako sme už z časti spomínali v analýze 7S, strategické ciele sú plánované na obdobie 

jedného fiškálneho roka. Plánovanie prebieha smerom zdola – vedúci plánujú HV svojich 

tímov (tzn. stanovujú predpokladané náklady na jednotlivých členov tímu a ostatné 

náklady pre celý tím – priame náklady a výnosy, ktoré tím prinesie). Tie následne 

riaditelia divízií sumarizujú, dopĺňajú vlastné náklady, nepriame náklady divízie 

a stanovujú tak plánovaný HV celej divízie. Ich agregáciou a doplnením z pozície 

riaditeľa business unit vzniká plán hospodárskeho výsledku za celú business unit. Tieto 

finančné ciele sú doplnené aj definovanými neafinačnými cieľmi, ktoré môžu byť 

napríklad z oblasti posilnenia niektorej zo služieb alebo naopak rozšírenia ponuky 

služieb, rozvoja niektorej technológie či získania dôležitých dodávateľských partnerstiev.  

Systém kontroly výsledkov (operatívne, mesačne a kvartálne) a reportingu bol dostatočne 

popísaný už v analýze 7S v časti štýl. Počas reportingov zároveň dochádzka aj ku 

stanoveniu ďalších potrebných strategických krokov, tak aby naplánované strategické 

ciele boli splnené.  

Finančná perspektíva 

Systém merania finančnej výkonnosti business unit je nastavený na veľmi dobrej úrovni. 

Plánovaným a sledovaným hlavným ukazovateľom je už spomínaný hospodársky 
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výsledok (EAT). Ďalšími sledovanými ukazovateľmi na manažérskej úrovni sú tržby 

a marža za tovar a služby, fixné náklady, pohľadávky, zásoby a využitie pracovného 

fondu. Sledované je percento plnenia plánovanej výšky za fiškálny rok v porovnaní 

s minulým rokom a zároveň očakávaný vývoj v ďalších obdobiach do konca fiškálneho 

roka. Na úrovni riaditeľa BU je hospodársky výsledok a vývoj tržieb sledovaný 

v rozmedzí posledných 5-tich rokov.  

Spracovanie samotného manažérskeho systému, ktorý chápeme ako súbor OLAP 

reportov v MS Excel, ktoré slúžia ako podklad pre praktické vykonávanie merania 

finančnej výkonnosti, už nedosahuje dostatočnú úroveň kvality. Do výpočtu 

agregovaných ukazovateľov, sú zanášané aj extrémne či nesprávne vyplnené hodnoty 

(dôvod je buď nesúlad systémov alebo chyba užívateľa pri procese zadávania dát). Tieto 

hodnoty potom ovplyvňujú správnosť výsledných hodnôt ukazovateľov. Chýba 

mechanizmus, ktorým by sa tento jav ošetril, a tak momentálne musia riaditelia 

kontrolovať dielčie výsledky. Týmto spôsobom preverujú dôveryhodnosť agregovaných 

výsledkov, na základe ktorých primárne hodnotia výkonnosť.  

Z hľadiska plnenia ukazovateľov tejto kategórie sa firme darí. V období posledných troch 

rokov napĺňa stanovené plány a všetky ukazovatele majú medziročne rastúci trend.  

Zákaznícka perspektíva 

Základný zákaznícky segment si manažment business unit nijak nestanovuje, keďže je 

z hľadiska veľkosti je stanovený už samotným rozdelením business units v spoločnosti. 

Plánovanie počtu nových zákazníkov, ďalšia segmentácia pre voľbu budúceho budú 

pôsobenia a sledovanie metrík podľa týchto segmentov neprebieha. V reportoch je 

sledovaných 5-10 najvýkonnejších a nových zákazníkov z hľadiska výšky tržieb a marže.  

Zákaznícka spokojnosť je sledovaná v pomerne nízkej miere. Mimo prípadových 

štúdií nie je v neservisne orientovaných oddeleniach zaznamenávaná. 

 

 



 

54 

 

Perspektíva interných procesov 

V servisnej časti BU sú v súčasnosti nastavené metriky na sledovanie interných procesov 

z hľadiska kvality a času. Výstup je poskytovaný priamo z prostredia systému 

ServiceNow. V zvyšnej časti BU, ktorá je orientovaná projektovo, hodnotenie procesov 

neprebieha. Komplexný prehľad o interných procesoch, ich kľúčovom význame, 

kritickosti, výsledkoch a riadenie inovačných procesov – teda oblasť, ktorú by sme mohli 

označiť ako procesný manažment, je v analyzovanej BU podchytená len v malej časti. 

Perspektíva učenia sa a rastu 

Ľudia, systémy a podnikové procedúry sú v rámci konceptu BSC považované za zdroje 

učenia a rastu. Ľudským zdrojom, ich vzdelávaním a rozvojom sme sa zaoberali 

podrobne už v analýze 7S. Sledovanou metrikou v tejto oblasti je splnenie naplánovaných 

skolení a certifikácií z osobného plánu na fiškálny rok. Ale ako sme už popisovali vyššie, 

tieto plány nemajú štandardizovanú podobu a stanovené požiadavky na úrovni BU. 

Systém sledovania a plánovania certifikácií a vzdelávania je v súčasnosti v inovačnej 

fáze, ktorá súvisí s nasadzovaním systému MS Dynamics 365 for Talent. Spokojnosť 

zamestnancov nie je vyhodnocovaná nijak systematicky. V spoločnosti prebehol interný 

prieskum angažovanosti, avšak takéto zisťovanie spokojnosti zamestnancov v globálom 

meradle neprebiehajú periodicky.  

O rozvoj informačného systému a jeho častí sa stará interné IT, ktoré je zdieľané naprieč 

spoločnosťou. V dobe písania tejto práce prebieha jeho intenzívny rozvoj súvisiaci so 

zmenou nosnej časti informačného systému. Sledovanou metrikou je v tejto oblasti 

spokojnosť zamestnancov – užívateľov systému. Interné IT taktiež zabezpečuje 

dostupnosť a plynulosť informačného systému. Oddelenie osobitne riadené 

a kontrolované z pozície CIO.  

Inovácie a optimalizácie v oblasti podnikových procedúr a rutinných oblastí sú 

vykonávané spontánne zo strany jednotlivých zamestnancov. Tí nie sú však k tomu nijak 

podnecovaný či motivovaný. Tento proces nie je globálne sledovaný a inovačné zmeny 
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často ostávajú len na úrovni konkrétneho človeka, ktorému prácu zjednodušujú alebo sa 

dostanú len do úrovne tímu, v ktorom pôsobí.  

3.3 Zhodnotenie súčasného stavu riadenia spoločnosti 

Súhrnným pohľadom na informácie z oblasti riadenia spoločnosti, ktoré sme získali 

vypracovaním analýz zisťujeme, že z nášho pohľadu spoločnosť využíva na svoje 

riadenie základy konceptu MBO, kde hlavným cieľom je hospodársky výsledok (EAT) 

s postupným rozpadom do nižších úrodní riadenia. Nemôžeme však tvrdiť, že tento 

koncept je v spoločnosti využívaný v celej jeho šírke a vo všetkých organizačných 

jednotkách a úrovniach, no základný pohľad je hlavne z úrovne top managementu 

zachovaný.  

3.4 Analýza externého prostredia spoločnosti 

3.4.1 SLEPT analýza 

Neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti je prostredie, ktoré ju obklopuje. Externé prostredie 

ovplyvňuje spoločnosť faktormi, ktoré jednak vytvárajú určité hranice, ale na druhej 

strane poskytujú priestor (trh), podnikateľské príležitosti a možnosti realizácie ziskových 

činností. S využitím prvkov SLEPT analýzy zhodnotíme prvky externého prostredia, čím 

doplníme komplexný pohľad analytickej časti práce ako dôležitého podkladu pre tvorbu 

návrhov.  

Sociálne faktory 

Rozličnosť pracovných preferencií u súčasných generácií zamestnancov je čím ďalej viac 

viditeľná. Ako uvádza v svojom prieskume spoločnosť Randstad, tak plat a benefity, 

istota práce, príjemná pracovná atmosféra, finančné zdravie firmy a zaujímavá pracovná 

náplň zostávajú naprieč generáciami na prvých miestach, no v ostatných smeroch sa už 

jednotlivé vekové skupiny líšia. Generácia Z chce hlavne pracovné miesto s rýchlym 

kariérnym rastom. Mileniálovia chcú naopak vyváženosť súkromného a pracovného 

života a generácia X dáva dôraz na istotu práce. Zamestnanci nad 55 let riešia tiež 
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finančné zdravie zamestnávateľa. V celkovom rebríčku najdôležitejších kritérií pri výbere 

zamestnávateľa výrazne oproti roku 2018 vzrástla dôležitosť lokality, rovnováhy 

osobného a pracovného života a flexibility. (28) 

Demografické zmeny spoločnosti značia starnutie populácie. Eurostat predpovedá v 

dlhom období značný pokles obyvateľov, čo spôsobuje aj zmenšenie odborníkov na danú 

technológiu. Toto u firiem vyvoláva potrebu vyhľadávať expertné zázemie mimo vlastnej 

spoločnosti a u zamestnancov multi-technické vzdelávanie.  

Miera zamestnanosti medziročne dosahuje nárast a nezamestnanosť sa pohybuje len 

okolo dvoch percent. Životná úroveň je vysoká a kúpnu silu môžeme tiež hodnotiť ako 

dostatočnú. Výrazný vplyv pre kúpnu silu majú zahraniční investori, ktorí disponujú 

dostatočným kapitálom. 

Legislatívne faktory 

Medzi tieto faktory zaradíme nasledujúci súbor smerníc, predpisov a zákonov: občiansky 

zákonník, zákon o obchodných korporáciách, zákon o ochrane hospodárskej súťaže, 

zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb, zákon 

elektronických komunikáciách, autorský zákon, zákon o ochrane osobných údajov 

a GDPR, a mnoho ďalších, ktoré sa síce dotýkajú organizácie, ale už nie sú významne 

pre obsah tejto práce. Obdobný dopad má dodržovanie licenčných podmienok výrobcov 

software a partnerských zmlúv. Veľmi podstatné sú tiež Zákon o kybernetickej 

bezpečnosti a niektoré technologické normy rady ISO (ISO 9001, ISO 20000 a ISO 

27001), ktoré spoločnosť splňuje a dodržiava. 

Ďalšími podstatnými legislatívnymi faktormi, ktoré ovplyvňujú podnikanie spoločnosti 

a je im potrebné venovať osobitnú pozornosť, sú zákony o verejných zákazkách a iné 

nariadenia, ktorých dodržovanie je potrebné pri poskytovaní služieb pre štátnu sféru.  
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Ekonomické faktory 

Podľa informácií zverejnených Českou národnou bankou (ČNB) hrubý domáci produkt 

medziročne rastie. Spotreba domácností se zvyšuje, vďaka stále vysokej dynamike rastu 

objemu miezd, platov a sociálnych dávok. Zaznamenávame medziročný rast 

spotrebiteľských cien, ktorý sa poveštenou pohybuje v hornej polovici tolerančného 

pásma 2% inflačného cieľa ČNB. Podľa odborníkov by mal v tomto pásme, až na 

výnimky, zotrvať aj v roku 2020. Výrazne kladný vplyv má aj prílev zahraničného 

obchodu. (29) 

Politické faktory 

Súčasná politická situácia v Českej republike nenaznačuje výraznú stabilitu vlády. 

Dôležitým súborom udalosti a faktorov súvisiacich s politikou státu, ktoré ovplyvňujú 

spoločnosť aj z hľadiska príležitostí, sú prebiehajúce projekty digitalizácie štátu – 

eGovernementu v súlade so stratégiou Efektívnej verejnej správy a priateľskej verejnej 

služby (Smart Administration) Ministerstva vnútra.  

Technické a technologické faktory 

Rýchly vývoj technológií, ktorý v súčasnosti zaznamenávame, vyvoláva potrebu 

dynamického rozvoja kompetencií z hľadiska IT firiem. V súvislosti s týmto trendom 

rastú potreby na integráciu systémov a zároveň odsúvanie niektorých technológií formou 

cloudu. Množstvo technicky zameraných činností je outsorcovaných do rúk 

profesionálov. Tento posun však vyvoláva čoraz vyšší tlak na rýchlosť riešenia a reakcií 

(dostupnosť), ale ešte výraznejší tlak na dodržovanie bezpečnostných opatrení. Dáta 

a know-how často ukryté v nich sa stávajú najdôležitejším aktívom spoločností 

(dôvernosť a integrita). Zároveň takzvané „krabicové riešenia“ začínajú byť nedostatočné 

a čoraz viac je potrebné individualizovať technické a technologické riešenia vo väčšej 

miere.  

Technologický pokrok zároveň vyvoláva zmenu aj v ľudskej práci, myslení a celkovo 

kultúrne zmeny v organizáciách. Čoraz viac prichádza do popredia podstatný dôraz na 
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zavádzanie technológií s ohľadom na ich užívateľov – pripravenie na zmenu práce, 

zameranie sa na komunikáciu a aj v oblasti technológií sa dostáva do popredia dôležitosť 

systematického riadenia zmien – change managementu. Technológie začínajú nahrádzať 

a optimalizovať rutinné činnosti človeka, čo u mnohých vyvoláva obavy zo straty práce.  

To je hlavným dôvodom prečo prirodzene nové technológie odmietajú. Tento fakt môže 

byť kameňom úrazu pri zavádzaní akejkoľvek novej technológie. Práca s užívateľom, 

správna komunikácia a príprava na smerovanie k využívaniu kognitívnych činností 

a odsúvanie rutinných činností má podstatnú úlohu. Mnohé technológie a nástroje bývajú 

vnímané ako škodca a nie pomocník, väčšinou je to však chyba stratégie ich výberu alebo 

zavádzania a komunikácie. Preto mimo samotnej technológie a jej kvality zastávajú 

v súčasnosti spomínané činnosti čoraz výraznejšiu úlohu.  

3.5 SWOT ANALÝZA 

Predchádzajúce analýzy poskytli súbor vstupných informácii, ktoré sme s využitím 

konceptu SWOT analýzy spracovali ako prehľadný súhrn silných a slabých stránok 

spoločnosti (vnútorných faktorov) a príležitostí a hrozieb (vonkajších faktorov). 

