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Abstrakt 

V této práci se seznámíme s vývojem myšlení v oblasti řízení podniků. Zaměříme se na procesní 

řízení a současné možnosti informační podpory podnikových procesů. Ukážeme si přehled nástrojů na 

měření výkonosti a efektivnosti procesů. 

Důležitá část této práce se věnuje návrhu vlastního slevového serveru, který svým 

zákazníkům umožňuje hromadné nákupy různých služeb a zboží za výhodnou cenu. Pro tento server 

byl vytvořen nástroj na podporu podnikového portfolia. Nástroj má za cíl umožnit automaticky 

sledovat a analyzovat úspěšnost prodeje u konkurence a tím podpořit rozhodování o výběru nabídky a 

konkrétní formě prodeje na vlastním serveru.  

Závěr práce se věnuje praktickému nasazení slevového serveru v reálném prostředí a 

zhodnocení dosažených výsledků. 

 

 

Abstract 

In this work, we introduce the evolution of thinking in the field of corporate governance. We are 

focusing on process management and current possibilities information support business processes. 

We'll show you an overview of performance measurement tools and process efficiency. 

An important part of this work is dedicated to design its own discount site that allows its 

customers to bulk purchases of various goods and services at a bargain price. For this site was created 

by an instrument to promote corporate portfolio. The tool is designed to automatically monitor and 

analyze sales success in competition and thus promote the award of contracts and specific form of a 

sale on your own server. 

The end of work is devote to practical use of the discount site in the real environment and 

evaluation of results. 
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1 Úvod 

Tato práce se dá rozdělit na dvě velké části. První část práce se zabývá teorií řízení podniků, zejména 

řízením podnikových procesů. Seznámí nás se současnými možnostmi informační podpory 

podnikových procesů a optimalizací produktového portfolia. 

V úvodní kapitole této části si blíže rozebereme historický vývoj řízení firem a jeho 

nejdůležitější etapy, které měly vliv na současnou podobu řízení podniků. Uvidíme přechod 

z funkčního řízení, vycházejícího z principu rozložení procesů na jednotlivé dílčí činnosti 

k procesnímu řízení, které naopak integruje pracovní činnosti do efektivních probíhajících procesů. 

Právě procesnímu řízení se věnuje celá další kapitola. Uvidíme, jak vzniká procesní model, a 

jaký je stav procesního řízení v současných podnicích. Zjistíme, jak často se v současnosti objevuje 

rozpor mezi přáním efektivního procesního řízení a realitou. Najde se jen málo firem, kterým pojmy 

jako procesy, procesní řízení nic neříkají a které by připustily, že se v době, kdy je optimalizace 

procesů jedním ze základních přístupů ke zvýšení konkurenceschopnosti, procesy nezabývají. Ovšem 

samo tvrzení „samozřejmě procesy řešíme“ nevypovídá nic o tom, jak se s nimi pracuje a jaká 

problematika je řešena s pomocí procesního přístupu. 

Dále se v tomto projektu seznámíme se současnými možnostmi informační podpory 

podnikových procesů. V současnosti je již bráno za samozřejmost, že procesy společnosti je nutné 

podporovat a řídit pomocí informačních technologií. Ani informační podpora procesů však sama o 

sobě není zárukou úspěchu. Pozornost je tak v současné době soustředěna spíše na to, jak řídit a 

podporovat firemní procesy pomocí dostupných informačních technologií co nejefektivněji s ohledem 

na prostředí a okolí firmy. Tato část práce se zaměří na podporu informačních technologií v oblasti 

měření výkonnosti a efektivnosti procesů. Cílem je shrnutí nejlepších praktik řízení a podpory 

procesů pomocí IT. 

Další kapitola se věnuje optimalizaci produktového portfolia firem. Dnešní manažeři 

potřebují nové postupy pro řízení produktového portfolia, protože pracují v prostředí poznamenaném 

epochálním posunem. Podnikoví zákazníci přestali tolerovat povýšené chování dodavatelů, kteří 

blahosklonně plnili jejich objednávky. Odmítli akceptovat vysoké ceny, nízkou kvalitu a úroveň 

služeb jen proto, aby dostali, co potřebovali. Místo toho dnes podnikoví zákazníci určují svým 

dodavatelům, jaké ceny jim budou platit, jakou kvalitu očekávají a dokonce určují i dobu, kdy má být 

zboží dodáno. 

Druhá velká část této práce opouští od teorie a zabývá se praktickým návrhem vlastního 

slevového serveru, což je webová aplikace, která umožňuje hromadné nakupování služeb za 

zvýhodněné ceny. V dnešní době jsou tyto aplikace velice populární, a proto se na českém trhu za 

krátkou dobu objevila velká konkurence těchto serverů. Pro úspěch vlastního severu bylo klíčové 

vymyslet nástroj, který umožní získat výhodu nad konkurencí. Proto je součástí této práce návrh 

nástroje pro podporu řízení produktového portfolia. Navržený nástroj má za cíl automaticky sbírat a 

vyhodnocovat údaje o prodejnosti nabídek na konkurenčních serverech a umožnit tím volit nabídku 

takových služeb, o které je aktuálně nejvyšší zájem.  

Závěr druhé části a celé této práce se věnuje praktickému nasazení slevového serveru a 

zhodnocení dosažených výsledků. Je zde zhodnocen provoz serveru za první tři měsíce. 
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2 Vývoj řízení podniků 

Moderní teorie managementu pochází přibližně z počátků dvacátého století, i když jisté nepřesné a 

nepropracované teorie a vědy o managementu existovaly již o mnoho let dříve. Rozvoj pojetí 

managementu se tedy datuje do okamžiku, kdy se lidé pokusili prvně dosáhnout cílů prostřednictvím 

skupinové práce. Modernímu pojetí managementu předcházela řada názorů, myšlenek, vědeckých 

prací a různých přístupů.  

Vývoj řízení podniků si můžeme rozdělit do tří hlavních etap, které jsou popsány 

v následujících kapitolách. Toto rozdělení se však nedá brát jako dogma, ale jako jedna z několika 

možností, jak vývojové etapy uspořádat. Ukazuje se totiž, že jednoznačně sladit časové a obsahové 

hledisko je velmi složité, stejně jako přiřadit jednotlivé představitele do příslušných vývojových etap.  

Více o podnikovém řízení a jednotlivých etapách vývoje se můžeme dočíst také v literatuře 

[2] a [4], kde bylo čerpáno i pro tuto práci. 

2.1 První etapa 

V první etapě, která probíhala na konci 19. a začátku minulého století si vzrůstající nároky na řízení 

stále větších a na řízení zdrojů náročnějších společností, vynutily tento nový obor. Jako jeho 

zakladatelé jsou uváděni Henri Fayol, Winslow Taylor a Max Weber. V dnešní době se označuje tato 

etapa jako tzv. klasický management. Zaváděna byla úkolová mzda a výstupní kontrola. 

Za otce moderní teorie managementu je považován právě francouzský průmyslník a vyznavač 

funkčního řízení Henri Fayol (1841-1925). Rozdělil průmyslové činnosti do šesti skupin a formuloval 

čtrnáct principů managementu [2].  

 

Přehled 14ti principů managementu dle Fayola:  

 

 Dělba práce – práce by měla být členěna na malé proveditelné prvky, umožňující dosáhnout 

výhody ze specializace. 

 Rovnováha pravomoci a zodpovědnosti – právo dávat příkazy a moc vyžadovat poslušnost. 

 Disciplína – žádné uvolňování či změkčování pravidel. 

 Jednoznačnost přikazování – každý zaměstnanec má pouze a jenom jednoho nadřízeného. 

 Jednota zaměření – jedna mysl vytvoří jednotný plán, v němž bude každý hrát svou roli. 

 Podřízenost individuálních zájmů zájmům obecným – v práci se mají sledovat pouze pracovní 

zájmy a myšlenky. 

 Spravedlivé odměňování – zaměstnanci dostávají odpovídající ohodnocení, ne tolik, kolik 

může podnik postrádat. 

 Centralizace – pravomoc by měla být delegována úměrně dané zodpovědnosti. 

 Nepřetržitý řetěz – formální řetěz příkazů, běžící odshora dolů, jako v armádě. 

 Jednoznačnost – každý pracovní úkol by měl být specifikován tak, aby ho pracovník nejen 

správně pochopil, ale viděl i jeho souvislost s činnostmi jinými.  

 Stabilita pracovníků – u zaměstnanců je třeba vytvářet pevný pocit sounáležitosti a věrnosti k 

firmě. 

 Stabilita majetku – špatný management má za následek nepotřebný obchodní obrat. 

 Iniciativa – vymyslet plán a udělat vše potřebné k jeho uskutečnění. 

 Podnikový duch – podpora týmového ducha přispívá k harmonii a jednotě uvnitř organizace. 
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 Těchto 14 zásad významně ovlivňuje řízení, a proto jsou a mají být chápány jako návody pro 

řídící pracovníky. Současně Fayol zdůrazňoval, že kvalita rozhodování závisí na schopnostech a 

charakteru manažerů. Řízení organizací se mělo neustále zlepšovat. Za tímto účelem byly vytvořeny 

takzvané odborné štáby, ve kterých působili specializovaní odborníci. Tyto štáby působily mimo 

základní organizační strukturu a staly se základem pro liniové štábní organizační struktury, které 

nacházejí uplatnění i dnes.  

S pomocí racionálně a funkčně zaměřeného managementu vznikly podniky, které byly svým 

rozsahem dvěstěkrát větší, než například v té době tehdejší dech beroucí gigant United Steels.  

Uvedené vymezení toho, jak má být podnik organizován, kdo je manažerem a co dělá, bylo v té době 

a mnoho desetiletí potom vynikajícím konkurenčním nástrojem. Vyráběly, prodávaly a tvořily zisk, 

zkrátka fungovaly správně. A protože to tak báječně fungovalo, podniky svůj způsob racionálního 

managementu zesilovaly. A kdo tak nefungoval, neměl šanci. A zdálo se v té době, že tak to bude 

navždy. 

2.2 Druhá etapa 

Období mezi koncem 2. světové války a 80. lety dvacátého století se řadí do druhé vývojové etapy. 

Toto období je označováno i jako tzv. manažerská revoluce. Do této doby byly společnosti vedené 

většinou silnými osobnostmi, jako jsou Henry Ford a Tomáš Baťa, tito byli často jak manažery, tak i 

vlastníky a měli absolutní moc ve své firmě. Bez těchto osobností však firmy upadaly do krize. Proto 

byla později pozice manažera od pozice vlastníka oddělena, navíc i manažeři samotní se začali dělit 

na vrcholové a manažery první a druhé linie. Vznikly také nové teorie: 

 

 Teorie procesního přístupu – teorie, jejímž představitelem je Luther Gulick. Snažila se popsat 

jak zvládnout procesy řízení a jak vymezit a určit přesně funkce vedoucích pracovníků, 

 Teorie systémového přístupu – tuto teorii zavedl americký manažer Chester Barnard, 

vycházel zde z názoru, že celek je lepší než součet jeho částí. Za hlavní zde považoval 

motivaci lidí pomocí například materiálních pobídek či zlepšení podmínek při práci nebo také 

pomocí duševních podnětů. 

 

Změnu ale přinesla podnikovým manažerům osmdesátá léta minulého století. Správné věci 

přestaly fungovat. Neotřesitelné americké podnikatelské gigantické společnosti padaly jedna za 

druhou, podnikatelé a manažeři s vytřeštěnýma očima sledovali, jak je z trhu vytlačují Japonci. A to i 

přesto, že dané americké podniky byly vynikajícím způsobem organizovány a měly vynikající 

manažery, kteří dělali přesně to, co podle nejlepších manažerských teorií a manažerské praxe dělat 

měli. Více o této etapě lze nalézt také v literatuře [2]. 

2.3 Třetí etapa 

Třetí etapa uvádí již management dnešní době velmi podobný. Začaly se projevovat snahy o 

spoluúčast zaměstnanců na řízení firmy, ubylo exaktnosti ve prospěch intuice a zkušeností jiných 

manažerů.  

Ve vyspělých tržních ekonomikách se prudce zrychlil technický, ekonomický i sociální vývoj, 

což se projevilo mj. tím, že původně industriální společnost se postupně začala měnit ve společnost 

znalostní a podnikové prostředí se stalo turbulentním. Co se těmito termíny rozumí? Přívlastek 
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turbulentní přenesl z fyziky americký ekonom, sociolog a teoretik řízení Peter Ferdinand Drucker. 

Turbulentní prostředí znamená, že se současný podnik musí nepřetržitě přizpůsobovat měnícím se 

požadavkům zákazníků i chování okolí. Nestačí mu vyrobit „co nejrychleji – co nejvíce“, naopak 

musí využít znalostí a vědomostí k tomu, aby uspokojil „co nejrychleji – co nejvíce – co 

nejindividuálnějších požadavků“. V tomto prostředí tudíž získává preferenci znalost před výrobou, 

proto se hovoří o společnosti znalostní a nikoliv industriální. 

V osmdesátých letech 20. století se také začíná mluvit o globalizaci, která nastupuje jako 

důsledek deregulace finančních trhů, liberalizace mezinárodních toků zboží a kapitálu a nástupu 

nových informačních a komunikačních technologií. V přeneseném slova smyslu lze říci, že 

v důsledku globalizace jsou „bořeny zdi“ nejen mezi podniky, ale i mezi státy, a že se „zkracuje“ 

vzdálenost mezi kontinenty. 

Změny v ekonomickém prostředí probíhají ruku v ruce se změnami v oblasti informačních 

systémů a informačních a komunikačních technologií. Na jedné straně si ekonomické prostředí 

vynucuje změny v informačních systémech v podobě nových aplikací, rozšíření funkcionality 

stávajících aplikací apod. Na druhé straně novinky v informačních a komunikačních technologiích 

ovlivňují podnikové strategie, rozhodování managementu i každodenní operativní řízení. 

Změny vně podniku musí zákonitě vyvolat také změny uvnitř podniku (jiný cíl vyžaduje nové 

cesty k jeho dosažení). Jak se vyvíjel přechod od funkčního k procesnímu řízení, tj. jaké byly původní 

cíle, jak jich bylo dosaženo a jaké jsou současné cíle, zachycuje obrázek 2.1.  

 

 
Obrázek 2.1: Přechod od funkčního řízení k procesnímu řízení [8]. 

 

V souvislosti s posunem od funkčního k procesnímu řízení se často hovoří o tvorbě 

podnikových procesů „za pochodu“. Na podniky neustále působí tři síly (v anglické literatuře 

označované jako „3C“): zákazníci (customers), konkurence (competition), změna (change). S těmito 

silami se musí umět podnikové procesy pružně vyrovnávat.  

Tato vlna nespočívá v optimalizaci procesů, integraci podnikových aplikací, automatizaci 

procesů prostřednictvím workflow či nějaké jiné aplikaci, ale je syntézou a rozšířením všech těchto 

metod a technologií do jednotného celku, tak aby co nejdokonaleji podporovala systém řízení. 
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V trendech, které ve třetí etapě začaly, pokračovala i následující, čtvrtá etapa od 90. let. 

Zaměstnanci kromě podílu na řízení získali prostřednictvím zaměstnaneckých akcií i část majetku 

podniku a podíleli se tak zároveň i na jeho zisku. Osobnostmi této etapy jsou například Bill Gates, 

Akio Morita či William Hewlett. Uvádí se i etapa zvaná management 21. století - zde se dbá na další 

vylepšení spolupráce mezi společnosti a zaměstnanci. Více o této etapě lze nalézt také v literatuře [2], 

kde bylo čerpáno pro tuto práci. 

2.4 Shrnutí 

Třídění vývojových etap managementu řízení není snadné. Je obtížné jednoznačně sladit časové a 

obsahové hledisko, stejně jako přiřadit jednotlivé představitele do příslušných vývojových etap. 

V zásadě můžeme říct, že na přelomu 19. a 20. století se jedná o první etapu – tzv. klasická 

teorie řízení, kde za jednu z nejvýznamnějších osobností můžeme považovat Henriho Fayola, který 

rozdělil průmyslové činnosti do šesti skupin a formuloval čtrnáct principů managementu. Klasická 

teorie řízení položila základ teorie managementu. Její poznatky našly široké uplatnění v mnoha 

firmách jako faktor racionalizace výroby a dodnes ovlivňují rozvoj teorie i praxe řízení. 

Období mezi koncem 2. světové války a 80. lety dvacátého století se řadí do druhé vývojové 

etapy. Toto období je označováno i jako tzv. manažerská revoluce. Mezi významné osobnosti doby 

patří i Tomáš Baťa.  

Třetí etapa uvádí již management dnešní době velmi podobný. Zaměstnanci firem se začínají 

podílet na jejich řízení, ubylo exaktnosti ve prospěch intuice a zkušeností jiných manažerů.  

Další vývoj, zhruba od 90. let, by se mohl zařadit do čtvrté etapy. Zaměstnanci získávají 

prostřednictvím akcií část majetku podniku a podílejí se tak zároveň i na jeho zisku. Významná 

osobnost této doby je například Bill Gates. 

Více o vývoji řízení lze nalézt v literatuře [2] a [4]. 
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3 Procesní řízení 

Procesní řízení neboli Business Process Management ve zkratce BPM je manažerská disciplína i 

technologie opřená o uchopení struktur firmy, její architektury, a její řízení prostřednictvím 

obchodního modelu. Ten musí zachytit základní rozměry podnikání: 

 

 Cíle. 

 Hodnototvorné procesy. 

 Organizační, znalostní i informační technologie. 

 

Cílem BPM je zajištění rozměrů podnikání ve všech jejich vazbách a dynamice změn. 

Základním stavebním kamenem BPM je proces. Následující podkapitoly nás s tímto pojmem blíže 

seznámí. Uvidíme, jak se procesy modelují, jak probíhá nasazení nového procesu do praxe a jak se dá 

měřit jeho efektivita. Seznámíme se s důvody, proč je procesní pojetí organizace v současné době tak 

významné a jak se to promítá do procesních modelů a v neposlední řadě to, jakým způsobem se v 

procesních modelech odrážejí změny v souvislosti s rozvojem IS/ICT. 

Tato kapitola čerpá zejména z [1] a [9]. 

3.1 Podnikový proces 

V literatuře je možné se setkat s celou řadou definic, co je to proces. Tyto definice se částečně 

překrývají, navzájem doplňují, často jsou poplatné době či textu, v jehož souvislosti vznikaly. Tento 

text se opírá o definici podnikového procesu vycházející z literatury, pokrývající všechny jeho 

aspekty: 

 

„Podnikový proces je množina na sebe navazujících činností, které z definovaných vstupů 

vytváří požadovaný výstup, váží na sebe zdroje (lidi, technologie, materiál, finance, čas) a mají 

měřitelné charakteristiky.“ [1]. 

 

Procesy musí mít své hranice – jasně vymezený začátek a jasně vymezený konec, uprostřed 

mezi začátkem a koncem je pak určitý počet jasně definovaných kroků. Proces umožňuje zachytit a 

popsat opakovanou složitou interakci mezi jednotlivými částmi organizace, jejími pracovníky, 

dodavateli a zákazníky.  

 

Shrňme nyní vše to, co proces definuje: 

 

 Postupy dosažení cíle, možné varianty vývoje, tj. prováděných činností (včetně podmínek 

jejich uplatnění) a chybové stavy. 

 Vstupy a výstupy jak celého procesu, tak dílčích činností. 

 Maximální dobu trvání jednotlivých činností i celého procesu. 

 Účastníky/uživatele. 

 Rozdělení kompetencí a zodpovědností. 

 Kontrolní a řídící mechanizmy. 
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Obrázek 3.1: Schéma procesu [1]. 

 

V současné praxi řízení podniku hrají podnikové procesy významnou roli, protože procesní 

řízení se stává nejrozšířenějším nástrojem podnikového managementu, a to zejména u středních a 

velkých firem. Důvodem je skutečnost, že od určité velikosti již není možné organizaci řídit na 

základě okamžitých impulzů a požadavků plynoucích z konkrétních situací. Je nutné zvolit nějaký 

přístup k jejímu systematickému řízení – tím je dnes procesní řízení.  

3.2 Fáze životního cyklu procesu 

Každý podnikový proces má svůj životní cyklus sestávající z fází, které zachycuje obrázek 3.2. Platí, 

že míra zapojení managementu a pracovníků IT jsou v jednotlivých fázích různé.  

 

 
Obrázek 3.2: Fáze životního cyklu procesu [9]. 

 

V ideálním případě by měl být management schopen samostatně realizovat první tři fáze 

životního cyklu procesu a více či méně se podílet i na ostatních. To je možné za předpokladu, že bude 

mít k dispozici relativně jednoduše použitelné nástroje poskytované IT. Základem oboustranné 

komunikace mezi managementem a IT by měla být vizualizace, která odstíní technické a 

technologické detaily přímo nesouvisející s věcnou problematikou procesu. Více o životním cyklu 

procesu lze najít v [1] a [9], kde bylo čerpáno i pro tuto práci. 

3.3 Vytvoření procesního modelu 

Nejpoužívanější technikou během úvodních fází životního cyklu procesu je procesní modelování. 

Účelem je sestavit model představující definici/popis procesu v mezích popsaných v kapitole 3.1. 

Tato kapitola vychází zejména z [1]. 
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Při modelování procesů se obvykle využívá postup shora dolů a hierarchie několika modelů s 

různou úrovní podrobností. Úvodním krokem ještě před vlastním modelováním by mělo být 

shromáždění a zaznamenání informací potřebných k modelování. V tom mohou významně pomoci 

případy užití, s jejichž pomocí lze srozumitelně a standardním způsobem zaznamenat většinu z 

následujících údajů: 

 

 Seznam aktérů (nejlépe ve formě rolí) vystupujících v procesu, ať už se jedná o uživatele 

procesu nebo vykonavatele některých jeho činností. 

 Seznam všech možných způsobů iniciace procesu včetně podmínek, za nichž ke spuštění 

procesu může/nemůže dojít. 

 Seznam bodů v procesu, v nichž může nastat jeho řádné ukončení, a k nim přidružený seznam 

podmínek, za kterých k ukončení může dojít. 

 Seznam všech činností procesu včetně jejich návazností (jak ta která činnost navazuje 

na/předchází jiné činnosti). 

 Seznam variant způsobů provádění procesu (různých cest v procesu vedoucích ke stejnému 

cíli) včetně podmínek, za kterých se má procházet ta která cesta, a bodů, v nichž se tyto cesty 

větví nebo slučují. 

 Jak zajistit výlučný přístup různých činností, které mohou být vykonávány paralelně, k 

unikátnímu zdroji. 

 Jaké jsou odpovědnosti za celý proces a/nebo jednotlivé činnosti. 

 Jak řešit očekávané i neočekávané mimořádné události. 