 

• podpora silnej skupiny 

• dlhoročná tradícia spoločnosti

• dobre zvolená a komunikovaná stratégia v rámci firmy medzi zamestnancov

• nastavené spoločné zdieľané hodnoty 

• priateľská firemná kultúra

• nízka miera fluktuácie – stály a skúsený zamestnanci – technologický 
špecialisti

• existencia trainee programu – prílev novej energie a iného pohľadu

• nastavený systém plánovania, hodnotenia finančnej firemnej výkonnosti 
a reportingu

• vysoká úroveň vybavenie z oblasti softvérových nástrojov

• dobre spracovaná dátová základňa a historický zber dát 

• jadro informačného systému od jedného výrobcu – jednoduchšia a vyššia 
úroveň integrácie a s tým súvisiace jednoduchšie spracovanie dát 

S
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• nízka miera fluktuácie – strnulá firemná kultúra, ťažké presadzovanie zmien 
a prijímanie inovácií, vysoký priemerný vek 

• chýbajúca stratégia riadenia inovácií a zmien

• nevyvážený systém riadenia – chýbajúca riadiaca rola v oblasti realizácií, 
kontrolingu, procesného a kapacity manažmentu

• vysoká prevaha finančných meradiel a nedostatok v oblasti ostatných 
perspektív podľa Balanced Scorecard

• vysoká prácnosť súvisiaca s vyhodnocovaním reportov manažérmi 

• nezjednotená motivačná stratégia zamestnancov s vysokým zameraním na 
finančnú motiváciu

• nevyhodnocovanie spokojnosti zákazníkov v periodických intervaloch 

• jednotne nenastavená štruktúra trainee programu a systém mentoringu 
a rozvoja týchto zamestnancov

• vysoká autonómia tímov, ktorá nie je vyvážená rovnakou mierou 
zodpovednosti

• nevyužívanie plného potenciálu technického vybavenia a softvérových 
nástrojov 

W

• silný partneri

• splnenie podmienok pre poskytovanie služieb v oblasti štátnej správy a možnosť 
získania ďalších projektov v tejto oblasti

• využitie referencií od vplyvných zákazníkov

• komplexné zameranie divízií business unit, ktoré dokáže pokryť celý životný 
cyklus IS od analýzy a návrhu až po prevádzku, podporu a další rozvoj 

• prebiehajúca transformácia v oblasti IT technológií

• nízka konkurencia pri využití sily skupiny a rozsahu skupiny ABC Group 

• dobrá kúpna sila 

O

• nesplnenie podmienok technologických partnerov z hľadiska predajov 
a certifikácií – strata niektorého z kľúčových partnerstiev

• výrazná zmena ekonomickej situácie

• nedostatok voľných pracovných síl na trhu 

• odchod špecialistov 

• výrazné generačné rozdiely zamestnancov – nedostatočné prispôsobenie 
spoločnosti ich rozdielnym potrebám

• starnutie populácie

• sprísnenie požiadaviek na poskytovanie služieb v rámci verejných zákaziek 
v štátnej správe 

T
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3.6 Analýza vstupných požiadaviek zadávateľa 

Na základe vypracovaných analýz sme spolu s riaditeľom EBS BU vybrali oblasti, na 

ktoré sa bude zameriavať návrh obsiahnutý v ďalších kapitolách tejto práce. Pri návrhu 

budeme mimo ošetrenia týchto oblastí prihliadať na splnenie osobných požiadaviek 

definovaných zadávateľom resp. riaditeľom BU (s prihliadnutím na spomínané výsledky 

analýzy projektového riadenia v BU, ktoré boli autorom práce vykonané v rámci 

pracovnej náplne v spoločnosti a výsledky interného prieskumu angažovanosti).   

Spracovaním týchto informácií dostávame nasledujúci rámec vstupných požiadaviek:  

 Predmet návrhu:  

o  Strategický koncept manažérskeho informačného systém zostavený zo 

súboru reportov a dashboardov, ktorý umožní presun zodpovedností za 

plnenie cieľov divízií a BU do nižších organizačných úrovní, napomôže 

dosiahnutiu vyššej transparentnosti v odmeňovaní a zároveň bude podporným 

nástrojom pre strategické riadenie.   

 Požadovaný účel:  

o  Nástroj, ktorý jednoducho a prehľadne umožní: 

 sledovanie plnenia nastavených cieľov vo všetkých úrovniach 

realizačnej časti EBS BU, 

 sledovanie komplexných výsledkov na úrovniach riadiacich 

pracovníkov – projektový manažér, vedúci tímu, vedúci oddelenia, 

vedúci divízie – podľa aktuálnej organizačnej štruktúry, 

 sledovanie súhrnných výsledkov a strategických zámerov EBS BU 

z role riaditeľa organizačnej jednotky, 

 poskytnutie podkladov pre reportovanie stavu BU smerom 

k akcionárom, vedeniu spoločnosti ABC a skupiny ABC Group.  

 Požadované vlastnosti: 

o  Zjednotený koncept podporujúci stratégiu, 

o  jednoduchá orientácia – prehľadnosť,  

o  vysoká dostupnosť.  
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4 VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENIA A ICH PRÍNOSY 

Vypracovanie predchádzajúcej analytickej časti nám poskytlo jednak ucelený pohľad na 

aktuálne fungovanie spoločnosti, ale hlavne dôležitý prehľad o:  

 silných aj slabých stránkach spoločnosti, ktorých budovaním resp. posilnením sa 

môže spoločnosť zlepšovať,  

 príležitostiach aj hrozbách, ktorých využitím či naopak minimalizovaním (v prípade 

hrozieb) môže spoločnosť dosiahnuť vyššiu konkurencieschopnosť. 

Tieto informácie sú pre nás akýmsi pomyselným začiatočným bodom – súčasný stav. 

Popísaný cieľ práce a požiadavky zadávateľa tvoria cieľový bod – požadovaný stav. 

A priestor medzi týmito dvoma bodmi je strategickou zmenou. Jej uskutočnením sa 

dostaneme od počiatočného bodu k cieľovému.  

Obsah nasledujúcich kapitol je návrh tejto strategickej zmeny vychádzajúcej z potrieb 

obchodnej jednotky a jej riešenia vo forme manažérskeho informačného systému 

s doplnením návrhov spadajúcich do ďalších oblastí BU, ktoré takto vytvoria komplexný 

rámec zmeny potrebný pre jej úspešné uskutočnenie. 

4.1 Komplexný popis návrhu  

V úvode tejto kapitoly je dôležité si pripomenúť cieľ práce, pretože účelom návrhu je 

v prvom rade jeho splnenie. Cieľom práce je návrh konceptu manažérskeho systému ako 

nadstavby súčasného informačného systému v business unit vybranej spoločnosti, ktorý 

poskytne oporu vedeniu spoločnosti pri strategickom riadení a v súlade s ich 

požiadavkami podporí splnenie strategických zámerov. 

Manažérsky systém môžeme chápať v dvoch poňatiach – jednak ako systém poskytujúci 

náhľad na aktuálnu situáciu spoločnosti vo forme finančných meradiel a ich výsledkov, 

ale aj ako komplexný systém, ktorý pomáha získavať spätnú väzbu o implementovanej 

stratégii vo všetkých úrovniach podniku z hľadiska dlhodobých aj krátkodobých 
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strategických cieľov, čím napomáha v strategickom riadení spoločnosti. Vzhľadom na 

cieľ tejto práce, ktorý chceme naplniť, budeme navrhovať systém, ktorý je v súlade 

s druhým popísaným poňatím.  

Návrh konceptu informačného systému a zároveň strategickej zmeny, ktorá s jeho 

zavedením súvisí, sme sa v celom jeho rozsahu snažili konštruovať s využitím 

systematického prístupu. Aby sa nám podarilo tento prístup zachovať a dosiahnuť 

zároveň čo najlepšie výsledky, rozhodli sme sa zužitkovať poznatky systému, ktorý je už 

v praxi využívaný, sú zaznamenané jeho pozitívne prínosy a zároveň poskytuje ucelený 

rámec pre riadenie podnikovej výkonnosti – Balanced Scorecard (BSC). BSC je teda 

akýmsi stavebným prvkom nášho návrhu riešenia. Zároveň splňuje aj požiadavky 

zadávateľa, keďže poskytuje podklad pre strategické riadenie spoločnosti, ktorého 

podpora je hlavným účelom navrhovaného systému a je prepojiteľný so súčasným 

spôsobom riadenie BU založeným na základe MBO. Nasledujúci obrázok názorne 

popisuje rozloženie prvkov, teda celkový koncept návrhu, ktorý budeme bližšie 

popisovať v ďalších častiach návrhovej časti tejto práce.  
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Obrázok č. 22: Koncept návrhu 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Z obrázku vidíme, že celkový koncept je rozdelený do dvoch hlavných častí: 

1. Tvorba BSC a informačného systému ako technologického podkladu. 

2. Plán implementácie strategickej zmeny – manažérsky informačný systém tvorený 

systémom riadenia podnikovej výkonnosti BSC a technologickým riešením 

informačného systému. 
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4.2 Plán tvorby a implementácie BSC  

Celý projekt bude riadený vodopádovým modelom, avšak v niektorých častiach dochádza 

aj k využívaniu prvkov agilného riadenia. Deje sa tak hlavne pri testovacích činnostiach 

súvisiacich so samotným vývojom resp. tvorbou systému. A to hlavne z hľadiska časovej 

náročnosti, dosahovania väčšej výkonnosti a presnejšiemu naplneniu požiadaviek 

užívateľov. Výhodnejšie je riešenie sprístupňovať užívateľom po menších častiach 

a postupne zbierať a implementovať ich požiadavky. Touto kombináciou prístupov 

k riadeniu projektu dosiahneme časovú úsporu. No postupné zisťovanie spätnej väzby 

a doplňujúcich požiadaviek od kľúčových užívateľov iniciuje aj vytvorenie autonómneho 

samozlepšujúceho sa mechanizmus tvorby riešenia vo vývojovom tíme s výsledkom 

lepšie vyhovujúcim potrebám užívateľov.  

Pre zobrazenie obsahového plánu sme využili štruktúru WBS, kde zobrazujeme rozpad 

do jednotlivých fáz a činností – pracovných balíkov. Kompletný harmonogram projektu 

vo forme Ganttovho diagramu spracovaný v MS Project prikladáme v prílohe.  
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Obrázok č. 23: WBS projektu 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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4.2.1 Riziká projektu 

Projekt tvorby a implementácie manažérskeho informačného systému by sme mohli 

z hľadiska jeho komplexnosti, kombinujúcich spôsobov riadenia projektu a časovej 

náročnosti zaradiť do skupiny náročnejších projektov. Táto skutočnosť je viditeľná aj pri 

pohľade na jeho projektový plán v predchádzajúcej kapitole a prílohe práce. Naviac sa 

jedná projekt, ktorého výstup zasahuje priamo do vnútorného fungovania spoločnosti – 

jej organizačnej štruktúry a kultúry, ale aj spôsobu samotnej práce zamestnancov na 

viacerých úrovniach, čo pridáva na dôležitosti potreby jeho úspechu. Preto je potrebné 

dobre zvážiť riziká resp. hrozby, ktoré by projekt mohli nejako ohroziť a zapríčiniť 

odchýlenie od plánu, či požadovaného výsledku. My sa zameriame na komplexnú 

analýzu rizík metódou RIPRAN, ktorá obsahuje aj návrh opatrní (metód) na elimináciu 

alebo zníženie dopadu rizika.  

Projekt (navrhovaná zmena) má v hlavnom poňatí dve roviny a zároveň aj dve oblasti 

vzniku rizík. Jedná sa o projekt nasadenia manažérskeho IS, ale zároveň aj o projekt 

zmeny strategického riadenia a hodnotenia výkonnosti spoločnosti implementáciou 

metódy BSC. Je preto z nášho pohľadu sa potrebné zamerať na obe oblasti a pri analýze 

rizík každej z nich využiť skúsenosti a znalosti iných členov tímu, ale aj iné odborné 

zdroje. Až týmto podrobným prístupom dosiahneme potrebnú komplexnosť.  

Pre dosiahnutie kvality prvej roviny analýzy rizík (nasadenie IS) zahrnieme experntné 

skúsenosti členov projektového tímu, ktorí sa už sami na projektoch nasadenia IS 

u externých zákazníkov podieľali. Aby dosiahli ešte väčšiu výpovednú schopnosť 

analýzy, rozhodli sme sa tieto skúsenosti doplniť aj informáciami z dostupnej literatúry. 

Problematike rizík sa venuje prof. Ing. I. Vrana, CSc a doc. Ing, K. Richta vo svojej 

publikácii Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů (zdroj 21), kde 

uvádza faktory, ktoré ovplyvňujú úspech projektu nasadenia IS. My ich zohľadňujeme 

v analýze rizík, no na niektoré fakty, ktoré spomínajú by sme chceli upozorniť aj na tomto 

mieste, pretože to ovplyvní celkový pohľad na projekt ako taký. Aj keď uvádzané riziká 

sú v zmysle nasadenia IS ako celku a my sa zaoberáme len jednou časťou IS, tak hlavná 

podstata projektu je totožná. 
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 Partnerom pre vedenie projektu IS sú vysoko motivovaní vedúci pracovníci podniku, 

avšak aj u nich sa musí počítať s určitým nepochopením, zlou súčinnosťou a dokonca 

s odporom vedúcich pracovníkov podniku v rôznych funkciách, ktorí nie vždy plne 

chápu význam podpory podniku informačným systémom. (21, s. 21-29) 

 Zavedenie nového systému si vynucuje zavedenie poriadku do všetkých oblastí, 

ktorých sa systém dotýka. Okrem iného vnucuje pracovníkom podniku určitý 

štruktúrovaný spôsob práce. Ľudia, ale vo nemajú radi poriadok. Tiež sa brania 

pocitom, že jednotlivec sa stáva len súčiastkou zložitého mechanizmu, od ktorého sa 

očakáva iba presné vykonávanie jednotlivých úkonov. Je preto potrebné presvedčiť 

pracovníkov podniku, že nová technológia im pomáha a uľahčuje prácu, a nie naopak. 

(21, s. 21-29) 

 V rámci ostatných aktivít podniku je projektu IS nutné prideliť dostatočne vysokú 

krátkodobú prioritu. Hoci budovanie IS nie je primárnym poslaním podniku, musí 

vedenie podniku presvedčil rozhodujúce osoby, že vybudovanie IS má veľký vplyv 

na prosperitu podniku z dlhodobého hľadiska. (21, s. 21-29) 

Ako príklad hlavných zdrojov rizík ďalej uvádzajú: 

 nedostatočná podpora vrcholového manažmentu, 

 kvalifikácia (schopnosti, vedomosti a skúsenosti) a kompetencie, spolupráca 

a motivácia členov tímov a kľúčových osôb, 

 kapacitné zabezpečenie projektu, 

 kvalita projektového plánu a dodržiavanie termínov, kvalita a rýchlosť 

rozhodovania a riešenia problémov, 

 včasné a vyhovujúce zaistenie zdrojov – ľudských, technických, 

 adresnosť realizačných krokov (termín, zodpovednosť), 

 koordinácia činností dodávateľov a užívateľov, 

 organizačné opatrenia až na úroveň operatívneho riadení, 

 nedostatočné školenie užívateľov. (21, s. 21-29) 

Pre druhú spomínanú rovinu projektu (implementácia strategického systému riadenia 

BSC) by sme chceli poznamenať pár podstatných informácií, ktoré môžu viest 
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k neúspechu. V tomto prípade z knihy Balanced Scorecard autorov R.S.Kaplan 

a D.P.Norton (zdroj 7). 