 

Nutnou podmínkou při tvorbě procesního modelu řízení je znalost firemní strategie. Důležité 

je poznat a pochopit skutečnou strategii společnosti, od níž je pak možné začít odvíjet návrhy změn 

procesní infrastruktury. 

Dalším nezbytným krokem je definice rozsahu procesního modelu. Zde musíme určit, které 

oblasti budou do tvorby modelu zahrnuty a které nikoliv. Příkladem mohou být oblasti prodeje, 

marketingu, nákupu a výroby. Naopak obvykle neřešíme procesy u dodavatelů a zákazníků apod. 

Modelování podnikových procesů je třeba přizpůsobit požadavkům, které jsou na procesní 

modely kladeny. Modelovací prostředí by mělo mít k dispozici komplexní sadu parametrů, které by 

odrážely aktuální potřeby řízení a s tím souvisejících metrik, nároky existujících technologických 

standardů a požadavky na nezbytné provozní informace pro efektivní průběh a případnou 

optimalizaci procesů. Po nadefinování rozsahu modelu a určení vnějších požadavků začínáme 

vytvářet vlastní procesní model. Jádrem jsou materiálové toky ve společnosti, které určují tzv. 

primární nebo též fyzický proces.  

3.3.1 Klíčové (řídící) procesy 

Nad jádrem definujeme nejvyšší úroveň tzv. klíčových podnikových procesů. Ty jsou charakteristické 

především tím, že procházejí několika funkcionálními oblastmi (útvary či odděleními). 

Samozřejmostí je návaznost těchto procesů na podnikovou strategii. Klíčových procesů bývá ve 

společnosti pouze několik, řádově do deseti.  

Zkušenosti z průmyslových firem ukazují, že velice podceňovaný je proces marketingového 

řízení, který se redukuje pouze na podporu prodeje, dále je to proces vývoje či inovace výrobků, který 

opomíjí marketingové kroky předcházející vlastnímu, finančně náročnému vývoji výrobku, a proces 

podnikového plánování, resp. strategického řízení, který zahrnuje spíše plánování operativní čili 

rozpočtování. 
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3.3.2 Hlavní procesy 

Pokud jsme nadefinovali klíčové procesy společnosti, můžeme vytvořit nižší úroveň tzv. hlavních 

procesů. Činnosti těchto procesů se startují interními požadavky, které vznikly jako důsledek 

požadavků vnějších nebo časově spouštěných. Hlavní procesy obvykle nepřekračují hranice 

jednotlivých oblastí, spíše charakterizují jednu oblast. Např. pro oblast prodeje jsou to procesy přijetí 

prodejní objednávky, stanovení prodejních cen a slev, vyřízení změn požadavků na objednávku atd. 

Pokud vyžadujeme vyšší úroveň podrobnosti, můžeme nadefinovat tzv. detailní (podpůrné) 

procesy, které vzniknou rozpadem procesů hlavních. Zatímco klíčové procesy vzhledem k jejich 

počtu zakreslujeme přímo do procesní mapy, hlavní a detailní procesy mají podobu vývojových 

diagramů. Počty diagramů se liší podle odvětví a společnosti. Zatímco hlavních procesů bývají řádově 

desítky, detailních již mohou být stovky. Grafická interpretace velice usnadňuje orientaci v 

prováděných činnostech a zpřístupňuje procesní pohled na fungování společnosti. 

3.3.3 Atributy procesů 

Činnostem jednotlivých procesů, ale i procesům samým můžeme přiřazovat nejrůznější atributy např. 

role, náklady, výkonové ukazatele atd. Při změně podnikových procesů tak můžeme prostřednictvím 

rolí měnit organizační strukturu. Podobně můžeme sledovat a vyhodnocovat změny nákladů 

jednotlivých činností, případně celých procesů. Měření výkonových ukazatelů může být velice 

užitečné při kontinuálním zlepšování procesů.  

Více o procesním modelování, zejména o nástrojích určených pro modelování je možné se 

dočíst v [8]. 

 

 
Obrázek 3.3: Rozdělení procesů [1]. 
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3.4 Sestavení a nasazení procesu 

Je-li již v době modelování procesu k dispozici funkční běhové prostředí, je možné kroky z fáze 

sestavení realizovat i během návrhu procesu. Podmínkou je, aby byl modelovací nástroj propojen s 

procesním serverem a aby procesní server měl určité schopnosti: 

 

 Zprostředkovávat modelovacímu nástroji přístup k dostupným službám, datovým entitám a 

zdrojům. 

 Podporovat a nabízet standardizované akce (jako uložení záznamu do databáze, zápis do log 

souboru, odeslání e-mailu atd.) a spouštěcí události. 

 Poskytovat mechanizmus výměny zpráv mezi procesem a jeho okolím (umožnit procesu 

reagovat na události vnějšího prostředí). 

 Zprostředkovávat přístup k seznamům uživatelů a/nebo rolí. 

 

Nasazení procesu probíhá nejčastěji formou publikování strojového popisu (modelu procesu 

vyjádřeného v jazyce jakým je např. BPEL) na procesní server, který se pak stará o provádění procesu 

odpovídajícím způsobem. 

3.5 Optimalizace procesu 

Strategickým cílem organizace musí být neustálé zlepšování jednotlivých procesů, tak aby to jejich 

zákazníkům přineslo prospěch. Toto v konečném důsledku povede nejen ke s vání výkonnosti 

konkrétních procesů, ale i ke zvyšování výkonnosti celé organizace. 

Prvním základním způsobem neustálého zlepšování procesu je průběžné zlepšování po 

malých krocích, které provádějí zaměstnanci v rámci existujících procesů. V tomto případě hovoříme 

o průběžné optimalizaci procesu.  

Druhým způsobem je provádění skokových projektů změn. Tyto vedou buď k revidování a 

radikálnímu zlepšování existujících procesů (tzv. přetvoření procesu = redesign), nebo k zavedení 

nových procesů (nový návrh procesu = reengineering procesu). Tyto projekty je vhodné provádět 

speciálními týmy mimo rutinní činnosti. Více o metodách optimalizace procesu se můžeme dovědět 

v následujících kapitolách a také v [1]. 

3.5.1 Průběžné zlepšování procesu 

Průběžné zlepšování procesu vychází z principu, že nezáleží na tom, jak dobré něco je, neboť vždy to 

může být lepší. Průběžné zlepšování procesu je definováno jako takové zlepšování, které může 

organizace provést s minimálním dopadem na externí dodavatele, zákazníky a ostatní zainteresované 

strany. 

Hlavním zájmem na této úrovni zlepšování procesu je důraz na snižování režijních nákladů, 

souvisejících s přijatými regulátory a omezeními, na eliminaci činnosti nepřinášejících hodnotu, 

snižování nákladů nepřinášejících hodnotu, optimalizaci dostupných zdrojů s ohledem na výstupní 

požadavky procesu a činností a na další zlepšení, která je možné provádět v rámci pravomocí 

vlastníka procesu.  

Průběžné zlepšování procesu se od skokové změny liší tím, že při provádění skokové změny 

předpokládáme, že stávající proces (procesy) je zcela nevyhovující, a proto je třeba jej z podstaty 

změnit, tedy radikálně zlepšit (redesign), nebo vytvořit proces nový, tedy inovovaný (reengineering 
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procesu). Naproti tomu průběžné zlepšování procesů se vztahuje k jejich optimalizaci, respektive 

odstraňování zjištěných nedostatků, nebo ji provádíme jako reakci na změny okolních vlivů, jako jsou 

změněné požadavky zákazníků nebo např. při snížení disponibilních zdrojů. Z významu slova 

„průběžné" vyplývá, že vlastníci procesů a vedení organizace si musí být vědomi nutnosti nikdy 

nekončícího a dynamického rozvoje procesů. 

Jednou z povinností vlastníků procesů je průběžně zlepšovat procesy. Členové procesního 

týmu, respektive analytik procesu, na základě sledování a měření výkonnosti procesu průběžně 

formulují podněty vedoucí k zlepšení procesu. Dalším možným podnětem na zlepšení procesu je 

nespokojenost s výstupy procesu nebo změna v požadavcích a potřebách zákazníků. 

Pokud budeme provádět benchmarking organizace (nepřetržitý a systematický proces 

porovnávání procesů s těmi, kdo byli uznáni jako vhodní pro toto měření za účelem definovat cíle 

zlepšování vlastních aktivit), jeho výsledky mohou být také součástí pro průběžné zlepšení procesu.  

Bez ohledu na to, z jakého důvodu budeme zlepšovat proces, je nezbytné po rozhodnutí o 

zlepšení, tedy optimalizaci, provést analýzu stávajícího stavu procesu. Na základě výsledků analýzy 

stávajícího stavu stanovíme, případně upravíme cíle výkonnosti procesu a spolu s nimi i ukazatele 

výkonosti a jejich parametry (cílové hodnoty). Následně vytvoříme plán zlepšení procesu, který 

schvaluje vlastník procesu. Zlepšení můžeme provést změnou v nastavení procesí nebo zlepšením 

průběhu procesu. Může jít např. o zlepšování kvalifikace personálu, zavedení výkonnější technologie, 

změnu postojů atp. Na závěr nesmíme zapomenout vyhodnotit změny a ověřit, zda přinesly 

zamýšlené dopady na cíle procesu. Jde tedy o dosahování cílových hodnot stanovených ukazatelů.  

Informace o průběžném zlepšování si můžeme znázornit tzv. modelem 3C. V tomto modelu 

jsou sumarizovány všechny základní informace vztahující se ke zlepšení procesu. Jsou znázorněny 

informace o názvu procesu, ukazatele výkonnosti procesu a opatření, kterým budou dosaženy 

stanovené cíle zlepšení.  

3.5.2 Provádění skokových projektů změn 

Nový návrh procesu (reengineering procesu, new process design) provádíme v případě zásadní 

změny. Za zásadní změny můžeme považovat změny v regulátorech řízení a ve strategických 

dokumentech. Může se jednat o vznik strategické změny mající dopad na cíle procesu, provedení 

reorganizace společnosti vyžadující jiný průběh procesu, akvizice, poskytování nového produktu 

nebo služby, nedostatečná konkurenceschopnost, vysoká neefektivnost procesu, změna v procesu 

vynucená zavedením nových technologií, např. informačních. 

Poznávacím znamením nového návrhu procesu je fakt, že neexistuje žádná základna, od které 

začít pracovat na návrhu procesu. Při tvorbě nového procesu můžeme využít metodu srovnávání na 

základě standardů. 

Přetvoření procesu (radikální zlepšení, redesign) provádíme v případě změny ve výstupním 

produktu a v požadavcích zákazníků na služby, změny v regulátorech řízení, jež mají na proces 

podstatný vliv nebo na základě radikální změny technologické platformy, která provádění procesu 

podporuje. Úsilí o přetvoření procesu může také být vyvoláno zásadní změnou v dostupnosti 

finančních zdrojů (tj. škrty v rozpočtu nebo požadavky redukce). 

Dopad přetvoření procesu je většinou znatelný napříč hranicemi organizace a obecně působí 

na externí dodavatele a zákazníky. Z tohoto důvodu bychom měli vytvořit tým pro radikální zlepšení 

stávajícího procesu, který bude sdružovat zástupce všech dotčených organizací. Přetvoření procesu 

nám může ovlivnit organizační struktury, které podporují daný proces, proto je nezbytná podpora 

nejvyššího vedení včetně politické podpory. 
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3.6 Provádění, monitoring a měření procesu 

Základní kroky a činnosti těchto fází jsou často podporovány přímo procesními servery, které pro ně 

také nabízejí příslušná správcovská rozhraní, která se dají řídit podle aktuálních požadavků. Mezi 

kroky spojené s monitorováním a správou běžících procesů patří, dle literatury [1]: 

 

 Sledování běžících procesů (instancí procesů) a jejich stavů včetně operací pro jejich 

pozastavení, přerušení a opětovné spuštění. 