 Prihliadanie vedením spoločnosti na metódu BSC ako na prostriedok zlepšenia 

meracieho systému podnikovej výkonnosti na miesto vnímania ho ako nový spôsob 

riadenia. Prípadné nezapojenie vrcholového vedenia do procesu vývoja BSC. Oba 

tieto faktory spôsobujú nedostatočnú úroveň strategických cieľov a následnú 

neochotu využívať systém na riadenie podniku. Dôvodom je to, že systém za takýchto 

podmienok nezohľadňuje celopodnikové ciele a stratégiu – zámery vrcholového 

vedenia. (7) 

 Zloženie projektového tímu tvorby a implementácie BSC neobsahuje potrebné role 

a nie je vedené rolou s dostatočnou právomocou a hodnotou zámeru – nie sú 

vyjasnené role architekta, nositeľa zmeny a hlásateľa. (7) 

 Budovanie systému nad nevyjasnenou a nezjednotenou víziou a stratégiou, ktorá nie 

je komunikovaná na celopodnikovej úrovni. (7) 

 Ciele jednotlivcov a oddelení nie sú zladené s celkovou stratégiou. (7) 

 Jednotlivci na rôznych úrovniach nechápu zmysel strategickej zmeny a táto zmena im 

nie je včas a vhodne komunikovaná, čo spôsobí ich odmietanie používania nového 

systém, či jeho vnímanie ako zbytočnosť. (7) 

 Nie je nastavený systém na kontrolu cieľov, chýba systematické plánovanie hodnôt 

meradiel na ďalšie obdobia či prepojenie s plánovaním, alokáciami zdrojov a ročnými 

rozpočtami. Chýba riadiaca funkcia na udržiavanie strategického manažérskeho 

systému, ktorá by tieto oblasti zastrešovala. (7)  

 Spoločnosti zabudnú na zavedenie systému spätnej väzby a na proces učenia sa 

a zlepšovania stratégie alebo nevnímajú spätnú väzbu od najnižších úrovní. (7) 

Z uvedených informácii je zrejmé, že v niektorých oblastiach hrozieb, hlavne 

smerovaných k súčinnosti vedúcich pracovníkov a komunikácii zmeny naprieč 

spoločnosťou (chýbajúce pochopenie zámeru a následné odmietanie zo strany 

užívateľov), nachádzame v oboch rovinách zhodu. Tieto informácie sme považovali za 

potrebné uviesť, keďže sme ich využívali pri zostavení analýzy rizík a čitateľovi 
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upresňujú pohľad na komplexnosť projektu. Nasledujúce tabuľky už tvoria obsah 

samotnej analýzy rizík metódou RIPRAN. 

4.2.1.1 Analýza rizík 

Zvolená metóda analýzy sa skladá z troch častí – identifikácia, ohodnotenie a reakcia. 

Prvá tabuľka, ktorú v analýze rizík uvádzame, sa venuje identifikácii rizík. Teda popisuje 

hrozby a scenáre, ktoré by ich pôsobenie mohlo vyvolať.  

Tabuľka č. 1: Analýza rizík – identifikácia rizika 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

ID Hrozba Scenár 

1 

Zle zostavený projektový tím – 

nedostatočná kvalifikácia, 

rozhodovacie právomoci či 

chýbajúce role projektového tímu. 

Obsah a koncept systému nedosahuje potrebnú 

kvalitu – meradlá v perspektívach nie sú 

vyhovujúce. Zmeny a požadované úpravy nie je 

možné kvôli chýbajúcim kompetenciám 

schváliť alebo presadiť. 

2 Nesúčinnosť, odpor vedúcich 

pracovníkov.  

Komplikácie pri tvorbe riešenia a jeho 

neúplnosť spôsobené nedostatkom informácií z 

nevôle spolupracovať. 

3 
Projekt má pridelenú nízku prioritu 

a nedostatočnú podporu 

vrcholového manažmentu. 

Projekt má nízku dôležitosť preto zdroje 

uprednostňujú iné činnosti a dôjde tak 

k odkladu činností a predĺženiu projektu.  

4 
Budovanie systému nad 

nevyjasnenou a nezjednotenou 

víziou a stratégiou. 

Zlé nastavenie strategických cieľov – celý 

systém BSC postráda svoj zámer (nie je 

prakticky využiteľný) – neúspešný projekt. 

5 

Vnímanie systému ako nového 

meracieho systému nie ako 

strategického systému riadenia BU. 

(vplyv na pridelenie priority) 

Nedostatočná úroveň strategických cieľov 

a následnú neochota využívať systém na 

riadenie podniku. 

6 

Nesystematický návrh 

meradiel/ukazovateľov BSC 

a nevyžadovanie prepadu zmien do 

všetkých úrovní.  

Koncept meradiel nie je zosúladený 

a vyvážený, nedodržuje vzťahy príčiny 

a dôsledku naprieč celou organizáciou - ciele 

jednotlivcov a oddelení nie sú zladené s 

celkovou stratégiou. 
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7 Zle zvolená alebo nedostatočná 

komunikácia zmeny naprieč BU. 

Zamestnanci (užívatelia) nie sú ochotní prijať 

zmenu, nerozumejú jej zámeru, nie sú na ňu 

pripravení a odmietajú používať systém.  

8 Nedostatočné školenie užívateľov. 
Užívatelia nevyužívajú aplikáciu, nevedia sa 

v nej orientovať a nevnímajú jej prínosy.  

9 

V jednotlivých systémoch 

nedochádza k zberu všetkých 

potrebných dát pre výpočet 

ukazovateľov. 

Nemožnosť výpočtu a zobrazenia navrhnutých 

ukazovateľov v BSC dashboarde. 

10 Chýbajúce nastavenie udržateľnosti 

systému po ukončení projektu. 

Nenaplnenie dlhodobého zámeru projektu 

a jeho očakávaných prínosov. 

11 Chýbajúci /nevhodne nastavený 

systém spätnej väzby. 

BU nebude mať podklad pre svoje zlepšovanie 

stratégie a procesy učenie sa – zastavenie cyklu 

zlepšovania. 

12 Nesprávne načasovanie nasadenia 

systému do ostrej prevádzky. 

Narušenie bežného fungovania spoločnosti do 

takej miery, ktorá vyvolá rozsiahly pokles 

výkonnosti. 

Nasledujúca tabuľka pridáva stanoveným rizikám ohodnotenie – pravdepodobnosť, 

s akou môže hrozba nastať a veľkosť jej dopadu. Pôvodná hodnota rizika je 

ukazovateľom, ktorý zohľadňuje obe tieto uvedené veličiny, čím zároveň poukazuje aj na 

mieru ich vážnosti resp. závažnosť hrozby. Vykonaním určitých opatrení môžeme túto 

hodnotu znížiť a zmenšiť tak dopad hrozby alebo znížiť pravdepodobnosť, s ktorou by 

mohla nastať. Návrhy opatrení sú zahrnuté v predposlednom stĺpci nasledujúcej tabuľky. 

A v poslednom stĺpci zároveň uvádzame aj výslednú hodnotu rizika po zavedení týchto 

opatrení. Definícia hodnotenia sa nachádza v prílohe.   

Tabuľka č. 2: Analýza rizík – kvantifikácia rizík a návrhy na opatrenie 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

ID PD Dopad 

Pôvodná 

hodnota 

rizika 

Návrh na opatrenie 

Výsledná 

hodnota 

rizika 

1 MP VD SHR 

Spracovanie súpisu potrebných rolí 

a kompetencií – kontrola zloženia 

projektového tímu podľa tohto podkladu. 

NHR 
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2 SP VD VHR 

Zahrnutie predstavenia zámeru a 

prínosov riešenia pri prvotnom 

workshope s možnosťou diskusie. 

Realizácia začne až po vzájomnej zhode. 

SHR 

3 SP SD SHR Zabezpečenie priradenia vysokej priority. NHR 

4 MP VD SHR 
Overenie súhlasu a rovnakého výkladu 

stratégie na úvodnom workshope. 
NHR 

5 VP SD VHR 
Zabezpečenie správneho výkladu 

implementovanej zmeny. 
SHR 

6 SP SD SHR 

Vytvorenie strategickej mapy 

a zabezpečenie prenosu cieľov osobitným 

procesom na strane HR oddelenia 

a dodatočnú kontrolu finančným 

oddelením.  

NHR 

7 VP SD VHR 

Zameranie na tvorbu komunikačnej 

stratégie v spolupráci s HR a vedúcimi 

tímov – kontrola nezávislým poradcom.  
SHR 

8 SP SD SHR 

Kontrola plánu školení a HR oddelením 

a vedúcimi tímov, obsahu školení s IT 

a architektom riešenia.  

NHR 

9 VP SD VHR 

Spracovanie analýzy požadovaných dát 

a zmien. Zabezpečenie spustenia ich 

implementácie.   
SHR 

10 SP VD VHR 

Spracovanie metodických pokynov 

a implementácia potrebných procesov – 

komplexná dokumentácia.  
SHR 

11 SP SD SHR 

Zameranie na kvalitné spracovanie 

systému spätnej väzby a overenie 

kladených požiadaviek po jeho návrhu. 

Spracovanie metodických pokynov na 

prácu a vyhodnocovanie.  

NHR 

12 MP VD SHR 

Schválenie termínu spustenia vedením 

spoločnosti s ohľadom na ďalšie 

plánované zmeny a účtovné obdobia – 

ideálne koniec/začiatok fiškálneho roku. 

NHR 
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Analýzu rizík doplníme ešte mapou rizík (nasledujúci obrázok č. 24). Tá riziká resp. 

hrozby, s ktorými analýza RIPRAN pracuje, podľa pridelených ohodnotení graficky 

umiestňuje do oblastí dvojrozmerného grafu medzi osami (súradnicami) 

pravdepodobnosti a dopadu hrozby. Poskytne takto prehľadný pohľad na rozdelenie rizík 

podľa ich závažnosti, teda v tomto prípade pôvodnej hodnoty rizika. Riziká, ktoré majú 

pôvodnú hodnotu vysokú sú z hľadiska kritickosti tie najkritickejšie. Riziká so strednou 

hodnotou sú stredne závažné a tie s nízkou hodnotou nezávažné.  

V poslednej tabuľke, ale aj spracovanej mape si môžeme všimnúť, že žiadne z rizík nie 

je v kategórii nezávažných (zelená oblasť grafu). To znamená, že žiadne z rizík nemá 

takú malú a zanedbateľnú hodnotu, že by projekt nijak zvlášť neohrozovalo a mohli by 

sme ho teda akceptovať bez opatrení. Preto navrhujeme zaviesť u každého z rizík 

opatrenia (prevenciu rizika), ktoré jeho hodnotu a teda závažnosť znížia – eliminujú 

príčiny vzniku rizika.  

 

Obrázok č. 24: Mapa rizík – pôvodná hodnota rizika 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

So spracovanej analýzy vyplýva, že najdôležitejšiu rolu v projekte zohráva a zároveň 

najviac hrozieb vyvoláva, forma a úplnosť komunikácie zmeny. Podstatné je už pred 
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spustením projektu, ale zároveň aj na úvodných workshopoch dosiahnuť zjednotenie 

očakávaní a zámeru projektu od všetkých zainteresovaných strán. Vydiskutovať 

nejasnosti, obavy, očakávania a dosiahnuť tak súčinnosť členov projektového tímu a 

podporu vedenia. Postupovať systematicky a myslieť aj na prípadné kontroly z viacerých 

oblastí – HR, finančné oddelenie, kde bude samozrejme potrebné zabezpečiť aj prípadné 

zdroje. Keďže sa jedná o zmenu, ktorá zasiahne celú spoločnosť, je žiadúce stále 

kontrolovať úplnosť krokov – dosah, vplyv, potrebné úkony (smerom zhora dolu), ale aj 

spätné následky a vplyvy (smerom zdola hore). 

Na nasledujúcom obrázku č. 25 sa nachádza druhá zo spracovaných máp rizík. Táto 

poskytuje pohľad na umiestnenie rizík v jednotlivých oblastiach závažnosti po zavedení 

navrhnutých opatrení.  

 

Obrázok č. 25: Mapa rizík – výsledná hodnota rizika po zavedení opatrení 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Väčšina hrozieb má po zavedení opatrení výslednú hodnotu nízku – pri nich je potrebné 

zabezpečiť, aby sa opatrenia naozaj vykonali, prípadne sledovať ich ďalší vývoj. U rizík 

s ID 2,5,7,9 a 10 je aj po zavedení navrhovaných opatrení výsledná hodnota stredná. 

Vyžadujú teda mimo zavedenia opatrení aj zvýšenú pozornosť, podrobnejšie 
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monitorovanie a prísnejšie riadenie počas behu projektu. Niektoré z nich (ID 2, 5, 7) sa 

týkajú komunikácie a spolupráce – odporučenia v tejto oblasti už boli spomenuté vyššie. 

Keďže je projekt dlhšieho trvania je dobré komunikačné scenáre opakovať a overovať 

zrozumiteľnosť a jasné smerovanie viackrát počas trvania projektu – u vedenia ideálne 

na každom nadväzujúcom workshope, po testovaní a pred zahájením školení. 

Zodpovednosť za túto činnosť a zároveň súčinnosť nesie vedúci projektu spolu 

s architektom riešenia.  

Ďalšie hrozby sa týkajú procesných zmien v nadväznosti na zmenu strategického riadenia 

za využitia navrhovaného systému (ID 11 – udržateľnosť systému). Ako uvádzame aj 

v navrhovaných opatreniach, tu bude potrebné zabezpečiť implementáciu následných 

procesov, ale aj vytvorenie metodických pokynov (oblasť plánovania, alokácie zdrojov 

atď.). Jedná sa o oblasti, ktoré nebudú využívané, ihneď s implementáciou projektu, ale 

až po určitom období v rádoch mesiacov. Zároveň by malo dôjsť ku vzniku ďalších rolí 

– projektový a procesný kontroling, a ku stanoveniu riadiacej funkcie na udržiavanie 

strategického manažérskeho systému, čo sú úkony, ktorých splnenie je potrebné 

zabezpečiť ešte pred skončením implementácie a plnou prevádzkou. Tu odporúčame BU 

aby sa zamerala na zavedenie procesného manažmentu, ktorý ako vyplýva zo 

spracovaných analýz nemá dostatočne zvládnutý. Odporúčame spracovanie podnikovej 

architektúry pomocou BPMN (Business Process Model and Notation), kde je možné 

v navrhovanej oblasti využiť ako podkladový materiál výstupy tejto diplomovej práce 

a za pomoci popísaných návrhov spracovať aj nadväzné procesy. Ak sa o využití BPMN 

rozhodne už pri navrhovaných procesoch, ktoré sú obsahom tohto projektu, tak zároveň 

eliminujeme toto riziko a jeho výsledná hodnota bude zanedbateľne nízka. 

Posledné riziko, u ktorého je výsledná hodnota stredná sa týka zberu dát v jednotlivých 

častiach informačného systému (ID 9). Podľa nášho návrhu bude súčasťou projektu 

analýza dátovej štruktúry transakčných systémov. Táto analýza poukáže na oblasti, 

v ktorých je potrebné zavedenie nejakej systémovej úpravy, aby k zberu potrebných dát 

dochádzalo, či úpravy v spracovaní dát. Už teraz vieme, že pravdepodobnosť, že dáta 

nebudú úplné, je vysoká a niektoré ukazovatele, tak nebude možné zobraziť. Spolu 

s vedením spoločnosti sme sa zhodli na tom, že toto riziko budeme akceptovať. Návrh 

zostavíme vzhľadom na strategické ciele, určíme kľúčové ukazovatele, ktorých 
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zobrazovanie vyžadujeme a zahájime systémové úpravy. Dashboard pripravíme podľa 

návrhu aj pre ostatné ukazovatele, avšak zatiaľ nebudú ukazovať presné hodnoty. Ďalšou 

možnosťou by bola spätná úprava návrhu podľa vypracovanej analýzy dát a jeho 

prispôsobenie súčasnej dátovej štruktúre, čím by sme riziko eliminovali, avšak túto 

možnosť sme zamietli.  

4.3 Tvorba Balanced Scorecard 

Hlavným účelom BSC, a zároveň teda zámerom jeho tvorby, je previesť poslanie 

s stratégiu spoločnosti do uchopiteľných plánov a meradiel (7, s. 21). Analyzovaná BU, 

ktorá je cieľovým užívateľom návrhu, má svoje poslanie a víziu stanovené a vyjasnené, 

tak ako sme ich popísali v analytickej časti práce. V nadväznosti na nich budeme 

v nasledujúcich kapitolách pre jednotlivé perspektívy navrhovať strategické ciele a ich 

meradlá (ukazovatele), ktoré budú tvoriť obsah BSC. Pri návrhu stále dodržujeme 

primárny koncept BSC založený na vzťahu príčiny a dôsledku. Tento vzťah sa premieta 

vo všetkých perspektívach a vytvára tak strategickú mapu BSC – držiteľa celového 

prepojeného konceptu cieľov a meradiel.  

Celý proces tvorby návrhu prebiehal vo viacerých cykloch. Úvodné workshopy 

s manažmentom spoločnosti nám slúžili ku bližšej špecifikácii očakávaní (doplneniu 

detailnejších informácii ku vypracovanej analýze), následne došlo k vypracovaniu 

prvotnej verzii návrhu a ďalšími iteráciami k jeho doplňovaniu a vylepšovaniu až do 

finálnej verzie. Takto procesom sme zabezpečili to, že návrh bude plne prispôsobený 

potrebám spoločnosti. V práci popisujeme už konečnú a schválenú verziu návrhu.  

4.3.1 Finančná perspektíva 

Zvoleným hlavným strategickým cieľom BU v tejto oblasti je zvýšenie ziskovosti. 

Primárnym ukazovateľom finančnej perspektívy, ktorý bude slúžiť na vyhodnocovanie 

takto stanoveného cieľa, je EBITDA - zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi (Earnings 

Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Nahradí tak pôvodný finančný 

ukazovateľ, ktorým bol hospodársky výsledok, presnejšie EAT – zisk po zdanení 

(Earnings After Tax). Týmto krokom dôjde zároveň k zjednoteniu a zjednodušeniu 



 

76 

 

sledovania finančnej výkonnosti z hľadiska investora – skupiny, ktorý primárne sledoval 

hospodárenie väčšiny spoločností skupiny práve ukazovateľom EBITDA. Rôznorodosť 

organizačných jednotiek BU, zistená pri vykonávaní analýzy je ďalším faktorom, ktorý 

podporuje potrebu zmeny hlavného finančného meradla práve ku skupine upravených 

ukazovateľov ziskovosti, akým je aj EBITDA. Časť organizačných jednotiek BU sa 

nachádza v rastovej resp. rozvojovej fáze na začiatku životného cyklu s veľkými 

počiatočnými investíciami do hmotného majetku teda z toho plynúcimi odpismi. Časť je 

síce v rozvojovej fáze, ale investície do majetku nahrádzajú investície do vzdelávania. 

Ďalšia časť je zase vo fáze udržania a niektoré menšie jednotky, či ich oddelenia sa blížia 

už do fáze žatvy. Voči pôvodnému finančnému ukazovateľu, teda EBITDA prináša 

nasledujúce výhody:  

 EBITDA neberie do úvahy platbu úrokov a daní, 

 EBITDA upravuje výsledok hospodárenia o nepeňažné operácie (odpisy) a tým 

ho čiastočne zreálňuje. Je to indikátor prevádzkovej výkonnosti. (30) 

Avšak ukazovateľ má aj svoje úskalia: 

 EBITDA neberie do úvahy platbu úrokov a daní, teda výdavky, ktoré majú ale 

významný vplyv na CASH FLOW, 

 EBITDA nezahŕňa všetky spomínané nepeňažné operácie, nezohľadňuje rezervy 

vrátane účtovania odloženej dane a opravené položky, 

 EBITDA nevylučuje mimoriadne položky vrátane zisku z predaja majetku. (30) 

Z dôvodu vymenovaných úskalí, navrhujeme jeho doplnenie ďalším pridružným 

ukazovateľom – Prevádzkové CASH FLOW, čím docielime minimalizáciu jeho 

nedostatkov a presnejší pohľad pre vedenie BU minimalizujúci skreslenie spôsobené 

spomínanou rôznorodosťou jednotiek v ich životnej fáze. 

 Prevádzkové CASH FLOW vylúči z hospodárskeho výsledku všetky nepeňažné 

operácie, všetky mimoriadne operácie. Jeho výsledkom je zisk, cash flow 

výhradne z prevádzkovej činnosti firmy oddelený od nepeňažných a 

mimoriadnych účtovníckych operácií. Prevádzkové CASH FLOW je to čo firma 
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generuje z prevádzkovej činnosti, nie z predaja nehnuteľností, či zmeny stavu 

rezerv a podobne. (31) 

Ďalšími dvoma doplňujúcimi cieľmi sú udržanie resp. zvýšenie maržovosti a zníženie 

nákladov. Navrhovaným meradlom pre hodnotenie týchto cieľov je rentabilita tržieb – 

ROS (Return on Sale) počítaná jednak z EBIDA ale pre udržanie štruktúry finančnej 

perspektívy aj z prevádzkového CASH FLOW. Toto meradlo bude pre spresnenie 

doplnené ukazovateľom marža pridanej hodnoty (pridaná hodnota / (tržby za predaj 

zboží + tržby za predaj výrobkov a služieb)). 

4.3.2 Zákazníka perspektíva 

Pre zákaznícku perspektívu sa budeme v BSC zameriavať na dva ciele. Prvým je zvýšenie 

spokojnosti zákazníkov a s tým spojené dosahovanie čo najvyššej úrovne kvality 

poskytovaných služieb. Druhým cieľom je zvýšenie počtu nových obchodných 

príležitostí resp. počtu nových zákazníkov v stanovených segmentoch, na ktoré sa BU 

zameriava.  

U servisných častí BU je možnosť hodnotiť spokojnosť zákazníka jednoducho 

realizovateľná. Poskytovanie služby zákazníkovi je väčšinou vyvolané zadaním 

požiadaviek (tiketov) cez portál, kde po vyriešení zákazník len pridelením počtu 

hviezdičiek ohodnotí ako bol s poskytnutým servisom spokojný. Zatiaľ čo v ostatných 

častiach BU takto jednoduchá možnosť overenia spokojnosti zákazníkov nie je. 

Spoločnosť ma negatívnu skúsenosť so zisťovaním spokojnosti zákazníkov počas alebo 

po skončení projektov štruktúrovanou formou. Napríklad forma dotazníka je mnohokrát 

vnímaná ako otravná a odrádza zákazníka od ďalšej komunikácie. Preto na úrovni celej 

BU bude meradlom pre hodnotenia splnenia tohto cieľa objem tržieb. Vychádzame 

z predpokladu, že pokiaľ je zákazník so službami spokojný, bude ich naďalej využívať, 

prípade navyšovať ich objem (prílev tržieb). Ak bude so službou nespokojný, tak naopak 

môže projekt prebrať s výhradami a za nižšiu cenu alebo odísť ku konkurencii, čo sa 

prejaví práve na znížení objemu tržieb. Pre spresnenie tohto ukazovateľa doplníme objem 

tržieb informáciou o počte zákazníkov. Takto zamedzíme skresleniu spôsobovanému 
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napríklad veľkým zvýšením objemu tržieb u jedného zákazníka, ktoré by skrylo stratu 

iných zákazníkov s pôvodne nižším objemom tržieb.  

Navrhovaným meradlom splnenia druhého cieľa zákazníckej perspektívy je počet 

nových obchodných príležitostí. Keďže nie každá obchodná príležitosť znamená aj 

príchod nového zákazníka, budeme u tohto meradla na porovnanie a zároveň upresnenie 

zobrazovať aj počet nových zákazníkov.  

Dôležité je však nezabúdať porovnávať aj objem tržieb, ktorý nový zákazník BU prinesie. 

Doplnkovým ukazovateľom pre oba ciele, a teda celkovú zákaznícku perspektívu, bude 

odchýlka medzimesačných tržieb u stávajúcich a nových zákazníkov. Týmto súborom 

meradiel v popísanej forme zabezpečíme komplexný pohľad na plnenie cieľov 

perspektívy z viacerých uhlov.  

4.3.3 Perspektíva interných procesov 

Už pri analýze business unit sme narazil na to, že táto oblasť je úskalím hlavne z oblasti 

procesného manažmentu, chýbajúcej stratégie riadenia inovácii a zmien, ale aj riadenia 

kapacity manažmentu a efektivity jeho využívania. Od tejto perspektívy v prepojení na 

nasledujúcu perspektívu učenia sa a rastu, je očakávaný najväčší prínos celého zavedenia 

manažérskeho informačného systému postaveného na stratégii BSC. Očakávame, že jej 

zavedenie vyvolá najrozsiahlejšiu zmenu nie len v oblasti manažérskeho riadenia 

výkonnosti. Dotkne sa mnohých zavedených interných procesov, ale aj fluktuáciou 

ovplyvnených stereotypov zamestnancov. Preto akú vysokú dôležitosť táto zmena pre 

manažment spoločnosti má, bol na tieto dve oblasti kladený najväčší dôraz. 

Navrhované ciele v tejto perspektíve delíme do dvoch oblastí: 

1. zamerané na efektivitu využívania ľudských zdrojov (ich pracovného fondu), 

efektivitu interných služieb v oblasti marketingu a podporných interných služieb 

v oblasti HR, interného IT a back office, 

2. sústredené na inovačné projekty.  
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V oblasti efektivity sú navrhované nasledujúce ciele a k nim prislúchajúce meradlá na 

sledovanie ich plnenia: 

 Prvým cieľom je zvýšenie efektivity v oblasti obchodu.  

o Zvoleným sledovaným ukazovateľom pre jeho hodnotenie je pomer 

hrubej marže s obchodnými nákladmi na jednotlivé obchodné tímy.  

 Druhým z cieľov o oblasti efektivity je zvýšenie efektivity realizačnej a servisnej 

časti BU.  

o Ukazovateľ, ktorý navrhujeme na hodnotenie tohto cieľa sa zameriava na 

využitie pracovného fondu (utilizácia) v jednotlivých oblastiach – 

externá utilizácia na službách fakturovaných zákazníkom, pracovný fond 

využívaný na školenie, vzdelávanie a rozvoj a u realizačných jednotiek 

aj pracovný fond využívaný na „presales“, teda podporné predajné 

aktivity.  

 Tretím cieľom je zvýšenie efektivity pri realizácii projektov. Pre dosiahnutie 

tohto cieľa je potrené aby sa premietol aj do motivácie projektových manažérov 

a jednotlivých realizátorov – tejto oblasti sa venujeme v kapitole 4.6.4, kde 

popisujeme riadenie zmeny v súvislosti so zavedením BSC.  

o  Ukazovateľ na hodnotenie tohto cieľa bude percentuálne hodnotenie 

dodržania reálnych nákladov na vlastné služby (počítaných vo forme 

človekodní) vzhľadom k plánovaným nákladom realizovaných 

projektov.  

 Posledný cieľ sa zameriava na oblasť služieb, ktoré sú v BU považované za 

interné – marketing. Stanoveným cieľom je zvýšenie efektivity marketingových 

nákladov.  

o Hodnotenie bude realizované na základe ukazovateľa – pomeru 

prínosov (tržieb) vyvolaných marketingovými kampaňami 

a nákladmi na tieto kampane. Do tohto hodnotenia bude vstupovať 

vybraná množina marketingových aktivít, ktoré je možné týmto 

spôsobom hodnotiť.   
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Cieľ druhej spomínanej oblasti sa týka inovačných projektov, ktoré vznikajú so záverom 

vytvorenia nového produktu alebo služby z podnetu a so schválením top manažmentu. 

Tieto projekty sú realizované vo vyčlenených jednotkách – popisovaných VPT (Virtuálny 

Projektový Tím). Ich cieľom je vytvoriť predajný produkt a dostať sa v určenom období 

nad bod zvratu – začať predajom vytvoreného produktu tvoriť zisk. Obdobie, v ktorom 

majú jednotky tento cieľ dosiahnuť je stanovené v ich pláne.  

o  Hodnotenie tohto cieľa bude preto reprezentované percentuálnym 

plnením plánu čerpania investície (nákladov jednotiek) a u jednotiek 

s už vytvoreným produktom bude doplnené bude výpočtom bodu zvratu 

a zobrazením počtu a objemu predajov vytvoreného produktu.  

4.3.4 Perspektíva učenia sa a rastu 

Ako sme už spomínali, perspektíva učenia sa a rastu spolu s predchádzajúcou 

perspektívou interných procesov, má pre manažment business unit najvyššiu dôležitosť, 

keďže bude s implementáciou BSC vyžadovať výrazné zmeny a zároveň ich vznik sama 

podnecuje. 

Prvý cieľ v tejto perspektíve je zameraný na efektívnejšie riadenie vzdelávania 

zamestnancov so zvýšením prínosov investícií do tejto oblasti. Ako meradlo hodnotenia 

naplňovania tohto cieľa navrhujeme použiť pomer investícií do vzdelávania a hrubej 

marže, ktorý by mal poukázať práve na zvýšenie prínosov investície do vzdelávania 

a zvyšovania kvalifikácie zamestnancov. Toto meradlo doplníme ešte pridanou 

hodnotou na pracovníka, čim upresníme pohľad na celkové prínosy. Ďalší dôležitý 

pohľad na vývoj plnenia tohto cieľa poskytne stredná hodnota (medián) mzdy na 

pracovníka. Pretože pri zvyšovaní kvalifikácie podľa interných pravidiel rastie určitým 

percentom aj mzda pracovníkov. A informatívny charakter bude mať aj ukazovateľ počtu 

získaných certifikácií.  

Druhým cieľom je celkové posilnenie počtu inovačných procesov a následných 

inovačných projektov vyvolaných zo strany zamestnancov. Mechanizmus, ktorý podporí 

tento cieľ, musí byť však zahrnutý už priamo do motivácie zamestnancov. Cieľom je 
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motivovať zamestnancov k tomu, aby sa snažili zlepšovať jednak efektivitu interných 

procesov svojim inovačným prístupom a nájdené zlepšenia sa snažili rozširovať naprieč 

business unit, ale aj aby poukazovali na slabé miesta procesov, ktoré by bolo možné 

inováciou minimalizovať a podávali tak podnety na tvorbu inovačných projektov. 

Sledovanie tohto procesu by podľa nášho návrhu malo byť v kompetencii HR 

v spolupráci s vedúcimi tímov. Popri zavádzaní BSC do podniku teda vznikne ďalší 

projekt zameraný vytvorenie systému na mapovanie týchto procesov – bližšie jeho 

požadovanú cieľovú funkčnosť popisujeme v kapitole 4.6.4. Rozsah a zameranie práce 

nám neumožňuje popísať návrh v celej jeho požadovanej šírke. Ukazovateľom, ktorý 

bude požadovaným výstupom spomínaného systému, bude počet realizovaných 

inovatívnych nápadov a počet vzniknutých interných inovačných procesov 

v porovnaní s počtom realizovaných interných inovačných projektov 

s vyhodnotením ich prínosu efektivity v čase.  