 Ladění a vizualizace běhu procesu (procesní server dokáže graficky znázornit průběh a 

aktivní větve běžícího procesu). 

 Perzistence procesu (procesní server umí uložit a poté znovu načíst „spící“ proces) nebo 

alespoň jeho stavů. 

 Přerušení a opakování (včetně stanovení počtu opakování) dílčích činností běžícího procesu i 

celého procesu. 

 Připojování indikátorů výkonnosti a s nimi spojených alarmů na kritická místa v procesu. 

3.7 Současný stav procesního řízení 

V dnešní době se spousta společností setkává s problematikou efektivního řízení podnikových 

procesů. Představy o tom, jak procesy definovat a řídit, se však diametrálně liší. Přesto dnes již 

existují společnosti, které, ať již zcela samostatně nebo i s pomocí renomovaných konzultačních 

firem, nejenže procesní model řízení navrhly, ale dokonce i realizovaly. Výsledky však často zůstaly 

daleko za očekáváním, vynaložená práce na realizaci procesního modelu často převyšuje získané 

výhody. Také objektivní vyčíslení dosažených úspor či zlepšení ve fungování společnosti je více než 

problematické.  

Příčin, které vedly k neúspěchu takovýchto projektů, je více. V prvé řadě se jedná o 

nedostatečné teoretické znalosti a často i zkreslené představy toho, co si pod procesním řízením 

představit. Pak je samozřejmě obtížné stanovit cíle, jichž má být dosaženo, a veškeré snažení se stává 

spíše zkouškou, co z toho asi bude. Dále je to schopnost přesně vymezit nebo definovat danou změnu 

a zajistit její realizaci. Pokud se vše podaří tak, jak bylo naplánováno, jsou všichni rádi, že projekt 

končí. Procesní řízení je však samo o sobě procesem, který by měl dále pokračovat neustálými 

dalšími zlepšeními. 

Pokud jsou procesy ve firmě skutečně řízeny, měli bychom u většiny následujících otázek 

odpovědět „ano“: 

 

 Je vytvořen přehled všech procesů? 

 Jsou procesy popsány (byť na různé úrovni detailu podle důležitosti procesu) a průběžně 

aktualizovány? 

 Má proces svého skutečného vlastníka? 

 Má proces stanoven svůj cíl, který je provázán se strategickými cíli firmy? 

 Jsou určeny ukazatele výkonnosti procesů? 

 Jsou sledovány aktuální hodnoty ukazatelů výkonnosti procesů? 

 Jsou podle plnění těchto ukazatelů odměňováni pracovníci vykonávající daný proces? 

 Daří se navržené optimalizační změny procesů realizovat v praxi a následně vyhodnocovat 

očekávaný přínos změny? 

 Je procesní model součást závazné interní dokumentace? 
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 Zahrnuje procesní model vazbu na organizační strukturu a je tak jednoznačná odpovědnost za 

výkon procesů? 

 Poskytuje procesní model informace o vazbě na informační systémy firmy? 

 Je v rámci firmy tým či útvar, který určuje koncepci rozvoje procesního modelu? 

 Je procesní model dostupný všem pracovníkům firmy? 

 Jsou procesy využívány při řešení různých projektů v rámci firmy – zavádění nového 

informačního systému, zavádění nového produktu, business continuity managementu atd. 

 

Důvodem častého rozporu mezi představou vrcholových pracovníků firem o fungování 

procesního řízení a skutečným stavem jsou přetrvávající strmé organizační struktury a na ně 

navazující způsob komunikace, adekvátní tok informací a nedostatečné delegování pravomocí. V 

mnoha případech lze silně pochybovat o manažery deklarovaném procesním řízení. Příčinou s 

největší pravděpodobností bude jenom povrchní znalost příslušných postupů nebo falešná představa o 

nutnosti propagovat vlastní podnik nereálnými očekáváními. V obou případech je přímým důsledkem 

výstavba řídicích systémů ve stylu „Potěmkinových vesnic“, kdy je pro veřejnost uváděno ideální 

procesní řízení, které v praxi podniku funguje jenom "jakoby". Více informací o současném stavu 

podnikových procesů se dá dovědět také v článku [5].  
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4 Informační podpora podnikových 

procesů 

Zavedení každého systému do organizace vyžaduje vedle velkého úsilí i nemalé finanční prostředky. 

Je proto nutné důkladně zvážit, jaké efekty informační podpory a řízení procesů jsou pro podnik 

důležité. Opravdu potřebujeme robustní systém, v němž budeme moci snadno definovat procesy a 

který bude podporovat jejich automatické vyhodnocování? Nebo se spokojíme s menším systémem 

automatizujícím jen nejdůležitější toky dokumentů ve firmě? Tato rozhodnutí závisí na účelu 

systému, velikosti a růstovém potenciálu firmy a mnoha dalších faktorech. Na podporu procesů 

podnikového informačního managementu byla vytvořena celá řada specifických nástrojů a aplikací. 

My se v této práci zaměříme na možnosti informační podpory pro měření výkonnosti procesů. 

Informace o této problematice byly čerpány z knihy [3]. 

4.1 Možnosti informační podpory pro měření 

výkonnosti procesů 

Konceptem pro systém řízení výkonnosti je CPM (Corporate Performance Management), který 

usnadňuje formulaci a vlastní uskutečňování podnikové strategie. Jde o komplexní systém, který 

pomáhá vedoucím pracovníkům s řízením výkonnosti podniku. 

4.1.1 CPM (Corporate Performance Management) 

Pro plné pochopení konceptu CPM v širších souvislostech je třeba zmínit historii jeho vzniku. 

Samotný termín Corporate Performance Management se objevuje teprve na konci 90. let 20. století, a 

to zejména v akademickém prostředí. V této době však ještě neexistuje ustálená definice tohoto 

pojmu a dochází tak k částečnému matení čtenářů, když jednotliví autoři tento pojem vykládají různě. 

Od roku 2001 se však akademické i komerční prostředí přiklání k jednotné definici, kterou vytvořila 

společnost Gartner a která je v souladu s obecnou definicí systémů řízení výkonnosti: 

 

„Corporate Performance Management je souhrnným termínem, který popisuje všechny 

procesy, metodiky, metriky a systémy, potřebné k měření a řízení výkonnosti organizace“ 

[Geischecker, Rayner, 2001]. 

 

Jde o komplexní systém organizačních, automatizačních, plánovacích, monitorovacích a 

analytických metodik, postupů, metrik, procesů a systémů, které pomáhají vedoucím pracovníkům s 

řízením výkonnosti podniku. 

CPM představuje holistický přístup k implementaci a monitoringu podnikové strategie, 

kombinující: 

 

 Metodiky – mezi které se zařazují metodiky podporující účelné a účinné řízení podniku 

(například Balanced Scorecard). Současně lze do této skupiny zařadit i implementační 

metodiky dodavatelů CPM systémů. 
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 Metriky – které jsou v rámci implementace těchto metodik v podniku. 

 Procesy – které používá podnik k implementaci a monitorovaní řízení výkonnosti. 

 Aplikace a technologie – informační systémy pro podporu řízení výkonnosti na všech 

podnikových úrovních, podporujících dané metodiky, metriky a procesy. 

 

CPM tak usnadňuje formulaci a vlastní uskutečňování podnikové strategie. CPM bývá často 

označováno jako další generace Business Intelligence (BI), která je vymezována jako: 

 

„Sada procesů, aplikací a technologií, jejichž cílem je účinně a účelně podporovat 

rozhodovací procesy ve firmě. Podporují analytické a plánovací činnosti podniků a organizací a jsou 

postaveny na principech multidimenzionálních pohledů na data.“ [Novotný et al., 2005]. 

 

Je tedy jasné, že CPM není synonymem pro Business Intelligence, plánování, konsolidaci 

finančních výkazů ani pro Balanced Scorecard. Jde spíše o integrální propojení všech těchto funkcí, 

procesů, technologií a postupů. CPM v průběhu času vyzrálo z vize až po ucelený systém a nelze jej 

omezovat pouze na některý z jeho prvků. BI aplikace se zaměřovaly na měření tržeb, zisku a kvality. 

CPM je rozšiřuje o koncept „řízení", který zahrnuje procesy jako plánování, prognózování a základní 

východiska podnikové strategie.  

CPM lze tedy také považovat za strategii rozvoj e manažerských a informačních systémů, 

která není vázána na konkrétní metodiku řízení podniku.  

 

„CPM zahrnuje důležité BI principy a je tak dalším důležitým konceptem, který potvrzuje, že 

BI má reálný, komplexní a strategický dopad na podniky“ [Cognos, 2007]. 

 

V rámci komplexní implementace konceptu CPM nebo také individuálně v dílčích aplikacích 

pro podporu informačního managementu je možné uplatnit řadu nástrojů a aplikací. V poslední době 

se ustálila klasifikace pro podporu informačního managementu na aplikace pro: 

 

 Rozpočtování, plánování a prognózování. 

 Modelování a optimalizace ziskovosti.  

 Finanční konsolidace. 

 Finanční a statutární výkaznictví. 

 Tvorbu a prezentaci pracovních panelů. 

 

Jednotlivé oblasti klasifikace pro podporu informačního managementu v oblasti měření 

výkonnosti podnikových procesů si rozebereme v následujících kapitolách. 

4.1.2 Rozpočtování, plánování a prognózování 

Nástroje zařazené do této kategorie, podporují procesy tvorby a práce s rozpočty, plány a 

předpověďmi. Umožňují také řídit workflow dokumentů v těchto procesech. Dále podporují 

rozhodování podniku například pomocí tvorby různých variantních scénářů. Integrace těchto nástrojů 

do celkového řešení CPM zvyšuje přesnost, konzistenci a transparentnost při tvorbě podnikové 

strategie. Umožňují také transparentně zvládnout proces konsolidace dat plánů, rozpočtů a předpovědí 

přes řadu organizačních jednotek, produktů či divizí podniku. Jejich využitím je tak odbouráno jedno 

z nejvíce problematických míst aplikace jednotlivých metodik řízení podniku – chyby vzniklé při 

sdílení či naopak rozdělení plánů uvnitř organizační struktury podniku. 
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4.1.3 Modelování a optimalizace ziskovosti 

Nástroje zařazené do této kategorie umožňují uživateli modelovat vlivy různých strategií na 

ziskovost. Dále pomáhají rozložit náklady mezi produkty. V pokročilejších řešeních využívají i 

multidimenzionální analýzy, což zahrnuje detail určování a modelování ziskovosti podle jednotlivých 

zákazníků, produktu, prodejního kanálu a případně dle dalších dimenzí. 

4.1.4 Finanční konsolidace 

Konsolidovat znamená sjednotit účetní výkazy z různých zdrojů (aplikace) v podniku do jednoho 

celku. Taková změna umožní vedení podniku nezkreslený pohled na podnikové finance a umožní 

lepší plánování a předvídání budoucího vývoje. O to víc je konsolidace potřeba, jestliže podnik často 

prochází fúzemi a restrukturalizacemi. S tím souvisí také požadovaná shoda s různými standardy ve 

finančním výkaznictví. 

Nástroje, zařazené do této kategorie, umožňují zejména srovnávat, slučovat a vypočítávat 

finanční data z různých zdrojů založených na různých účetních standardech. Pohled na podnikové 

finance je díky těmto nástrojům konzistentní, bez vlivu různých organizačních bariér, a jednodušeji se 

přizpůsobuje různým změnám v podnikání. 

4.1.5 Finanční a statutární výkaznictví 

Je běžnou praxí, že podniky musí vykazovat hospodářský výsledek v českém a pro zahraničního 

majitele v jiném účetním standardu. Aplikace finančního a statutárního výkaznictví se zabývají 

převodem finančních dat z různých systémů na strukturované účetní výkazy. Výsledné reporty mohou 

být zpracované jako reprezentativní papírové dokumenty. Může se ale také jednat o interaktivní 

aplikace, které mají formu například webové služby. 

4.1.6 Tvorba a prezentace pracovních panelů 

Pracovní panely jsou aplikace, které umožňují propojit vytvořenou strategii podniku se soustavou 

metrik (viz koncept CPM uvedený výše). Jednotlivé metriky a jejich plánované a skutečné hodnoty 

jsou v nich obvykle hierarchicky uspořádané a propojené do analytických pracovních panelů nižší 

úrovně. To umožňuje velmi rychlou analýzu příčin vývoje naměřených hodnot jednotlivých metrik a 

přehledné sledování průběhu naplňování podnikové strategie. Grafy vývoje hodnot jednotlivých 

metrik v čase obvykle zahrnují i znázornění předpokládaného vývoje daného ukazatele v budoucnosti. 

Pracovní panely nedávají pouze odpověď na otázku „kolik", ale také „proč“ a „jakým způsobem". 

Pro daný problém může systém automaticky vytvářet doporučené akce či navrhovat akce, které již 

byly v podobných situacích provedeny. U pracovního panelu se jedná především o obsah, nikoliv o 

prezentaci nebo o technologii. 

4.1.7 Operační pracovní panely 

Operační pracovní panely slouží především pracovníkům operativních organizačních struktur podniků 

k monitorování okamžitého stavu vývoje výkonosti.  

Touto metrikou zde může být například počet přijatých/vyřízených objednávek za určité 

časové období nebo počet vadných výrobků za směnu. V tomto pracovním panelu je velmi důležitá 

frekvence obnovy zobrazovaných informací, která by měla být co nejvyšší. Pracovní panely jsou 
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většinou velice jednoduché se snahou o maximální koncentraci pozornosti uživatele na konkrétní 

metriku, v tomto případě obvykle bez možnosti jakékoliv její další analýzy. 

Z povahy tohoto typu pracovního panelu vyplývá, že nepracuje s velkými objemy dat, ale 

hlavně s daty aktuálními. Zdrojová data jsou tady spíše než z datových skladů čerpána přímo z 

produkčních databází nebo z operativních datových skladů. Příklad operačního panelu je zobrazen na 

obrázku 4.1. 

 

 
 

Obrázek 4.1: Operační pracovní panel v nástroji Proteus. 

 

4.1.8 Taktické pracovní panely 

Pracovní panely tohoto druhu slouží typicky uživatelům z úrovně taktického řízení podniků. Zde lze 

nechat na samotném uživateli, jaké informace považuje za důležité. Sám uživatel si může zvolit, které 

informace pro něj budou dostupné ihned na první pohled a naopak, které informace budou dostupné 

až po kliknutí na příslušnou položku v menu nebo na příslušné políčko v grafu. 

V závislosti na míře znalostí uživatelů mohou totiž tyto pracovní panely připomínat spíše 

klasické analytické nástroje s mnoha funkcemi a poněkud složitějšími ovládáním, nebo naopak 

mohou uživatele vést pomocí průvodců a vhodně kladených otázek k vytyčenému cíli. V každém 

případě však platí, že informace, zobrazované na monitoru po spuštění pracovního panelu, nebývají 

konečné a je poskytována další možnost analýzy za účelem nalezení příčiny zkoumaného stavu. 

Příklad taktického panelu je zobrazen na obrázku 4.2. 
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Obrázek 4.2: Taktický pracovní panel pro síť hotelů. 

 

4.1.9 Strategické pracovní panely 

Strategické pracovní panely vzhledem ke svému účelu, na rozdíl od předchozích druhů, porovnávají 

současný stav dané veličiny se stavem cílovým. Uživatelé těchto pracovních panelů jsou pouze 

zdánlivě z řad vrcholového vedení podniků, nicméně je dobré obsahově uzpůsobenými strategickými 

pracovními panely vybavit všechny úrovně uživatelů. 

Strategické pracovní panely sledují většinou metriky jako je spokojenost zákazníků nebo 

image produktu. Z toho také vyplývají nižší požadavky na čas mezi jejich aktualizacemi, který se 

může pohybovat v řádech týdnů či měsíců. Příklad strategického panelu je zobrazen na obrázku 4.3. 

 

 
 

Obrázek 4.3: Strategický pracovní panel z nástroje MicroStrategy 8.1. 
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5 Produktové řízení 

Jedním ze základních stavebních kamenů marketingu je koncepce čtyř „P“ – product, price, place, 

promotion. Nosným a nejdůležitějším prvkem této stavebnice je produkt, tedy to, co organizace (ve 

smyslu komerční firma nebo jiná instituce zřízená za účelem zajištění určité požadované funkce) 

nabízí na svém výstupu (produktem je hmotný výrobek, služba či jejich kombinace – jakákoli forma 

užitku, za kterou je zákazník ochoten platit). Produkt je definován tím, jaký užitek přináší 

zákazníkům. Je jasné, že budoucnost producenta určuje úroveň uspokojení potřeb zákazníka, jinými 

slovy nakolik zajímavý a kvalitní způsob uspokojení potřeb nabízí a čím se dokáže odlišit od 

konkurence.  

Pochopitelně cena, místo a forma nabídky je determinována produktem, nikoli naopak. 

Naopak to bylo dřív, kdy byly k dispozici produkty a "stačilo" je prodat. Takovýto marketing byl 

orientován na prodej existujícího produktu. Byl založen na tom, že umíme vyrábět něco, co je „nade 

vši pochybnost“ zákazníky žádáno. Byl dostačující v době převahy poptávky nad nabídkou. Proto se 

také občas deformovalo pojetí marketingu na "reklamu" (propagaci). Dnes nám v úvahách o 

marketingu v jistém smyslu chybí zákazník a jeho potřeby. Přitom právě zákazník je cílem a současně 

příčinou našeho úsilí. Původní koncepce marketingu odrážela přesvědčení, že stačí vyrábět dostatečně 

dobré produkty a potom už je jenom potřeba přesvědčit zákazníky, aby si je koupili.  

Následující kapitoly rozebírají poslání, klíčové prvky a nástroje pro podporu produktového 

řízení. Jako další text doporučuji článek [6], kde bylo čerpáno i pro tuto práci. 

5.1 Poslání produktového řízení 

Zjednodušeně řečeno je hlavním posláním produktového řízení najít pro nejlepší možné zákazníky 

nejlepší možné produkty a prodávat jim je co nejlepším způsobem. To odráží důležité aktivity – 

podporu prodejních kanálů, úzkou integraci marketingových činností a vývoje. Nově se nám do 

tohoto komplexního pojetí prolíná hledání způsobů optimalizace využití stávajících kapacit, určení 

rozvoje technologického vybavení a ostatní provozní záležitosti. Co to znamená v praxi a co je 

nejdůležitější formou realizace tohoto poslání? Je to vývoj nových produktů. 

Aby mohl vzniknout nový produkt, nezbytně nutně potřebujeme nejdříve identifikovat 

existující nebo budoucí potřebu na dostatečně zajímavém trhu. Potom následuje sběr požadavků trhu 

a další navazující činnosti, zaměřené na zjištění, zda jsme schopni dostatečně efektivním způsobem 

tyto požadavky uspokojit. Potřebujeme nástroje, které nám pomohou lépe komunikovat se zákazníky. 

Na www.productmarketing.com snadno zjistíte, že klíčový význam má naslouchání těm, kteří nám 

mohou říci, co vlastně potřebují. Velice důležité je mít takovou organizaci a motivaci práce, která nás 

dovede ke skutečnému naslouchání – musíme se naučit doopravdy preferovat zájmy zákazníků před 

vlastními. 

 

Při formulaci záměru v oblasti řízení produktů bychom si měli položit tyto otázky: 

 

 Identifikace – Které problémy a události jsou významné v současné nabídce? Jak jsou 

spokojeni zákazníci se stávajícími produkty? Proč? Co považují za důležité?  

 Náměty – Co by mohlo naše produkty zlepšit? Co všechno by měly umět?  

 Návrh – Jak by se nalezené náměty daly realizovat? Podle čeho posoudíme, zda jsou jedny 

náměty lepší než druhé?  

http://www.productmarketing.com/
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 Koncepce – Jak moc důležité budou vlastnosti produktu pro zákazníky? Jakou hodnotu pro 

ně představují? Jaké jsou další motivy, které je povedou ke koupi?  

 

Pro fáze před uvedením produktu na trh je rozhodující zajistit dostatek informací a trvale je 

aktualizovat. Zpětně je relativně snadné říci, proč některé produkty uspěly a jiné nikoli i když je 

docela obvyklé, že máme tendenci přijímat zjednodušené závěry a první snadno získatelné výsledky. 

Takže je sporné, zda se dobereme skutečné podstaty věci. Obtížnější je pochopitelně zajistit, aby se 

vliv faktorů negativně ovlivňujících vývoj nových produktů snížil. U většiny nových produktů bude 

slabým článkem nedostatek informací o potřebách zákazníků a z toho vyplývající neúplná definice 

vlastního produktu. Jedním z klíčových prvků ve vývoji nových produktů je tedy oddělit sběr, 

analýzu a zpracování informací z trhu od formulace nového produktu.  

Jako nový produkt většinou chápeme také inovace stávajících produktů, i když vzhledem 

k existujícím zákazníkům a náhradě starého produktu v portfoliu není situace zcela totožná. Určitě je 

možné a vhodné pověřit produktový management zodpovědností za inovační politiku, řízení a 

hodnocení inovačních aktivit. Inovace by totiž neměly být samoúčelný technický vývoj, ale vždy by 

měly být řízeny potřebami zákazníků. Takže nebudeme zásadně rozlišovat mezi inovací a novým 

produktem, je to dnes nakonec pro řadu oborů již i technicky velmi obtížné. Pro získávání co 

největšího množství námětů na nové produkty (či inovace) musíme vybudovat systém, který umožní a 

na nejvyšší možnou míru usnadní sběr informací a podnětů ze všech oblastí, ve kterých se mohou 

objevit. 

 

Jedná se například o tyto zdroje: 

 

 Nesplnitelné objednávky, výběrová řízení velkých společností a jiných organizací (zejména 

takové požadavky, která jsou zdánlivě na produkty, kterými jsme se dosud vůbec nezabývali 

a o těchto zákaznících vůbec nevíme a dosud nás nezajímali).  

 Reklamace stávajících zákazníků a podněty ze systému měření jejich spokojenosti.  

 Technologické podněty z výroby, např. způsob řešení problémů v oblasti kvality či 

zlepšování využití zdrojů.  

 Monitorování výzkumných aktivit a záměrů vedení společností ve vlastních a souvisejících 

oborech.  

 Nápady a připomínky zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů, konzultantů a jiných subjektů.  

 

Je zásadní uvědomit si, že bychom měli vytvořit takový systém pro sběr a správu námětů, 

který zajistí převis námětů nad možnostmi jejich realizace. Jedině tak máme možnost vybrat si ty 

nejperspektivnější. To se musíme také naučit. Je nepřijatelné, aby budoucnost firmy závisela na tom, 

jestli se podaří dokončit právě běžící projekt vývoje nového produktu či nikoli. Pro ověřování 

možností nových produktů bychom měli vytvořit téměř dokonalé vztahy s pilotními zákazníky. 