Ďalší cieľ je zameraný na zvýšenie efektivity interných podporných služieb. Ich 

zákazníkmi sú samotní zamestnanci. Preto navrhujeme zavedenie interných hodnotení 

spokojnosti v rámci helpdesk systému interného IT a prepojenie s dotazníkom 

spokojnosti, do ktorého bude zahrnuté skúmanie spokojnosti s HR oddelením a back 

office. Ukazovateľom, ktorý bude výstupom oboch hodnotení bude celková 

percentuálna spokojnosť. 

Aj nasledujúci navrhovaný cieľ perspektívy učenia sa a rastu, ktorým je zvýšenie 

spokojnosti a motivovanosti zamestnancov, bude informácie čerpať zo spomínaného 

dotazníku spokojnosti. Ukazovateľom bude celková percentuálna spokojnosť 

zamestnancov. Vytvorenie dotazníku, tak aby odpovedal správnej štruktúre a povahe 

práce zamestnancov, bude v kompetencii HR oddelenia spoločnosti. Dotazníkové 

šetrenie bude opakované v stanovených periodických intervaloch každé dva kvartály. 

Aby sme dosiahli požadovaného prínosu zavedenia manažérskeho systému BSC do 

business unit, je potrebné aby sa stanovené ciele BU prejavili aj v jednotlivých cieľoch, 

na splnenie ktorých sú motivovaný zamestnanci – KPI v osobnom pláne. U niektorých 

zamestnancov boli KPI stanovené aj pre tento fiškálny rok, avšak nebolo tak učinené 

plošne a štruktúrovane s jednotným zámerom (podrobnejšie viď analytická časť práce). 

Po prvom roku zavedenia BSC dokážeme hodnotiť už aj splnenie KPI, keďže pri jeho 
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implementácii budú zavedené v systematickej forme. Tieto informácie doplnia ďalšie 

meradlo popísaného cieľa a ohodnotíme tak motivovanosť zamestnancov, nie len na 

základe vyplneného dotazníka, ale podľa reálneho plnenia nastavených cieľov (KPI). 

Do vtedy bude mať tento ukazovateľ zníženú výpovednú schopnosť. 

Poslednými cieľmi tejto perspektívy sú omladenie zamestnaneckej štruktúry a s tým 

súvisiace zvýšenie motivácie na odovzdávanie skúsenosti od skúsených zamestnancov 

s dlhoročnou praxou. Na jednej strane bude ukazovateľom počet nových zamestnancov 

pod určenú vekovú hranicu a ich čas strávený na vzdelávaní mimo certifikačné 

školenia. Na stane druhej zase ukazovateľ, ktorý bude zobrazovať priemerný počet 

hodín skúseného zamestnanca (definovaný ako zamestnanec nad určitú vekovú hranicu 

a s určitou dĺžkou trvania pracovného pomeru v spoločnosti), ktoré strávil školením – 

chápaným ako školením iného zamestnanca, teda odovzdávaním informácií a skúseností. 

Takto ucelený pohľad na tieto dva ciele nám poskytne cenné informácie o tom, či sa 

znalostná báza v spoločnosti udržuje a zdravo presúva vo vekovej a kompetenčnej línii.  

Všetky popísané ukazovatele a ich výpočty s presnou definíciou budú súčasťou 

dokumentácie systému.  
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4.3.5 Strategická mapa BSC 

Strategická mapa názorne zobrazuje prepojenia ukazovateľov jednotlivých perspektív. 

Takto komplexným prepojením a vyváženou štruktúrou poskytne obsah BSC – 

manažérskeho informačného systému – podklad pre riadenie spoločnosti za účelom jej 

vyššej výkonnosti.  

 

Obrázok č. 26: Strategická mapa BSC 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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4.3.6 Návrh zobrazenia pre dashboard BSC 

Nasledujúci obrázok je návrhom zobrazenia dashboardu BSC, ktorý zahrňuje navrhnuté 

metriky resp. ukazovatele pre jednotlivé perspektívy. Je rozdelený do riadkov, kde každý 

predstavuje jednu perspektívu BSC a vertikálne je delený do oddielov ukazovateľov alebo 

ich skupín podľa cieľa perspektívy. Toto rozloženie umožňuje rýchlo orientáciu 

a možnosť kontroly jednak cieľov jednotlivých alebo v súhrnnom pohľade aj celkového 

plnenia stratégie.  

V jednotlivých oddieloch dashboardu nájde manažment presnú informáciu o aktuálnom 

stave ukazovateľov perspektív BSC (číselnú hodnotu) a taktiež informáciu o ich vývoji 

v čase (vo forme grafu alebo šípky). U niektorých ukazovateľov vidí pre porovnanie aj 

hodnotu z predchádzajúceho roka, čo mu umožní posúdenie reálneho stavu výsledku nie 

len voči plánu ale aj voči minulým obdobiam.  

Vypovedajúcu hodnotu a zároveň jednoduchosť zvyšuje farba indikátora. Zafarbenie 

v jednej z farieb určenej farebnej škály, ktorá je užívateľom systému známa, poukazujú 

na stav parametra (kritický, v strednej hladine, pozitívny). Táto grafická interpretácia 

napomáha k zníženiu množstva energie, mozgovej kapacity a času, ktorú manažér využije 

na spracovanie zobrazenej informácie. Zároveň hneď vie, na ktoré oblasti je potrebné sa 

zamerať a konať nejaké opatrenia – či už sa jedná o zásah do fungovania jednotky alebo 

len zistenie nezrovnalostí hlbším pohľadom na štruktúru dát. Ani pohľad do 

podrobnejších dát, či vykonanie ďalších analýz na nižších úrovniach argregácie, nie je 

pre neho komplikovaný. Súvisí to s technologickou platformou, ktorú navrhujeme na 

zobrazenie dashboardu. Tá umožňuje kliknutím na položku BSC dashbordu prechod na 

pohľad, ktorý zobrazí podrobnejšie dáta, ktoré súvisia s predmetným súhrnným 

ukazovateľom a ovplyvňujú teda jeho výslednú hodnotu. Takto manažér môže objaviť 

konkrétny zdroj problému jednoducho bez potreby otvárania ďalšieho reportu či iných 

nástrojov na zobrazenie dát.  
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Obrázok č. 27: Návrh Dashboard BSC 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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4.4 Návrh systému podporných dashboardov 

Systém, tak ako je nastavený, ovplyvňuje ciele každého jednotlivca. Rozpad cieľov do 

všetkých úrovní BU je jedna zo základných požiadaviek fungovania BSC a zároveň aj 

požiadavka zadávateľa definované ako prenos zodpovedností do nižších úrovní. Tieto 

ciele majú zamestnanci v jednotlivých roliach nastavené a sú podľa nich hodnotený 

(odmeňovaný) – motivovaný na ich splnenie. Preto potrebujú nastroj, kde si budú môcť 

jednoducho zobraziť informácie o ich plnení a celkovom progrese. Táto kapitola 

obsahuje schematický návrh obsahu jednotlivých dashboardov členených podľa rolí.  

Prvým navrhovaným je dashboard určený pre rolu realizátora (obr. č. 28). Umožňuje 

mu získanie jednoduchého prehľadu o výkazoch svojho pracovného fondu a jeho 

rozloženia. Tento dashboard využíva aj vedúci tímu v upravenom pohľade pre zistenie 

týchto parametrov za celý svoj tím. Pohľad si dokáže prepnúť a sledovať aj budúce 

hodnoty na ďalšie obdobia, ktoré sa odvíjajú od aktuálne naplánovanej alokácie zdrojov 

svojho tímu.  

 

Obrázok č. 28: Návrh – dashboard realizátora – utilizácia 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Realizátorovi bude k dispozícii aj ďalší prehľad nachádzajúci sa v systéme MS D365 for 

Talent. V ňom uvidí informácie týkajúce sa plánu rozvoja, vzdelávania či získaných 

certifikácii aj s upozornením na dátum ich exspirácie. K týmto informáciám má podľa 

pridelených práv samozrejme prístup aj vedúci tímu daného realizátora. Návrh 

a implementácia prehľadu je v kompetencii HR. Projekt definuje len jeho základný obsah 

určený rámcom metrík BSC v perspektíve učenia sa s rastu.  

Druhým z podporných dashboardov je prehľad projektového portfólia pre 

projektového manažéra (obr. č. 29). Obsahuje súhrnný pohľad na aktuálny stav 

projektov, ktoré patria do portfólia projektového manažéra. Má možnosť filtrovania 

jednak podľa času, ale aj podľa toho, či bol projektu schválený motivačný projektový 

bonus a samozrejme radiť hodnoty podľa priority. Dashboard postavený na rovnakom 

koncepte využíva aj vedúci servisu s jedinou výnimkou – nedíva sa na stav projektov, 

ale servisných zmlúv a projektovým bonusom je v tomto poňatí plnenie SLA.  

 

Obrázok č. 29: Návrh – dashboard PM – projektové portfólio 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Nasledujúci dashboard je určený pre rolu obchodníka (obr. č. 30). Poskytuje mu 

rýchly prehľad jeho obchodného portfólia – zákazníkov a otvorených obchodných 

prípadov, ktorými sú im poskytované služby. Prostredníctvom grafu vidí aj prehľad 
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svojho portfólia z hľadiska prínosov (tržieb) v čase. Nájde tam taktiež informáciu o 

stave plnenia svojich nastavených cieľov.   

 

Obrázok č. 30: Návrh – dashboard Obchodník – obchodné portfólio 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Doplnením návrhu systému týchto podporných dashboardov ku komplexnému 

dashboardu BSC, takto uzatvárame obsahový návrh manažérskeho informačného 

systému, ktorý je predmetom návrhu tejto práce, v jeho celkovej podobe.  

 

4.5 Technologické riešenie dashboardu BSC 

V tejto časti návrhu sa zameriavame na časť technológií – potrebného technologického 

podkladu pre navrhované riešenie. V rozsahu od požiadaviek v dátovej oblasti až po 

výber technológie (aplikácie) na jeho zobrazenie a aktívne využívanie. Vzhľadom na 

rozsah práce sa nezaoberáme konkrétnymi infraštruktúrnymi požiadavkami ako sú 

serverové technológie či riadenie prístupov, projekt túto časť obsahuje, avšak je plne 

v kompetencii interného IT.  
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4.5.1 Výber technológie 

Na trhu sa v súčasnosti nachádza množstvo technológií, ktoré slúžia na zobrazovanie 

Business Intelligence reportov. Komplexnosť týchto technológií je rôzna od úrovne 

statického zobrazovania až po dynamické aplikácie pracujúce v reálnom čase, ktoré 

umožňujú aj komplexnejšie možnosti prípravy resp. úpravy dát, nie len samotné 

zobrazovanie (v niektorých možnostiach aj samotným užívateľom, nie len architektom či 

vývojárom riešenia).  

Výber technológie bol ovplyvnený skutočnosťou, že spoločnosť s niektorými 

poskytovateľmi tohto druhu technológii udržiava partnerské vzťahy. Ich výhodou je 

poskytovanie licencií na vlastné interné využitie bezplatne alebo za výrazne znížené ceny 

(konkrétne sa jedná o MS Power BI a Tableau). Preto sme sa pri výbere zamerali 

primárne na tieto technológie a posudzovali sme či majú požadované vlastnosti. Keďže 

sme žiadne chýbajúce vlastnosti nenašli, rozhodli sme sa ich využiť. Sústredili sme sa na 

to, ako ich využiť čo najefektívnejšie konkrétnym rozčlenením do oblastí dahboardov.  

Členenie uvádzame v štruktúre technológia – dashboard pre role.  

 Tableau 

o  BSC komplexný dashboard pre účely managementu 

o  Podporné dashboardy pre MKT a HR 

 MS Power BI 

o  Dashboard Realizátora  

o  Dashboard Projektového manažéra  

o  Dashboard Vedúceho servisu  

o Dashboard Vedúceho tímu  

o  Dashboard Obchodníka  

Popis technológií sa nachádza v teoretickej časti práce. Návrh obsahu (prvokov a ich 

rozloženia) sme popisovali v predchádzajúcej kapitole. Dôležitý fakt, ktorý naše 

rozhodovanie o členení ovplyvnil je, že súčasný realizačný systém MS D365 CE, ktorý 

využíva pri svojej práci každá realizačná rola, umožňuje integrovať dashboardy vo forme 
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pohľadov z Power BI. Keď využijeme túto možnosť uľahčíme realizátorom prístup 

k dashboardom v prostredí, ktoré poznajú. Celková zmena bude mať na nich nižší dopad. 

Odstránime potrebu učiť sa využívať ešte ďalšiu novú technológiu. Vyhneme sa tak 

značnej vlne odporu.  

Naopak, manažment spoločnosti systém D365 CE využíva len v prípade zisťovania 

podrobnejších informácií. Ich práca vyžaduje vyššiu úroveň pohľadu na dáta z viacerých 

systémov v upravenej podobe. Technológia Power BI by mohla byť postačujúca aj v tejto 

oblasti. Avšak technológia Tableau manažérovi v prípade potreby priamo v rámci 

vstavanej funkčnosti dokáže poskytnúť pohľad aj na konkrétne podrobné dáta 

jednoduchým prekliknutím. Je prispôsobená na takýto druh práce, práca s ňou je 

intuitívnejšia a rýchlejšia. Zároveň poskytuje mnoho prídavných funkcií súžiacich na 

podrobnejšiu dátovú analýzu a podporné nástroje na prácu s dátami, čo je požadované 

hlavne v oblasti controlingu. HR a marketingové oddelenie sú jednotky spoločnosti, ktoré 

systém D365 CE taktiež primárne nevyužívajú, preto dashboardy pre ich oblasť budú 

taktiež prevádzkované na technológii Tableau. 