Musíme si také pilotní zákazníky umět dobře vybrat, což znamená řadu velmi důležitých dovedností, 

kritérií a postupů. Tyto všechny záležitosti patří do produktového řízení. Další informace je možné 

nalézt také v [6], kde bylo čerpáno pro tento text. 

5.2 Zjištění potřeb zákazníků jako klíčový prvek 

Pokud přijmeme myšlenku, že klíčovým faktorem úspěchu nových produktů je spokojenost 

zákazníků, potřebujeme velmi silné nástroje, které nám pomohou potřeby zákazníků identifikovat, 

analyzovat a správně interpretovat. Jak již bylo mnohokrát řečeno, nejedná se pouze o stávající 
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potřeby stávajících zákazníků, ale především o budoucí potřeby budoucích zákazníků. Tady je vidět 

zásadní posun disciplíny – pokud chceme skutečně ovlivnit ekonomickou efektivnost produktů, 

musíme se nyní věnovat mnohem širšímu spektru informací, využívat nesrovnatelně více 

informačních zdrojů a nasadit zásadně výkonnější nástroje pro zpracování získaných informací. Jinak 

nedokážeme správně nastavit marketingový mix a už vůbec nedokážeme dobře formulovat cenovou 

politiku produktu. 

5.3 Nástroje pro podporu produktového řízení  

Je zřejmé, že pro zvládnutí nových komplexních úkolů, které před integrovaným marketingem či 

celou firmou dnes stojí, potřebujeme nové nástroje. Samozřejmostí by měla být dokonalá platforma 

pro sdílení informací a podporu pracovních skupin. Jak vyplývá z výše uvedeného, nesmí v ní chybět 

silná integrovaná podpora pro řízení projektů. Takové požadavky plní většina obecných nástrojů pro 

automatizaci administrativních informačních procesů. I když často mohou mít tyto nástroje problémy 

s komplexitou, kterou právě řízení produktového portfolia předpokládá a vyžaduje. Pro úplné řešení 

úloh v oblasti řízení produktů potřebujeme víc. Potřebujeme to, co je hlavní náplní slova „řízení“, 

tedy velmi efektivní a sofistikovanou podporu rozhodovacích procesů. 

Dnes existují nástroje (např. BetaSphere’s Product Definition Server; www.betasphere.com), 

které jsou přímo určeny pro podporu řízení produktů (konkrétně uvedený produkt je komunikačním 

médiem pro spolupráci se zákazníky a ostatními zainteresovanými subjekty). Jejich posláním 

a základním účelem je pomoci týmu produktového řízení určit optimální množinu vlastností nového 

produktu. Navíc bychom měli být schopni určit i jejich ekonomickou efektivnost – lze toho 

dosáhnout tak, že se kvantifikuje jejich vzájemná závislost a očekávaný dopad na úroveň tržeb 

a ziskovosti produktu. Rozhodující je, že takové systémy musí podporovat modelování vlivu dílčích 

rozhodnutí v celopodnikovém kontextu. Tím nás vedou k tomu, abychom byli schopni správně zadat 

marketingové výzkumy trhu, protože jasně víme, která data nám k modelování realistických 

očekávání chybí. Donutí nás uvědomit si, že musíme do modelu zahrnout všechny relevantní 

informace, zejména chování konkurence, vývoj technologií, kapacitní omezení. 

Důležitá je také podpora modelování pro ocenění rizik a nejistoty. Jedině tak totiž dostaneme 

komplexní výsledky, které nám umožní správně se rozhodnout o tom, které kroky při řízení 

produktového portfolia učiníme a které nikoli. Více o této problematice také v [6]. 

  

http://www.betasphere.com/
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6 Vlastní řešení slevového serveru 

Praktická část této práce představuje analýzu, návrh, implementaci a reálné nasazení slevového 

severu. „Slevový server“ (též slevový web) je webová aplikace, která umožňuje hromadný prodej 

zboží či služeb se slevou. Součástí slevového serveru bude nástroj pro optimalizaci produktového 

portfolia, který umožní sledovat úspěšnost prodeje slev na konkurenčních serverech a tím umožní 

lépe volit nabídku na vlastním serveru. Návrh tohoto nástroje je detailně popsán v kapitole 7.  

V této kapitole se seznámíme s obecným principem slevových serverů. Dále si představíme 

analýzu, návrh a popis funkcí vlastního slevového serveru.  

6.1 Slevové servery 

Slevové servery se v České Republice začaly objevovat zhruba v polovině roku 2010. Tyto servery 

pracují na jednoduchém principu skupinové slevy – když se najde několik set až tisíc zájemců o 

stejnou věc, může jít cena za zboží či službu dramaticky dolů. Slevové servery jako první vznikaly 

v Americe. V USA je nejznámějším slevovým serverem Groupon.com, u nás Slevomat.cz, který ale 

za několik měsíců získal přibližně 80 nových konkurentů. Slevové servery přitahují lidi, kteří chtějí 

výhodně nakupovat, ale také firmy, které mají zájem zviditelnit svoje produkty či služby. Když je 

nabídka za polovinu standartní ceny, získají rázem reklamu a nové zákazníky. 

6.1.1 Jak slevové servery fungují z pohledu zákazníka 

Nyní si ukážeme, jak funguje nákup na slevovém serveru z pohledu zákazníka: 

 

1. Zákazník si vybere slevový server, prohlédne si nabídku (měnící se každý den) a zpravidla si 

může vybrat město, ve kterém chcete slevu uplatnit. 

2. Pokud si zákazník vybere zboží či službu, klikne na tlačítko „Koupit“. Nabídka se stane 

platnou v okamžiku, kdy počet zájemců překročí určitý počet. Ovšem pozor, počet zájemců 

může být omezen i shora. 

3. Následuje platba, nejčastěji převodem, nebo kartou. 

4. Pokud se jedná o poukázky, nebo slevové kódy, obdrží je zákazník po uskutečnění platby 

elektronicky. Poukázky a slevové kódy potom může zákazník uplatnit u firmy, která danou 

službu či produkt zprostředkovává. Případné hmotné produkty budou zaslány poštou.  

 

Nejvíce na odbyt jde jídlo, což nejčastěji znamená slevy do restaurací, ale třeba také slevu na 

rozvážené pokrmy. Bezesporu největším trhákem je Sushi, které běžně patří mezi dražší jídla. Se 

slevou, kterou slevový server nabízí, jde však o velmi dobře prodávané jídlo. 

6.1.2 Co přináší slevové servery provozovatelům a 

obchodníkům 

Průměrně v České Republice získá obchodník z produktu nabízeného na slevovém serveru 20 až 30% 

z běžné ceny. Logicky na tom nemůže vydělat. Je to však pro něj účinná forma propagace a získá tím 

nové zákazníky – ztráta na výdělku je investicí do reklamy. 
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Nejčastěji se na slevových serverech objevují nabídky restaurací a různé služby, ať už 

relaxační, ubytovací či zážitkové. Tady se dá totiž očekávat, že když už zákazník se slevovým 

kupónem přijde, nakonec zde utratí víc a/nebo se brzy vrátí. České statistiky nejsou zatím známy, ale 

ty americké říkají, že průměrný zákazník restaurace uplatňující slevový kupon utratí ve finále 60% 

hodnoty kuponu navíc. A zpravidla se vrátí. 

Nabídky slev na Slevomat.cz oslovují tisíce zákazníků a jejich počet stále roste, aktuálně má 

přes 100 tisíc uživatelů a v průměru se prodá 2500 kupónů denně. Také méně známé servery 

prodávají slevové poukazy po stovkách. Láká to obchodníky, ovšem ti často nejsou na takový nával 

připraveni. Obzvlášť v menších restauracích, kde se prodají tisíce kupónů s kratší omezenou platností, 

může mít zákazník problém získat volný stůl. To pak nedělá dobrou reklamu jak podniku, tak 

slevovému serveru. Snaha je takové případy eliminovat. 

Občas se objeví i nějaké hmotné zboží, ale to je výjimkou. Zde se naráží především na 

problém nízkých marží a omezeného množství, obchodník by tak akci velmi silně dotoval a 

marketingový efekt by přitom nebyl tak silný. Kvůli slevě na jeden mobil se zákazník do 

internetového obchodu pravděpodobně cíleně nevrátí. 

Ovšem existují i slevové weby orientované pouze na hmotné zboží. Jedním z průkopníků je 

americký Woot.com, u nás byl zřejmě první a nejznámější Fluky.eu (už nefunguje).  

Kde ještě marže dávají prostor k vysokým slevám, to je móda. Značky ale nechtějí, aby se 

jejich zboží prodávalo levně z důvodu exkluzivity, proto není jednoduché něco takového zprovoznit. 

Ale jde to, příkladem je třeba Kup.cz, který jde klasickou cestou, nebo Bigbrands.cz, což je uzavřená 

služba, dostupná jen skrze pozvánky, kde dostanete značkovou módu se slevami 45 až 75%. 

Aktuálně již v silné konkurenci a nasyceném trhu není snadné získat kupující a klienty. Pokud 

chce slevový server uspět, musí nemalé prostředky investovat do reklamy. Více o slevových 

serverech se můžeme dočíst v článku [7], ze kterého tento text vycházel. 

6.2 Analýza vlastního slevového serveru 

6.2.1 Hlavní požadavky na systém 

Cílem je vytvořit vlastní slevový server (webovou aplikaci), který umožní pohodlný a rychlý nákup 

slev. Server musí umožnit tvorbu časově omezené nabídky. Po uplynutí času nabídky již 

návštěvníkovi serveru nebude umožněno danou slevu koupit. Nabídky budou rozděleny do několika 

různých měst. Uživatel bude moci přepínat mezi těmito městy. V jednom okamžiku bude možné 

nabízet více slev v jednom městě a také jednu a tu samou slevu ve více městech. Server nabídne 

uživatelům při nákupu široké spektrum platebních kanálů včetně platebních karet, bankovního 

převodu, bankovních tlačítek apod. Příjem plateb a odesílání kupónů musí být řízeno automaticky, 

bez nutnosti zásahu administrátora serveru.  

Uživatelem serveru bude široká veřejnost, proto je nezbytně nutné, aby se aplikace chovala 

správně v nejpoužívanějších prohlížečích současnosti, jako je zejména Mozzila Firefox, Internet 

Explorer, Chrome a Opera. Aplikace by se měla chovat jako tzv. tenký klient – k jejímu 

bezchybnému chodu bude stačit prostý internetový prohlížeč, bez dalších doplňků.  

Důraz je také kladen na příjemné uživatelské rozhraní, dostupnost a optimalizaci pro 

internetové vyhledávače (SEO – „Search Engine Optimization“). K dostupnosti serveru přispěje 

technika programování nevtíravého JavaScriptu. Aplikace díky tomu poběží korektně i pro uživatele s 

vypnutým JavaScriptem. Jelikož aplikace umožní přihlašování uživatelů ke svým účtům, bude za 
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tímto účelem při přihlášení požadována práce s cookies prohlížeče. Pokud bude mít uživatel práci 

s cookies zakázanou, aplikace mu oznámí varování.  

Minimální požadavky pro webový server, na kterém aplikace poběží, musí obsahovat 

preprocesor PHP 5.2.0 (a výše) a databázi MySQL 4 (a výše). 

Součástí slevového serveru bude administrační část. Do administrace bude umožněn přístup 

zadáním přihlašovacích údajů s různými uživatelskými právy. Administrace umožní správu celého 

serveru, včetně objednávek, uživatelů, slev apod. Součástí administrační části bude také důležitý 

nástroj pro podporu produktového portfolia, který je blíže popsán v kapitole 7. 

Seznam dalších požadavků na funkcionalitu slevového serveru je uveden v následující 

kapitole. 

6.2.2 Další důležité požadavky 

Aplikace bude obsahovat zejména následující funkce a možnosti: 

 

 „Věrností program“, který umožní sběr kreditů za každou objednávku. Tyto kredity je možné 

využít jako slevu na další nákup v poměru 1 kredit = 1 Kč. 

 Program „Doporuč a získej“, který umožní uživateli zisk 100 kreditů za doporučení 

zákazníka. Uživatel bude moci odeslat odkaz se svým unikátním kódem svým známým. 

Pokud tento známý přes odkaz přijde na slevový server a do dvou týdnů nakoupí, potom 

uživatel, který ho doporučil, získá kredity.  

 Archiv slev s přehledem dřívějších nabídek. 

 Automaticky generovaný datový soubor („XML feed“) pro sdílení informací o aktuální 

nabídce s agregátory slev (agregátor je webový katalog shromažďující nabídky z více 

slevových serverů na jednom místě). 

 Možnost rychlé registrace pro uživatele a vedení uživatelských účtů s přehledem objednávek, 

počtem kreditů a osobních údajů. 

 Možnost psát komentáře ke každé nabídce. Pro psaní komentářů využijeme Facebook 

aplikaci, která je zdarma a připravená pro tyto účely. 

 Možnost sdílet nabídku přes různé kanály, včetně sociální sítě Facebook.  

 Možnost přidat zdroj nabídek na hlavní stránku Seznam.cz. 

 Možnost přihlašování uživatelů k odběru nových nabídek, které jim poté budou zasílány na 

jejich email. 

 

Zabezpečená administrační část pro správu slevového serveru bude umožňovat zejména: 

 

 Správu objednávek, uživatelů, zaměstnanců a poskytovatelů slev. 

 Možnost přidělovat přístupová práva pro uživatele administrace. 

 Přehled a nastavení provizí pro obchodní zástupce a poskytovatele slev. 

 Sledování prodaných kupónů obchodními zástupci a poskytovateli slev. 

 Tvorbu vyúčtování a generování faktur pro poskytovatele slev. 

 Přehled statistik přístupů. 

 Možnost odesílat emaily. 

 Použití nástroj pro správu produktového portfolia, který je blíže popsán v kapitole 7. 
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6.2.3 Vývojové prostředí 

Jako implementační prostředí pro tvorbu serveru PlanetaSlev.cz jsem zvolil PHP framework Nette. 

Nette je český, výkonný framework pro pohodlné a rychlé vytváření kvalitních a moderních 

webových aplikací v PHP. Eliminuje bezpečnostní rizika, podporuje AJAX, DRY, KISS, MVC a 

znuvupoužitelnost kódu. Jde o ojedinělý a úspěšný počin český vývojářů, který se dá bez problému 

měřit s nejpoužívanějšími světovými PHP frameworky. Více o Nette v kapitole 6.3.1. 

Při implementaci byly kromě PHP 5 použity technologie XHTML, CSS, MySQL 5, 

JavaScript a Ajax. Důležitá součást pro efektivnější využití Nette je také databázová vrstva Dibi a 

JavaScriptová knihovna jQuery. Spojení těchto technologií umožňuje efektivní implementaci moderní 

webové aplikace. Více o těchto technologiích pojednává následující kapitola 6.3. 

PlanetaSlev.cz nabízí svým zákazníkům kromě běžných funkcí, jakými jsou například sdílení 

nabídek přes sociální sítě (Facebook, Tweeter) a přihlašování k odběru novinek, také věrností 

program, který zákazníkům umožňuje sbírat kredity za realizované objednávky a následně je využít 

jako slevu k dalšímu nákupu.  

 Za v současnosti unikátní se dá považovat implementace platebního kanálu PayU, což je 

nový platební systém společnosti Aukro s.r.o., který obsahuje velké množství platebních kanálů. 

Zákazníci PlanetaSlev.cz díky němu mohou za nákupy platit pohodlně bankovními tlačítky, 

bankovními kartami, klasickým převodem nebo přes platební terminály Sazka.  

 Nejdůležitější výhoda PlanetaSlev.cz bude spočívat, jak věřím, v jedinečném nástroji, který 

umožní automatický sběr údajů o prodejnosti nabídek konkurenčních serverů, jejich analýzu a 

následné vyhodnocení. Nástroj umožní zobrazit aktuálně nejúspěšnější nabídky konkurence. Díky 

tomuto nástroji může PlanetaSlev.cz nabízet vždy takový produkt či službu, o kterou je aktuálně 

nejvyšší zájem mezi zákazníky konkurenčních serverů. Více o tomto nástroji pojednává kapitola 7. 

 Server PlanetaSlev.cz je rozdělen na veřejnou a administrační část. Veřejná část je přístupná 

široké veřejnosti a slouží zejména běžným zákazníkům pro nákup produktů. Administrační část slouží 

zaměstnancům pro správu vlastního serveru a také poskytovatelům slev, kteří zde mohou mimo jiné 

ověřovat platnost kupónů obdržených od zákazníků. 

6.3 Použité technologie a techniky 

V této kapitole se blíže seznámíme s některými zajímavými technikami a technologiemi, které byly 

použity pro vytvoření slevového serveru. 

6.3.1 PHP 5 a Nette Framework 

PHP („Hypertext Preprocessor“, původně „Personal Home Page“) je skriptovací programovací jazyk, 

určený především pro programování dynamických internetových stránek. PHP skripty jsou většinou 

prováděny na straně serveru, k uživateli je přenášen až výsledek jejich činnosti (interpret PHP skriptu 

je možné volat pomocí příkazové řádky). Syntaxe jazyka je inspirována několika programovacími 

jazyky (Perl, C, Pascal a Java). PHP je nezávislý na platformě, skripty fungují bez větších úprav na 

mnoha různých operačních systémech. Podporuje mnoho knihoven pro různé účely - např. zpracování 

textu, grafiky, práci se soubory, přístup k většině databázových systémů (mj. MySQL, ODBC, 

Oracle, PostgreSQL, MSSQL), podporu celé řady 

internetových protokolů (HTTP, SMTP, SNMP, FTP, IMAP, POP3, LDAP…). 

PHP se stalo velmi oblíbeným především díky jednoduchosti použití a tomu, že kombinuje 

vlastnosti více programovacích jazyků a nechává tak vývojáři částečnou svobodu v syntaxi. Této 
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skutečnosti také přeje fakt, že je serverová aplikace pro tento programovací jazyk opensource (tj. 

licence software, která umožňuje při dodržení jistých podmínek, zdrojový kód využívat a upravovat). 

V kombinaci s operačním systémem Linux, databázovým systémem (obvykle MySQL nebo 

PostgreSQL) a webovým serverem Apache je často využíván k tvorbě webových aplikací. Pro tuto 

kombinaci se vžila zkratka LAMP – tedy spojení Linux, Apache, MySQL a PHP nebo Perl. Tato 

kombinace byla také použita při vytváření slevového serveru PlanetaSlev.cz. 

Užití PHP je následující. Klient zašle určitý požadavek na server, který jej zpracuje 

příslušným PHP skriptem. Výsledek po zpracování je zasílán ve formě HTML dokumentu klientovi. 

Ten pak výsledek zobrazí klientovi. Jelikož jsou data při zpracování skriptu na straně serveru posílána 

mimo prohlížeč, je nutné, aby se při volání nového skriptu vždy provádělo obnovení stránky. 

Programovací jazyk PHP je zprvu určen pro procedurální programování, nicméně od verze 

PHP 4 začíná podporovat také objektově orientované programování. V PHP 5 se dále podpora 

objektového programování prohlubuje. 

Jazyk PHP patří mezi jazyky, kde není nutné předem definovat typy proměnných. Proměnné 

mohou během svého života několikrát měnit svůj typ. Můžeme tedy říct, že se jedná o jazyk s 

dynamicky typovanými proměnnými. Další informace o technologii PHP lze nalézt v publikaci [11] a 

[12], kde bylo také čerpáno pro tento text.  

Nette Framework je výkonný framework pro pohodlné a rychlé vytváření kvalitních a 

moderních webových aplikací v PHP 5. Tento nástroj byl využit při tvorbě serveru PlanetaSlev.cz. 

Informace o tomto nástroji byly čerpány z webové stránky [13], kde lze najít další podrobnosti. 

 

Mezi nejdůležitější přednosti Nette patří: 

 

 Používá revoluční technologii, která eliminuje výskyt bezpečnostních děr a jejich zneužití, 

jako je např. XSS, CSRF, session hijacking, session fixation atd.  

 Disponuje bezkonkurenčními ladícími nástroji, které pomohou zavčasu odhalit všechny 

chyby aplikace. 

 Dle nezávislého testu je Nette Framework jedním z nejrychlejších frameworků vůbec.  

 Nette Framework vede k čistému návrhu aplikace s důrazem na budoucí rozšiřitelnost. 

 Promyšlený a čistý objektový návrh využívající nových vlastností PHP 5, komponent a 

událostmi řízeného modelování. 

 Výborně rozděluje práci mezi více programátorů a HTML kodérů.  

6.3.2 JavaScript, AJAX a jQuery 

Jazyk JavaScript patří do skupiny objektově orientovaných programovacích jazyků. Jeho 

charakteristickým rysem je potlačená typová kontrola. Používaným pojmem ve spojení s názvem 

JavaScript je tzv. klientský JavaScript. Jedná se o integraci JavaScriptu do internetového prohlížeče. 

Z toho plyne i několik odlišností v překladu JavaScriptu v různých prohlížečích, s kterými je vhodné 

při programování počítat.  

Klientský JavaScript používá objektový model dokumentů DOM. Díky této vlastnosti je 

možné dosáhnout dynamického chování webových stránek. Tato vlastnost se označuje pojmem 

DHTML (Dynamic HTML). 

Skripty napsané v jazyce JavaScript se obvykle vyskytují v externím souboru připojeném k 

HTML dokumentu nebo přímo v onom dokumentu. To však sebou nese nevýhodu v podobě nutnosti 

stahovat celý kód vždy společně s HTML dokumentem. 

Při používání jazyka JavaScript bychom neměli zapomínat na skutečnost, že ne všechny 

prohlížeče jsou schopny interpretovat tento jazyk. Z tohoto důvodu je důležitý přístup nevtíravého 
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JavaScriptu, kdy dojde k oddělení JavaScriptového kódu od HTML kódu stránky a udržení základní 

funkčnosti stránky i bez přítomnosti JavaScriptu (což je důležité např. pro vyhledávače). Daleko více 

informací o samotném JavaScriptu lze nalézt v publikaci [10], kde bylo také čerpáno pro tento text.  

Ve spojení s JavaScriptem se také často mluví o technologii AJAX (Asynchronous JavaScript 

and XML). Jde o obecné označení pro technologie vývoje interaktivních webových aplikací, které 

mění obsah svých stránek bez nutnosti jejich znovu načítání. Na rozdíl od klasických webových 

aplikací poskytují uživatelsky příjemnější prostředí, ale vyžadují použití moderních webových 

prohlížečů. 