4.5.2 Dátová štruktúra a transakčné systémy – návrhy zmien a opatrení 

Nasledujúca tabuľka obsahuje výsledky analýzy dátovej štruktúry. Štruktúra bola 

skúmaná po jednotlivých perspektívach BSC a im prislúchajúcich navrhovaných 

ukazovateľoch. V treťom stĺpci sa nachádza informácia o konkrétnych dátach, ktoré na 

výpočet daného ukazovateľa potrebujeme – akú dimenziu a metriku (s prislúchajúcou 

agregačnou úpravou) budeme na výpočet využívať. Informácie o tom, v ktorom 

transakčnom systéme sú tieto dáta zaznamenávané sa nachádzajú v ďalšom stĺpci. Za 

nimi nasleduje špecifikácia formy v akej dáta na výpočet potrebujeme. V poslednom 

stĺpci označujeme či dátová štruktúra vyhovuje výpočtu a zobrazeniu ukazovateľa 

v súčasnej podobe (písmenom V) a písmeno Z naopak poukazuje na to, že bude v tejto 

oblasti zberu dát potrebná úprava resp. zmena. Táto analýza bola po spracovaní 

odovzdaná tímu interného IT. Implementácia navrhovaných zmien bude prebiehať v ich 

kompetencii s dohľadom architekta riešenia.  
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Tabuľka č. 3: Dátová štruktúra – analýza 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

P
er

sp
ek

tí
v

a
 

U
k

a
zo

v
a

te
ľ
 

D
á

ta
 

S
y

st
ém

 

F
o

rm
a

 

V
y

h
o

v
u

je
 (

V
) 

p
o

tr
e
b

n
á

 

zm
en

a
 (

Z
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Finančná 

EBITDA D: m/q/rok  

M: ebitda 

ERP Aktuálny 

kvartál 

Z 

Prevádzkové CF D: m/q/rok  

M: prevádzkové 

CF 

ERP Aktuálny 

mesiac 

V 

ROS D: m/q/rok  

M: ros 

ERP Aktuálny 

mesiac 

Z 

Marža pridanej hodnoty D: m/q/rok  

M: marža 

pridanej hodnoty 

ERP Aktuálny 

mesiac 

Z 

Zákaznícka 

Objem tržieb/ počet 

zákazníkov 

D: m/q/rok, 

zákazník  

M: tržby, počet 

ERP, CRM Aktuálny 

mesiac 

V 

Počet nových OP/ 

zákazníkov 

D: m/q/rok, 

zákazník  

M: tržby, počet 

CRM Aktuálny 

mesiac 

V 

Odchýlka 

medzimesačných tržieb 

D: m/q/rok, 

zákazník  

M: tržby 

ERP, CRM Aktuálny 

mesiac 

V 

Interných 

procesov 

Využitie pracovného 

fondu 

D: t/m/q/rok, 

zamestnanec  

M: počet MD 

Realizačné 

systémy, 

HCM 

Aktuálny 

týždeň 

Z 

Obchodné náklady/ HM D: m/q/rok, 

zákazník, 

obchodník  

M: počet MD, 

hrubá marža 

Realizačné 

systémy, 

CRM, ERP 

Aktuálny 

mesiac 

Z 

Projekty plán vs 

skutočnosť – náklady 

na vlastné služby 

D: t/m/q/rok, 

zákazník, 

projekt  

M: náklady na 

vlastné služby 

Realizačné 

systémy, 

ERP 

Aktuálny 

týždeň 

V 

VPT – objem predajov 

vs plán 

D: m/q/rok, tím  

M: tržby 

ERP Aktuálny 

mesiac 

V 

Bod zvratu D: m/q/rok, tím  

M: tržby, 

náklady 

(FN,VN), 

množstvo 

ERP,  Aktuálny 

mesiac 

V 

MKT efektivita D: m/q/rok, 

zákazník, 

kampaň  

M: počet 

ERP, C&C 

systém 

Aktuálny 

mesiac 

V 

Učenia sa a 

rastu 

Investície do 

vzdelávania/pridaná 

hodnota 

D: m/q/rok, 

zamestnanec, 

vzdelávanie  

M: náklady, 

pridaná hodnota 

ERP, Talent, 

Realizačné 

systémy 

Aktuálny 

mesiac 

Z 
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Medián mzdy na 

pracovníka 

D: m/q/rok, 

zamestnanec 

M: mzda 

ERP, HCM Aktuálny 

mesiac 

V 

Počet certifikácií D: m/q/rok,  

M: počet 

Talent Aktuálny 

mesiac 

Z 

Inovačné nápady/ 

procesy/ projekty 

/prínos 

D: m/q/rok, 

proces, projekt  

M: náklady, 

prínosy 

Talent Aktuálny 

mesiac 

Z 

Spokojnosť 

zamestnancov   

D: m/q/rok, 

zamestnanec  

M: spokojnosť 

Talent Aktuálny 

kvartál 

Z 

Motivovanosť 

zamestnancov 

D: m/q/rok, 

zamestnanec  

M: vyhodnotenie 

KPI 

Talent Aktuálny 

kvartál 

Z 

Štruktúra zamestnancov D: m/q/rok, 

zamestnanec, 

vek 

M: počet 

Talent, 

HCM 

Aktuálny 

kvartál 

Z 

Odovzdávanie znalostí 

– int. školenie/ 

mentoring 

D: m/q/rok, 

zamestnanec, 

vzdelávanie  

M: počet MD 

Talent, 

Realizačné 

systémy 

Aktuálny 

kvartál 

Z 

 

Analýzu dátovej štruktúry doplňujeme ešte ďalším z technologického ohľadu dôležitým 

popisom dát. Tento popis reprezentuje nasledujúca schéma (obr. č. 31) zobrazujúca tok 

dát, ktoré sú využívané na výpočet meradiel zastúpených v navrhovanom systéme. Na 

pravej strane je zobrazené ako dáta tečú smerom od užívateľov (jednotlivých rolí) do 

systémov. U každého z nich je načrtnuté aj úložisko, kde sú zadávané dáta ukladané. Na 

strane druhej vyobrazujeme napojenie technológii Power BI a Tableau, ktoré budú 

využívať tieto dáta v navrhovanom systéme dashboardov, na jednotlivé dátové zdroje. 
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Obrázok č. 31: Schéma toku dát 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Vidíme, že po zadaní dát do systémov nasleduje ich následné spracovanie ETL procesom 

do dátového skladu. Takto sú spracovávané dáta zo všetkých systémov, ktoré sú potom 

využitím pripravených OLAP kociek zobrazované z úrovní dátových trhov. Tieto kocky 

využíva ako dátovú základňu aj BSC dashboard v Tableau. Mimo nich využíva aj 

pripojenie priamo na CDM, a to z dôvodu potreby dát v reálnom čase. OLAP kocky sú 

aktualizované raz denne, no v krízových prípadoch, hlavne v oblasti vyťaženia zdrojov, 

potrebuje manažment niektoré dáta v častejších intervaloch, týmto konektorom bude aj 

na takýto scenár dashboard pripravený. Spracovanie dát z CDM prebieha na základe 

pripravených procesov priamo v Tableau za použití aplikácie Tableau Prep Builder.  

Na podporné dashboardy pre ďalšie role sú využívané dáta z CDM, ktoré sú spracúvané 

pomocou technológie Power BI. Dashboardy sú napojené priamo na CDM a spracované 

pohľady sú potom zobrazované v systéme MS D365 CE užívateľom. CDM obsahuje 

všetky dáta, ktoré sú na zobrazovanie informácii v tomto druhu dashboardov potrebné.  

Za uváženie do budúcna by pre spoločnosť stálo riešenie, kedy by pozastavila (ideálne po 

uzatvorení fiškálneho roku) využívanie dátových kociek na spracovanie aktuálnych dát 

a ponechala by ich pre účely dát historických. Aktuálne dáta by integrovala na úrovni 

CDM konektormi, ktoré MS poskytuje. Takto by zjednodušia prístup k dátam, keďže už 

teraz väčšina jej kľúčových dát v CDM leží, pretože najvyužívanejšou časťou, ktorá 

produkuje najviac dát, sú systémy spoločnosti MS. Týmto doporučeným zároveň 

uzatvárame časť návrhu z jeho obsahovej a technologickej oblasti a presúvame sa 

k návrhom spojeným s implementáciou systému.   
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4.6 Implementácia navrhovaného systému  

V tejto kapitole sa zaoberáme implementáciou manažérskeho informačného systému 

podstaveného na koncepte BSC, ktorý je predmetom návrhu diplomovej práce. Nasadenie 

systému vnímame ako zmenu, ktorá vyžaduje správne riadenie. Z nášho pohľadu je 

dôležitejšie sa zamerať na oblasti organizácie a riadenia, ktoré sa aj v analýze rizík ukázali 

ako kritickejšie. Samotná implementácia z technického hľadiska je tiež zastúpená 

v navrhovanom pláne projektu, avšak bude realizovaná kompetentným a skúseným 

tímom interného IT. Správne nastavenie bude samozrejme pred ostrou prevádzkou 

otestované.  

4.6.1 Riadenie zmeny a vplyvu na podnikovú kultúru  

Projekt si mimo riadenia klasickými metódami projektového manažmentu, vzhľadom na 

jeho komplexnosť a strategické zameranie, vyžaduje aj zameranie na riadenie samotnej 

zmeny. Táto oblasť je z nášho pohľadu kľúčovou pre úspešnosť projektu, zavedenie 

a prijatie zmeny. Keďže usilujeme o systematický prístup k celému návrhu, ako 

uvádzame už v úvode návrhovej časti práce, zvolili sme pre tieto účely využitie 

Lewinovho modelu zmeny. Jeho systematické pojatie vo forme definovaného sledu 

usporiadaných krokov vedúcich ku riadeniu zmeny, je v súlade s týmto našim zámerom. 

4.6.2 Silové polia pôsobiace na zmenu  

Na základe analýz súčasného stavu spoločnosti, jej okolia a komplexného zhodnotenia 

zistených informácii (SWOT) s prihliadnutím na požiadavky zadávateľa, bolo 

rozhodnuté, o vykonaní zmeny vo forme navrhovaného manažérskeho informačného 

systému. Zavedením systému sa odstráni niekoľko slabých stránok BU, no zároveň 

taktiež podporí mnoho silných. Na samotnú zmenu pôsobí viacero síl, ktoré ju na jednej 

strane podporujú, ale na strane druhej pôsobia proti nej. Pre úspešné zvládnutie zmeny  

je rozhodne potrebné sa na nich zamerať. Na popis týchto síl a ich vplyvu sme využili 

princípy modelu analýzy silových polí (Force-Field Analysis) vo forme tabuľky (tabuľka 

č. 4).  
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Tabuľka č. 4: Analýza silových polí 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Zavedenie manažérskeho informačného systému 

Sily podporujúce zmenu (hybné) Sily pôsobiace proti zmene (brzdné) 

5 4 3 2 1 -1 -2 -3 -4 -5 

Vedenie hľadá možnosti zlepšenia 

výkonnosti BU 
Zamestnanci v roli realizátorov 

          

Vyváženie systému riadenia spoločnosti 

– zameranie na sa všetky 4 perspektívy 

Stereotypné chovanie súvisiace s nízkou 

fluktuáciou a vysokým priemerným 

vekom 

          

Zavedenie presnejších ukazovateľov 

v jednotnom prehľade 

Vedúci oddelení vnútorných služieb, 

ktorých fungovania sa zmena tiež dotkne 

          

Vedenie BU chce zabezpečiť presun 

zodpovedností za výsledky do nižších 

organizačných úrovní 

Nutné úpravy informačného systému 

a dátovej úrovne 

          

Slabé vyžitie pracovného fondu (potreba 

zamerania na efektivitu využívania 

zdrojov) 

Časová náročnosť projektu 

          

Modernejšie riešenie reportovania – 

komplexný manažérsky IS s možnosťou 

jednoduchého využitia analytických 

techník 

Zapojenie vedúcich pracovníkov 

          

Lepšie využitie analytických a 

reportovacích SW nástrojov, ktorými 

spoločnosť vďaka partnerstiev disponuje 

Potreba naučiť sa pracovať s novým 

nástrojom 

          

Vyššie zapojenie zamestnancov zo 

všetkých úrovní 

Strach zo zvýšenia prácnosti s nasadením 

novej technológie 

          

Netransparentné odmeňovanie 
Strach zamestnancov z odhalenia slabých 

miest vo fungovaní oddelení 
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Potreba podpory inovácii, rastu a s tým 

spojeného efektívneho vzdelávania 

 

Dočasné zhoršenie procesov v súvislosti 

s nasadením zmeny v čase jej realizácie 

a zvykania si   

          

Zníženie prácnosti súvisiacej s 

vyhodnocovaním reportov 
     

          

Tlak vedenia skupiny a väčšinového 

akcionára na efektivitu riadenia 
  

          

Celkom 51 -36 Celkom 

Analýza síl poskytuje jasnejší pohľad na jednotlivé sily a ich význam ohodnotený na 

stupnici od 1 do 5 (od najmenšej po najväčšiu významnosť). Celkový súčet síl 

podporujúcich zmenu je vyšší ako súčet síl pôsobiacich proti nej, čo znamená, že zmenu 

je v princípe možné vykonať. Avšak na špecifikované sily je potrebné sa zamerať – 

zosilňovať sily (faktory), ktoré zmenu podporujú a naopak snažiť sa redukovať sily, ktoré 

pôsobia proti zmene. Tieto brzdiace sily sme zahrnuli aj do analýzy rizík, kde na nich 

znova upozorňujeme a navrhujeme opatrenia na zníženie ich pôsobenia, teda v tomto 

poňatí redukciu ich sily pôsobiacej proti úspešnému zavedeniu zmeny.  

4.6.3 Identifikácia agenta zmeny  

Sponzorom zmeny je v tomto prípade priamo zadávateľ, teda riaditeľ business unit. 

Projekt návrhu a implementácie navrhovaného manažérskeho informačného systému 

povedie ním poverený Senior projektový manager, ktorý má pri prevádzaní procesu 

zmeny jeho plnú podporu jednak z oblasti zdrojov alebo aj vplyvu pôsobnosti. Ten bude 

teda osobou zodpovednou za riadenie celého projektu – osobou, ktorá plánuje a následne 

riadi celý proces zmeny.  

Úlohou agenta zmeny je mimo samotného riadenia aj hlbšie poznanie jednotlivcov 

a skupín, ktorý svojim prístupom (flexibilita a ochota akceptovať zmeny) môžu proces 

zmeny nejak významne ovplyvniť v pozitívnom, ale aj negatívnom slova zmysle. 

Riešením je rozdelenie zamestnancov do skupín s nízkou alebo vysokou akceptáciou 

zmeny, a to podľa stupňa očakávaného osobného rizika a nespokojnosti so súčasným 
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stavom. Riziko neúspešného prevedenia zmeny je podstatne znižované, ak sa agentovi 

zmeny podarí ešte pre zahájením zmeny samotnej dosiahnuť presun pracovníkov z oblastí 

nízkej akceptácie zmeny do tej vyššej. (9, s. 32-33) 

Vieme, že určité skupiny zamestnancov s nízkou akceptáciou očakávanej zmeny sa 

v spoločnosti nachádzajú. Tieto informácie sa nám podarilo zistiť už pri vykonávaní 

analýz. Narazili sme na problém stereotypného chovania v spojení s nízkou fluktuáciou 

a vysokým vekom či mnohoročným pôsobením zamestnancov alebo strachom plynúcim 

z neistoty, ktorú zmena vyvoláva. Autori, ktorých poznatky sme využívali aj pri analýze 

rizík, upozorňujú zase na dôležitosť spolupráce a podpory od vedúcich pracovníkov. A tu 

sa zase oblúkom dostávame ku oblasti, ktorú spomíname už v analýze rizík, teda ku 

dôležitosti komunikácie a komunikačnej stratégie. Zohráva kľúčovú rolu ovplyvňujúcu 

úspešnosť projektu.  

Agent zmeny pri riadení nesme zabudnúť vnímať aj ďalšiu oblasť riadenia zmeny – 

ľudské a kultúrne aspekty – emócie, ktoré výrazne ovplyvňujú jednanie pracovníkov. 

Predsa len ľudský mozog pri narušení komfortnej zóny reaguje prirodzenou obrannou 

reakciou sympatického nervového systému „bojuj alebo uteč“. Táto reakcia sa 

pravdepodobne objaví aj u niektorých pracovníkov, čo vyplýva aj z našich doposiaľ 

nadobudnutých skúseností počas pôsobenia v business unit. Narúšame ich zaužívané 

fungovanie a spôsob práce, snažíme sa nastaviť transparentný systém založený na 

jednotnej pravde, tiež pravidlách a „poriadok“. Zasahujeme do kritérií ich hodnotenia 

a určitým spôsobom zasahujeme aj do firemnej kultúry. Preto je v spolupráci s HR 

oddelením potrebné pripraviť takú komunikačnú stratégiu a postupy, ktoré budú 

zamestnancov na zmenu pripravovať a motivovať ich k jej prijatiu. Popri nej je dôležité 

aj správne obsadenie rolí v projektovom tíme, zabezpečenie dostatočných rozhodovacích 

právomocí, potrebného vplyvu na pracovníkov a udržanie jasného jednotného 

smerovania k rovnakému výsledku zavádzanej zmeny.  

Navrhované zloženie projektového tímu obsadeného v roliach:  

 Riaditeľ BU – sponzor zmeny 

 Senior projekt manažér – agent zmeny  
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 Asistent projektovej kancelárie 

 Riaditelia divízií a vedúci oddelení EBS 

 Vedúci oddelení interných služieb – HR, Int IT, FO, MKT 

 HR business partner EBS 

 HR asistent 

 Architekt riešenia a Enterprise architekt/konzultant  

 Vedúci vývoja D365 

 Dátový a finančný analytik 

 Nominovaný kľúčový užívatelia 

4.6.4 Identifikácia intervenčných oblastí  

Ďalším krokom podľa Lewinovho modelu je identifikácia oblastí, v ktorých bude 

prevedená intervencia a špecifikácia týchto intervencií – zásahov. Samotná tvorba BSC 

a prevádzanie vízie do akcie, ako to pomenovávajú autori knihy Balanced Scorecard 

(zdroj 7), by mala viesť k ďalším procesom, ktoré firmu mobilizujú a nasmerujú. Tu 

nachádzame podstatnú zhodu, pretože nie len princípy Lewinovho modelu, ale aj podstata 

systému BSC, ktorý využívame ako stavebný prvok obsahu návrhu, poukazuje na 

dôležitosť identifikácie oblastí vyžadujúcich zásahy.  

Vzhľadom na rozsah práce intervencie len špecifikuje, ale nerozvíjame ich konkrétnu 

realizáciu. Výnimkou je návrh podporných dashboardov, ktorým sa v práci zaoberáme. 

V rámci projektu bude zabezpečená ich realizácia, avšak u viacerých z nich to bude 

súbežne bežiacim podprojektom v kompetencii konkrétneho oddelenia.  

Ľudské zdroje a ich riadenie 

Podnikanie spoločnosti je zamerané na oblasť služieb, z čoho vyplýva, že najdôležitejšou 

hybnou silou výkonnosti sú jej ľudské zdroje. Vzdelaní, skúsení, motivovaní a lojálni 

zamestnanci, ktorí majú ambície viest podnik k úspešnosti a vyššej efektívnosti, sú 

najlepšou investíciou podniku. Kvalita ľudských zdrojov musí podporovať firemné 

procesy nastavené smerom k zákazníkovi a samozrejme s požadovanou akosťou. Ak 

chceme riadiť finančne výsledky obchodnej jednotky, tak podľa stratégie BSC platí, že 
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v prvej rade musíme riadiť hybné sily výkonnosti podniku (zamestnancov), aby sme 

dosiahli stanovený budúci stav. Je teda prirodzené, že keďže sa v práci zameriavame na 

návrh manažérskeho systému a zároveň s tým súvisiacu zmenu v riadení spoločnosti, 

najväčší zásah bude práve v tejto oblasti. 

Systém samotný sa najviac zameriava na ľudské zdroje v dvoch navrhovaných 

perspektívach:  

 efektivitu využívania zdrojov a ich pracovného fondu, zvýšenie efektivity pri 

realizácii projektov v perspektíve interných procesov, 

 vzdelávanie, odovzdávanie skúsenosti, nápady a inovačné podnety, spokojnosť 

a motivovanosť v perspektíve učenia sa a rastu.  

Aby navrhovaný systém využívajúci princípy BSC fungoval, musí mať presah do 

všetkých úrovní spoločnosti (ako spomíname už v kapitole Tvorba Balanced Scorecard). 

Angažovanosť zamestnancov na cieľoch spoločnosti podporíme tak, že čiastkové ciele 

prenesieme priamo do spôsobu ich motivácie a hodnotenia. Tento predpoklad vychádza 

z procesnej teórie motivácie (zdroj 32, s. 67-68), konkrétne teórie rovnosti založenej na 

myšlienke, kedy jednotlivec žiada za určitú snahu dosiahnutie uspokojenia odpovedajúce 

tejto snahe (skutočnosť nami nazvaná ako stransparentnenie odmeňovania). Vyvinul ju 

Stacey Adamms, ktorý argumentoval, že ľudia sú motivovaný jednať v situácii, ktorá 

neodpovedá rovnováhe. Pričom rovnováhu definujeme ako môj zisk/moja snaha = tvoj 

zisk/tvoja snaha. Medzi zisky v tomto poňatí zahrňujeme napríklad finančné odmeny, 

ocenenie stavu, nefinančné benefity a uspokojenie. Nerovnováha podnecuje pracovníka 

konať tak, aby dosiahol rovnováhu – napríklad ak pracuje menej ako kolega, ale má 

rovnaké ohodnotenie, tak (podľa tejto teórie) tento fakt v ňom vyvolá napätie, ktoré ho 

motivuje situáciu riešiť (vyrovnať) a zvýšiť tak vynakladané pracovné úsilie. Ale aby táto 

teória mohla fungovať, musí v spoločnosti byť na to pripravený systém motivácie, 

hodnotenia a cieľov (merané osobnými KPI) a zároveň nesmieme zabudnúť na to 

podstatné – poskytnúť lepšie nástroje a podmienky na ich plnenie. Preto oblasti kde ku 

zásahom dôjde sú nasledovné: 
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 Zjednotenie štruktúry osobných plánov a ich plošné zavedenie s nastavením KPI 

a bonusovej zložky ohodnotenia (v úrovniach od najnižšej až po top manažment 

– podľa zamerania) 

o  V úrovni realizátorov: Smerované na vyššiu efektivitu, motiváciu 

k prínosu inovácií a zlepšení, nastavenie projektových bonusov, motivácia 

ku vzdelávaniu, získavaniu certifikácií a odovzdávaniu skúseností 

a systém odmien s tým súvisiaci. 

o  V úrovni vedúcich a riaditeľov divízií: Nastavenie na podporu 

popísaných cieľov v tímovom alebo celodivíznom charaktere, prepojenie 

odmien z dobrých výsledkov zákazníckej (zároveň ich prerozdeľovanie na 

tím) a finančnej perspektívy.  

 Podporné dashboardy pre jednotlivé role.  

 Zmena systému vykazovania s rozpadom do viacerých kategórií. 

 Zavedenie systému na alokáciu a riadenie zdrojov.  

 Nastavenie systému spätnej väzby.  

 Poskytnutie možnosti vzdelávania v štruktúrovanej podobe. 

 Zavedenie procesu inovácií a systému na jeho mapovanie – priestor pre 

pracovníkov na zaznamenávanie objavených slabých miest, ale aj inovačných 

nápadov na zlepšenie, spúšťanie inovačných projektov – jeho funkčnosť by mala 

byť jednoduchá s vysokou dostupnosťou. 

 Vytvorenie systému na hodnotenie spokojnosti zamestnancov a projekt rozvoja 

spokojnosti. 

Organizačná štruktúra firmy 

V tejto oblasti, aspoň v počiatku zavedenia zmeny, nebudú výrazné zásahy. Je možné, že 

potreba nejakých úprav po zavedení systému nastane, keďže jeho zavedením očakávame 

„presvetlenie“ fungovania a objavenie ďalších úzkych miest. Preto nastavujeme systém 

spätnej väzby a jej vyhodnocovania.  

Potrebné bude však doplnenie niektorých rolí – riadiacej funkcie na udržiavanie 

strategického manažérskeho systému – Riaditeľ strategického plánovania, akosti 
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a rozvoja. Doplnenie Riaditeľa realizácie na úroveň riaditeľov divízií a zavedenie 

oddelenia Kontrolingu. 

Technológie firmy 

Zásahy v oblastí technológií popisujeme v kapitole technologického riešenia 

dashboardov – BSC dashboard a využívanie Tableau, podporné dashboardy a využívanie 

Power Bi pohľadov v systéme MS D365 CE, zmeny potrebné v transakčných systémoch 

a na dátovej úrovni.   

Komunikačné a organizačné toky a procesy firmy  

Zavedenie systému by malo svojím vplyvom vyvolať aj tlak na vyššiu efektivitu 

smerujúci do oblasti komunikácie a tokov informácií. Pribudnú informácie, ktoré 

doposiaľ neboli nijak zaznamenávané – inovačné nápady, spokojnosť zamestnancov, 

široká spätná väzba, hodnotenie a plnenie osobných cieľov, podrobnejšie výkazy 

činností, informácie o vyťaženosti a alokácii. Zjednotenie stratégií a cieľov a komplexné 

informácie o výkonnosti vo forme navrhovaných ukazovateľov, nie len pre vedeniu BU , 

ale aj vedenie spoločnosti a skupinového vlastníka. Zároveň diskusie, porady a reportingy 

týkajúce sa riadenia vo všetkých úrovniach budú prebiehať nad zjednotenými podkladmi 

vo forme dashboardov, ktoré navrhovaný systém poskytne. Organizačné toky zasiahne 

hlavne iný spôsob organizácie času a prístupu k informáciám. 

Samotný proces riadenia BU je najrozsiahlejšie zmenou zasiahnutým procesom. 

Konsekvencie plynúce zo zmeny, však budú mať presah do hlbších úrovní. V súčasnosti 

nie je spoločnosť riadená procesne, čo v niektorých ohľadoch nemusí byť prekážkou, 

avšak vzhľadom na ciele manažmentu a smerovanie k vyššej efektivite a výkonnosti, 

bude z nášho pohľadu potrebné procesný manažment zaviesť. Preto prvým nutný 

zásahom a zároveň naším odporúčaním pre BU je postupné zavedenie Enterprise 

Architecture (podniková architektúra) s využitím BPMN na analýzu, návrh a popis 

procesov. Začiatkom môže byť už definovanie procesov v rámci tohto projektu.  

Dôjsť by malo aj k zavedeniu už spomínaného systému spätnej väzby. Čo si bude taktiež 

vyžadovať nastavenie procesov na zber, vyhodnocovanie a ďalšie spracovanie získaných 

informácií slúžiacich k učeniu sa a rastu business unit.  
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4.6.5 Realizácia zmeny (intervencie) a nasadenie riešenia 

Podkladom pre realizáciu zmeny je model plánovanej zmeny, teda projekt, ktorý je 

tvorený súborom nadväzujúcich činností reprezentovaný projektovým plánom. 

Projektový plán je v našom poňatí reprezentovaný popisom činností a ich rozkladu až do 

úrovní pracovných balíkov v štruktúre WBS. Pri plánovaní projektu sme sa zamerali aj 

na podstatnú časť, ktorá môže výrazne dopomôcť úsečnej realizácii projektu – analýzu 

rizík. Označenie oblastí, kde pôsobí nejaká hrozba, prispieva ku možnosti riziká riadiť 

a zavádzať opatrenia, čo vedie ku zmenšeniu miery neistoty a zlyhania. Vzhľadom na 

obmedzený rozsah diplomovej práce je projektový plán, ktorý uvádzame v kapitole 4.2 

v popísanom rozsahu a spracovaní. Do prílohy práce pridávame kompletný harmonogram 

projektu vo forme Ganttovho diagramu spracovaný v MS Project, ktorý zahrňuje aj 

časové rezervy a opatrenia zavedené po analýze rizík. 

Vlastné uskutočnenie zmeny prebieha v troch etapách – rozmrazenie, vlastná zmena 

a zamrazenie. Týmto etapám odpovedajú fázy uvedené v projektovom pláne približne 

tatko:  

 rozmrazenie (príprava podmienok pre prevedenie zmeny) = úvodná fáza + 

prípravná fáza z fáze realizácie  

 vlastná zmena (prevedenie zmeny a zásahov v jednotlivých intervenčných 

oblastiach) = fáza implementácie z fáze realizácie 

 zamrazenie (fixácia a ustálenie výsledného stavu) = záver a ukončenie.  

Navrhovaný systém má mnoho výhod, ktorými sa zaoberáme už v obsahu práce avšak na 

záver je potrebné upozorniť aj na jeho nevýhody. Predpokladá zapojenie všetkých 

pracovníkov, na ktorých sa presúva aj určitý pomer zodpovednosti, ktorý je väčší ako ten 

doposiaľ využívaný. Rizikom zlyhania systému je tu zase ľudský faktor. Zároveň mimo 

systému samotného sa požaduje aj zavedenie ďalších opatrení v oblasti procesného 

manažmentu, inovačných oblastiach a celkovo vo vedení business unit. Jedná sa o naozaj 

komplexnú zmenu spôsobu riadenia spoločnosti, čo naznačuje aj projektový plán jej 

implementácie. Projekt preto potrebuje podporu a zapojenie vedenia vo všetkých 

úrovniach, vytrvalosť a komplexný pohľad. Mimo to je podstatné zvoliť správnu 
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komunikačnú stratégiu aby zapojenie zamestnancov prebehlo vo forme prijatia a 

pochopenia prínosov systému, nie jeho odmietania. Komplexnosť systému je jeho veľkou 

výhodou no pri nesprávnom uchopení aj obrovskou nevýhodou. Riadenie rizík preto 

v projekte zohrá kľúčovú úlohu. 

 

4.7 Prínosy návrhov 

Cieľ práce, ako aj požiadavky zadávateľa sa zameriavajú na navrhnutie konceptu 

manažérskeho informačného systému (súboru reportov a dashboardov) so zámerom 

poskytnutia podkladu pre strategické riadenie business unit. Z nášho pohľadu je 

u systému takéhoto zamerania dôležitejšie sústrediť sa na jeho obsah a formu. Softvérový 

nástroj je taktiež podstatnou súčasťou, ktorá dotvára hodnotu a kvalitu výstupu, avšak 

riadiť firmu pomocou vynikajúceho softvérového nástoja, ktorý neobsahuje dáta 

a neposkytuje správne informácie s potrebným obsahom a formou, je maximálne 

neefektívne, dokonca v niektorých prípadoch až devastačné. Preto sme sa 

z technologického hľadiska zamerali hlavne na oblasť zberu a spracovania dát.  

Prvým veľkým prínosom návrhu je jeho samotná forma. Vymanili sme sa z čisto 

technologického poňatia a pojali sme návrh ako koncept strategickej zmeny so všetkými 

jej konsekvenciami. Sústredili sme sa aj na často opomínanú oblasť vplyvu zavedenia 

informačného systému, a to podnikovú kultúru s presahom na motiváciu pracovníkov 

v rôznych úrovniach spoločnosti a upozornili na dôležitosť správnej komunikácie. 

Využitým princípov pokrokového a overeného manažérskeho systému na riadenie 

podnikovej výkonnosti Balanced Scorecard a zaužívaného Lewinovho modelu zmeny, 

sme v rámci práce zostavili návrh s komplexným systematickým pojatím v štruktúre:  

 Návrh projektu  

o  Projektový plán s časovou analýzou 

o  Analýza rizík projektu  

 Obsahová časť dashboardu BSC  

o  Strategické ciele a meradlá (ukazovatele) 



 

105 

 

o  Vizualizácia priebehu stratégie a vzťahov príčin a následkov 

v strategickej mape 

 Návrh zobrazenia dashboardu BSC  

 Návrh systému podporných dashboardov 

 Technologická časť systému 

o  Výber technológie – softvérové nástroje 

o  Analýza a návrh zmien v dátovej štruktúre a transakčných systémoch 

 Implementácia riešenia 

o Model zmeny a jej riadenie so zameraním na intervenčné oblasti  

V čase hodnotenia prínosov navrhovaného riešenia v rámci písania tejto diplomovej 

práce je projekt v prípravnej fáze etapy realizácie. Čiže jeho reálne prínosy bude možné 

hodnotiť až po implementácii systému a ukončení projektu. V tejto kapitole sa preto 

budeme zameriavať na očakávané prínosy navrhovaného riešenia. 

Využitá metóda BSC má hlavnú výhodu v tom, že popri zachovaní finančných meradiel 

minulej výkonnosti zavádza hybné sily budúcej finančnej výkonnosti – zákaznícka 

perspektíva, perspektíva interných procesov a učenia sa a rastu. Vychádza zo 

strategických zámerov organizácie a zameriava sa na spoločnosť v celom jej rozsahu. 

Model BSC pomáha previesť stratégiu firmy do konkrétnych plánov a meradiel. Z 

informácii o úspešnosti realizovanej stratégie vytvára strategickú spätnú väzbu. Mimo to 

vyžaduje nasadenie systému komplexnej spätnej väzby, a tým prináša spätnú väzbu 

v širokom rozsahu zo všetkých organizačných úrovní, ktorá vytvára základný predpoklad 

pre proces zdokonaľovania (učenia sa). Poskytuje podklad pre dynamické rozhodovanie 

a efektívne riadenie, čo spolu s jeho zameraním na budúcu výkonnosť, poskytuje veľkú 

konkurenčnú výhodu. Komplexný pohľad na fungovanie organizácie napomáha vytvoriť 

súvislosti vo vnútorných súčinnostiach. Dochádza k prepojenie cieľov oddelení 

a jednotlivcov s celkovou stratégiou. Týmto sa prínosy navrhovaného systému zhodujú 

aj s účelom, ktorý zadávateľ požadoval, v celom rozsahu:  

 jednoduché sledovanie nastavených cieľov a výsledkov vo všetkých úrovniach 

realizačnej časti BU (aj so zahrnutím riadiacich úrovní), 
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 presun zodpovedností za plnenie cieľov divízií a BU do nižších organizačných 

úrovní a dosiahnutie vyššej transparentnosti v odmeňovaní, 

 sledovanie súhrnných výsledkov a strategických zámerov, 

 prehľadný a vysoko dostupný nástroj s jednoduchým ovládaním, ktorý poskytne 

podklady pre reportovanie stavu smerom ku všetkým zainteresovaným stranám.  

Zvolené technologické riešenie so sebou nesie radu zlepšení. Navrhovaný manažérsky 

informačný systém reprezentovaný súborom dashboardov na platforme PowerBi 

a Tableau poskytne teda svojím užívateľom prínosy v týchto oblastiach:  

 Rýchla a jednoduchá dostupnosť k informáciám  

o  Vedúci tímov, projektový manažéri a realizátori 

 Dashboard priamo implementovaný do denne využívaného systému 

MS D365 CE s aktualizáciou dát v rádoch sekúnd (stráca sa potreba 

otvárania akéhokoľvek iného systému alebo generovania Excel 

reportov). 

o  Riaditeľ BU a riaditelia divízii resp. VPT 

 Komplexný BSC dashboard s prehľadom výsledkov podľa 

nastavených cieľov v modernom a užívateľsky prívetivom nástroji. 

 Možnosť jednoducho (preklikom) zobraziť dáta z hlbších úrovní 

podrobností v prednastavených pohľadoch bez potreby otvárania 

reportov v ďalších aplikáciách alebo OLAP reportov v MS Excel. 

o  Oddelenie kontrolingu 

 Nástroj Tabelau je napojený na integrovaný dátový zdroj zo všetkých 

systémov a s pomocou variabilných funkcií umožňuje ďalšie 

spracovanie dát a vytváranie pridružných analýz. 

 Zjednodušenie a zefektívnenie komunikácie – informovanie o výsledkoch, diskusia 

nad aktuálnymi hodnotami 

o Publikovanie zobrazení (výsledky analýz, hodnoty ukazovateľov nastavených 

cieľov atď.) na pripravený server do skupín obmedzených prístupovými 

právami – jedným tlačidlom v paneli aplikácie. Odpadá potreba ukladania 

alebo inej formy zdieľania dokumentov.  
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 Zjednodušenie a výrazné zníženie prácnosti súvisiace s prípravou podkladov 

(prezentácií) na reportingové porady – na úrovní vedenia BU, smerom k akcionárom 

a skupine. 

 

Obrázok č. 32: Proces prípravy dát na reporting 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Na týchto dvoch obrázkoch (č. 32 a 33) sa nachádza popis procesov, ktoré musia 

prebehnúť pred každou reportingovou poradou. Osobami vykonávajúcimi tento proces sú 

riaditeľ BU a riaditelia divízií. Hneď na prvý pohľad je viditeľné k akej výraznej úspore 

prácnosti zavedením navrhovaného riešenia v týchto procesoch dôjde. Stačí sa pozrieť na 

kroky procesu zvýraznená červenou farbou – tie ktoré majú červenú výplň už nebudú 

vykonávané a tie ktoré majú červený obrys ich naopak nahradia.  
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Obrázok č. 33: Proces tvorby prezentácie na reporting 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Vidíme, že pomer vykonávaných krokov procesu sa výrazne znížil – znížila sa teda 

celková prácnosť ako z hľadiska zdrojov, tak nákladov. Prínos vo forme zjednodušenia 

je rozhodne nezanedbateľný.  

Ak sa business unit naozaj zameria aj na identifikované intervenčné oblasti:  

 riadenie ľudských zdrojov – zvýšenie motivácie a angažovanosti na výsledkoch, 

 doplnenie rolí do organizačnej štruktúry – vznik konrtolingu a vyváženie 

riadiacich funkcií, 
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 zjednodušenie komunikácie nad zjednotenými ukazovateľmi 

 získanie doposiaľ nezaznamenávaných informácií o fungovaní so zameraním na 

spätnú väzbu 

 rozšírenie dátovej úrovne v nových úrovniach pohľadu a jej príprava na riadenie 

firmy na základe presných a exaktných dát, 

 podpora inovačných nápadov a vylepšení,  

 zavedenie procesného manažmentu – Enterprise Archtecture, BPMN,  

stanú sa pre ňu aj tieto prínosy reálnymi a napomôžu posunu business unit k vyššej 

efektivite v jej fungovaní, zvýšeniu akosti, čo vedie v konečnom dôsledku aj k lepšej 

ekonomickej výkonnosti.  

4.8 Ekonomické zhodnotenie 

Hodnotiť návrh projektu a jeho prínosy z ekonomického hľadiska je v súčasnom stave 

obťažnejšie. Existuje mnoho prínosov, ale aj nákladov, ktoré nedokážeme vyčísliť. Aspoň 

pre predstavu ekonomickej náročnosti projektu sme zostavili zjednodušenú verziu 

rozpočtu projektu. Jeho obsahom je odhad prácnosti všetkých zapojených ľudských 

zdrojov pre jednotlivé súhrnné fázy projektu, tak ako ich definujeme v projektovom 

pláne. Vyčíslenie uvádzame v jednotkách človekodní (čld) a peňažnom vyjadrení 

počítané s priemernou nákladovou cenou všetkých zapojených rolí, ktorú odhadujeme na 

10 000 Kč za čld.  

Tabuľka č. 5: Odhad prácnosti projektu 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Fáza projektu Odhad prácnosti 

(všetky zapojené 

ľudské zdroje) 

Nákladová cena 

Úvodná 25 čld 250 000 Kč 

Realizácia - Prípravná 590 čld 5 900 000 Kč 

Realizácia - Implementácia 30 čld 300 000 Kč 

Ukončenie a záver 15 čld 150 000 Kč 

Celkový súčet 660 čld 6 600 000 Kč 
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Pre vyhodnotenie návratnosti investície sa zameriame na procesy, u ktorých vieme 

vyčísliť ich prácnosť pred zavedením zmeny a po nej. Sú to procesy prípravy prezentácií 

výsledkov na reportingové porady, ktorý manažment spoločnosti organizuje v skrátenej 

forme raz mesačne a potom kvartálne. Uvádzame súhrnný odhad oboch procesov, ktoré 

sú znázornené diagramami v predchádzajúcej kapitole. 

 Pôvodná prácnosť: 1,5 čld 

o  Pôvodná prácnosť pre všetkých riaditeľov na rok: 108 čld 

 Nová prácnosť: 0,6 čld 

o  Nová prácnosť pre všetkých riaditeľov na rok: 43,2 čld 

 Rozdiel: 0,9 čld – zníženie o 60%  

o  Rozdiel na rok: 64,8 čld  

Vyčísliť dokážeme ešte časovú úsporu, ktorá vznikne nasadením podporných 

dashboardov pre vedúcich pracovníkov, oproti doposiaľ využívaným reportom. Tieto si 

vždy museli pre potreby zistenia stavu projektu, projektového portfólia alebo zdrojov 

tímu aktualizovať alebo exportovať zo systému. 

Odhadovaná ročná časová úspora pre vedúcich tímov a projektových manažérov:  

21 zamestnancov * 0,8 čld/týždeň (42,4 čld/rok) = 890,4 čld 

Tabuľka č. 6: Doba návratnosti investície z vyčíslených parametrov 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Vstupná investícia  

(investičný výdaj) 

Priemerná ročná úspora 

nákladov v dôsledku 

investície 

Doba návratnosti 

investície 

Iv Pu t = Iv/Pu 

660 čld 890,4+64,8 čld 
0,7 roka ≈ 9 mesiacov 

6 600 000 Kč 9 552 000 Kč 
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5 ZÁVER 

Cieľom tejto seminárnej práce bolo navrhnúť koncept manažérskeho systému ako 

nadstavbu súčasného informačného systému v obchodnej jednotke vybranej spoločnosti. 

Hlavným účelom systému je poskytnúť oporu vedeniu spoločnosti pri strategickom 

riadení a podporu pri plnení jej strategických zámerov. Pri návrhu sme dbali na 

dosiahnutie súladu s požiadavkami manažmentu, ktoré sme sumarizovali do formy 

prehľadnej analýzy. 

Spracovaniu spomínanej analýzy predchádzalo zmapovanie interného a externého 

prostredia spoločnosti. Keďže predmetom návrhu je systém, ktorý vzhľadom na jeho účel 

zasiahne spôsob riadenia spoločnosti a tým každého jednotlivého zamestnanca, bolo 

z nášho pohľadu dôležité hlbšie spoznať štruktúru, kultúru a celkové fungovanie business 

unit. Zameriavali sme sa na objavenie jej silných a slabých stránok. Zistené informácie 

sme pomocou techník metódy 7S a Balanced Scorecard spracovali do štruktúrovanej 

formy. Následne sme sa venovali skúmaniu ďalších faktorov, ktoré ovplyvňujú 

spoločnosť z okolia a tvoria príležitosti či potencionálne hrozby. Na popísanie ich vplyvu 

sme využili techniky SLEPT analýzy. Súhrnnou analýzou SWOT sme uzatvorili 

analytickú časť práce. 

Plynule sme sa presunuli do časti návrhovej. Na jej začiatku sme predstavili celový 

koncept návrhu zameraný na využitie zistených silných miest a príležitostí, posilnenie 

slabých miest a minimalizáciu hrozieb, samozrejme v súlade s požiadavkami vedenia 

BU. Zamerali sme sa nie len na návrh samotného systému, ale pojali tento problém ako 

komplexnú strategickú zmenu.  

Začali sme návrhom projektu a implementácie systému, ktorý sme doplnili dôležitou 

oblasťou – analýzou rizík. Pokračovali sme tvorbou obsahu systému. Využili sme 

metódu, ktorá poskytuje ucelený a prakticky overený rámec pre riadenie podnikovej 

výkonnosti – Balanced Sorecard. V nasledujúcich častiach práce predstavujeme návrh 

samotného dashboardu BSC a podporných dashoardov pre jednotlivé role v grafickej 
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podobe. Výber technológie s analýzou a návrhom zmien v dátovej oblasti uzatvárajú časť 

návrhu systému.  

Keďže vnímame organizáciu ako živý organizmus, ktorý reaguje na zmeny aj mimo 

oblasti zmeny samotnej, dopĺňame ďalšiu podstatnú časť návrhu práce – implementáciu 

systému so zameraním na riadenie zmeny. Lewinov model riadenej zmeny a jeho 

jednotlivé prvky tvoria pre nás rámec zameraný na celý proces od prípravy zmeny, 

stanovenie intervenčných oblastí, až po jej realizáciu.  

Vypracovaním popísaného návrhu spoločnosti poskytujeme komplexný podklad pre 

realizáciu projektu návrhu a implementácie manažérskeho informačného systému. 

Plníme tak stanovený cieľ a zámer práce v definovanom rozsahu strategickej zmeny. 

Diplomovú prácu uzatvárame popisom prínosov návrhu a ekonomickým zhodnotením. 

Navrhovaný projekt je v čase písania záveru práce vo fáze realizácie, popísané prínosy 

a ekonomické zhodnotenie preto prispôsobujeme tomuto faktu.   
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7 ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV 

BU  Business Unit – obchodná (podnikateľská) jednotka 

SBU Strategic Business Unit - Strategická podnikateľská jednotka 

SLA Service Level Agreement – Dohoda o úrovni poskytovaných služieb 

EAT Earnings after Taxes - zisk po zdanení 

EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Zisk pred 

zdanením, úrokmi a odpismi 

ROS Return on Sales – Rentabilita tržieb 

KPI Key Performance Indicators - kľúčové ukazovatele výkonu 

HR Human Resources – Ľudské zdroje (oddelenie ľudských zdrojov) 

OLAP Online Analytical Processing – technológia uloženia dát 

MS Microsoft 

D365 Dynamics 365 

D365 CE Dynamics 365 Customer Engagement 

D365 FO Dynamics 365 Finance & Operations 

AX Microsoft Axapta 

BP Business Plan – podnikateľský plán 

HV Hospodársky výsledok 

BSC Balanced Scorecard 

FO Finančné oddelenie 

MKT Marketing  

IT Informačné technológie  

Int IT Interné IT – oddelenie intených informačných technológií 

ICT  Informačné a komunikačné technológie 

MIS  Management Information System – manažérsky informačný systém 

BI  Business Intelligence – „podnikové spravodajstvo“ 

ERP  Enterprise Resource Planning – systém pre riadenie podnikových zdrojov 

CRM Customer Relationship Management – riadenie vzťahu so zákazníkmi 

BI Business Intelligence  

WBS  Work breakdown structure 
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