V souvislosti s touto technikou se často mluví o používání asynchronních dotazů na server. K 

tomuto účelu se využívá objektu XMLHttpRequest z jazyka JavaScript. Výsledkem takového dotazu 

obvykle bývá odpověď ve tvaru standardního XML dokumentu, který pak můžeme dále zpracovávat. 

Není to však nutnou podmínkou. Při zpracovávání odpovědi od serveru se obvykle využívá práce s 

objektovým modelem DOM. Díky němu jsme pak schopni přijatou odpověď zpracovat a 

zakomponovat do již existujícího HTML dokumentu. 

Mezi výhody patří odstranění nutnosti znovunačtení a překreslení celé stránky při každé 

operaci, které jsou nutné u klasického modelu WWW stránek. Pokud například uživatel klikne na 

tlačítko pro udělení hlasu v nějaké anketě, celá stránka se musí znovu načíst ze serveru, třebaže se na 

ní jen například aktualizují výsledky hlasování a veškerý zbytek obsahu zůstává stejný. 

Prostřednictvím AJAXu proběhne odeslání hlasu uživatele na pozadí. Server zašle jen ty části 

stránky, které se změnily a jen tyto části se uživateli na stránce aktualizují a překreslí. Uživatel tak má 

pocit mnohem větší plynulosti práce, která se blíží běžným desktopovým aplikacím. Z toho vyplývá 

také potenciál snížit zátěž na webové servery a síť obecně. Jelikož není potřeba při každém 

požadavku sestavit celý HTML dokument, ale pouze provedené změny, je množství vyměňovaných 

dat výrazně nižší a teoreticky to může mít příznivý vliv i na zátěž databázových serverů či dalších tzv. 

backendových systémů. AJAX však naopak může zvýšit počet vyměňovaných HTTP požadavků, 

třebaže přenášejí nižší množství dat a tak při nevhodné implementaci zátěž neklesne. 

 

               
Obrázek 6.1: Asynchronní komunikace klient-server s využitím AJAXu. 

 

Mezi nevýhody patří hlavně změny v paradigmatu používání webu. Webové stránky se 

chovají jako plnohodnotná aplikace se složitou vnitřní logikou, nikoli jako posloupnost stránek, mezi 

kterými se lze navigovat i pomocí tlačítek „Zpět“ a „Další“. Moderní AJAXové aplikace jsou 

schopny funkce těchto tlačítek (přinejmenším částečně) obnovit za použití různých technik (např. 

využití části adresy za znakem # či pomocí neviditelných IFRAMEs). 

Problémem AJAXových aplikací také může být síťová latence. Potřeba komunikace přes 

internet má negativní dopady na rychlost odezvy a interaktivitu uživatelského rozhraní. Pokud 
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uživateli není jasně signalizováno, že aplikace zpracovává jeho požadavek (na pozadí komunikuje se 

serverem) a jediné, co zaregistruje, je zpožděná reakce. Mezitím se dokonce může snažit operaci 

spustit znovu, neboť se domnívá, že systém jeho příkaz ignoroval.  

Další technologií, která úzce souvisí s JavaScriptem a AJAXem je jQuery. jQuery je rychlá a 

stručná JavaScript knihovna, která zjednodušuje psaní HTML dokumentu, zpracování událostí, 

animace, AJAX interakce a umožňuje rychlý vývoj webových aplikací. jQuery je určena ke změně 

způsobu, jakým se píše JavaScript. Knihovna byla vydána Johnem Resigem v lednu 2006. 

Stejně jako CSS oddělují „vzhledové“ charakteristiky HTML dokumentu od jeho struktury, 

jQuery odděluje „chování“ HTML od jeho struktury. Například místo přímé specifikace „on-click“ 

události přímo v HTML kódu tlačítka, by stránka řízená jQuery napřed našla vhodný element tlačítka 

a potom změnila jeho manipulátor události. Takovéto oddělení chování od struktury se také často 

nazývá „nevtíravý JavaScript“. Pro toto označení je podmínkou udržení základní funkčnosti stránky i 

bez přítomnosti JavaScriptu (což je důležité např. pro vyhledávače). 

 

jQuery nabízí následující funkce: 

 

 Výběr DOM elementů pomocí otevřeného cross-browser selektorového enginu Sizzle. 

 Funkce pro procházení a změnu DOM. 

 Události. 

 Manipulace s CSS. 

 Efekty a animace. 

 AJAX. 

 Rozšiřitelnost. 

 Utility a javascriptové pluginy. 

 

Více o technologiích JavaScript, AJAX a jQuery lze nalézt také v publikaci [10], ze které 

bylo čerpáno pro tento text. 

6.3.3 MySQL 5 a Dibi 

MySQL je relační databázový systém, vytvořený švédskou firmou MySQL AB. Jeho hlavními autory 

jsou Michael „Monty“ Widenius a David Axmark. MySQL je považován za úspěšného průkopníka 

dvojího licencování – je k dispozici jak pod bezplatnou licencí GPL, tak pod komerční placenou 

licencí. 

Pojem databáze můžeme chápat jako místo, jehož cílem je systematicky ukládat data. Ty pak 

můžeme díky speciálnímu dotazování zpracovávat. MySQL je multiplatformní databáze. Komunikace 

s ní probíhá, jak už název napovídá, pomocí jazyka SQL. Podobně jako u ostatních SQL databází se 

jedná o dialekt tohoto jazyka s některými rozšířeními. 

Pro svou snadnou implementaci, výkon a především díky tomu, že se jedná o volně šířený 

software, má v současné době vysoký podíl mezi používanými databázemi. Velmi oblíbená a často 

nasazovaná je kombinace MySQL, PHP a Apache (nejrozšířenější HTTP server) jako základní 

software webového serveru. PHP dokáže přistupovat k datům v této databázi, vkládat do ní nová data 

a provádět jejich editaci. 

Databázový systém MySQL byl od počátku optimalizován především na rychlost, a to i za 

cenu některých zjednodušení. Má jen jednoduché způsoby zálohování, a až donedávna nepodporoval 

pohledy, triggery, a uložené procedury. Tyto vlastnosti jsou doplňovány teprve v posledních letech, 

kdy začaly nejčastějším uživatelům produktu, programátorům webových stránek, již poněkud scházet. 
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Komunikace s databázovým serverem probíhá na základě jazyka SQL. Pro snadnou správu 

databáze MySQL vznikla webová aplikace phpMyAdmin, napsaná v jazyce PHP. Jedná se o volně 

šiřitelnou a hojně využívanou aplikaci.  

Další informace a podrobnosti o databázovém systému MySQL lze najít v publikaci [11] 

nebo [12], kde bylo čerpáno i pro tento text. 

S MySQL souvisí knihovna Dibi. Dibi je abstraktní databázová knihovna pro PHP 5. Jde o 

„layer“ (vrstvu) pro snadnější práci s databázemi. Dibi aktuálně podporuje mnoho významných 

databází, kromě MySQL je to PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, Access, generické PDO a 

ODBC. Více o knihovně Dibi lze najít také na webové stránce [14].  

 

Cíle layeru Dibi: 

 

 Maximálně ulehčit práci programátorům: 

o Zjednodušit zápis SQL příkazů, co to jen půjde. 

o Snadný přístup k metodám, i bez globálních proměnných. 

o Funkce pro několik rutinních úkonů. 

 Eliminovat výskyt chyby: 

o Přehledný zápis SQL příkazů. 

 Přenositelnost mezi databázovými systémy: 

o Automatická podpora konvencí (escapování/slashování, uvozování identifikátorů). 

o Automatické formátování speciálních typů, např. datum, řetězec. 

o Sjednocení základních funkcí (připojení k databázi, vykonání příkazu, získání 

výsledku). 

 A především KISS („Keep It Simple, Stupid“): 

o Zachovat maximální jednoduchost. 

o Raději jeden geniální nápad, než spoustu hloupých řádků kódu. 

6.3.4 Jazyk XML  

XML (eXtensible Markup Language, česky rozšířený značkovací jazyk) je obecný značkovací jazyk, 

který byl vyvinut a standardizován konsorciem W3C. Specifikace je zdarma a přístupná všem. 

Umožňuje snadné vytváření konkrétních značkovacích jazyků pro různé účely a široké spektrum 

různých typů dat. 

XML je určen především pro výměnu dat mezi aplikacemi a pro publikování dokumentů. 

Jazyk umožňuje popsat strukturu dokumentu z hlediska věcného obsahu jednotlivých částí. Nezabývá 

se sám o sobě vzhledem dokumentu nebo jeho částí.  

Jazyk XML nemá žádné předdefinované značky (tagy, názvy jednotlivých elementů) a také 

jeho syntaxe je podstatně přísnější než je tomu například u HTML. Není úzce svázán s nějakou 

platformou nebo proprietární technologií. Je založen na jednoduchém textu a je zpracovatelný (v 

případě potřeby) libovolným textovým editorem. 

Protože XML neobsahuje předdefinované značky, je třeba definovat vlastní, které budeme 

používat. Tyto značky je možné (nepovinně) definovat v souboru DTD (Document Type Definition, 

česky definice typu dokumentu). Potom je možné automaticky kontrolovat, zda vytvářený XML 

dokument odpovídá této definici. Pro různé standardní aplikace byla postupně vytvořena schémata, 

která definují značky (názvy elementů) pro konkrétní typy dokumentů. Více o XML lze nalézt také v 

práci [12], kde bylo čerpáno pro tento text. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zna%C4%8Dkovac%C3%AD_jazyk
http://cs.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Syntax
http://cs.wikipedia.org/wiki/Document_Type_Definition
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Pro účely vlastního slevového serveru bylo navrženo schéma XML dokumentu pro předávání 

informací o nabídkách (viz. kapitola 7.1). Tento XML dokument slouží zejména pro sdílení dat se 

slevovými agregátory (jde o „webové katalogy“ shromažďující nabídky z více slevových serverů). 

6.4 Návrh vlastního slevového serveru 

Slevový server je webová aplikace s architekturou typu klient-server. Základem je společná databáze 

pro prezentační a administrační část serveru, která shromažďuje veškerá data, jako například 

informace o objednávkách, slevách, uživatelích apod. (návrh databáze je schematicky popsán ER 

diagramem v kapitole 6.3.3). Katalog má tedy dvě části – prezentační (veřejnou část) a administrační 

(neveřejnou část). Obě části serveru načítají a zapisují data do společné databáze.  

Základní grafický layout (nákres) serveru byl vytvořen v aplikaci Photoshop 12.0. Vytvořený 

návrh byl poté rozřezán na jednotlivé části a pomocí CSS stylů (kaskádové styly pro efektivní úpravu 

vzhledu webových stránek) byly tyto části opět složeny ve formě HTML stránky. 

Poté následovalo „oživení“ stránek pomocí technologií, které byly popsány v kapitole 6.3. Jde 

zejména o PHP, JavaScript, AJAX. S výhodou byl při tvorbě použit PHP framework Nette ve spojení 

s knihovnami jQuery a Dibi. 

Na závěr byla vytvořena databáze MySQL pro ukládání veškerých dat na serveru. Pomocí 

knihovny Dibi byly naprogramovány SQL skripty pro práci s databází v prostředí webové aplikace 

(slevového serveru).  

V dalších kapitolách si ukážeme případy užití pro uživatele serveru (běžné návštěvníky, 

administrátory, obchodníky a poskytovatele slev) a také konceptuální model databáze. 
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6.4.1 Případ užití pro veřejnou část serveru 

Na obrázku 6.2 si můžeme prohlédnout diagram případů užití pro návštěvníka serveru (uživatele). 

Pokud se uživatel na server zaregistruje a přihlásí pomocí svého emailu a hesla, může měnit své 

osobní údaje, případně prohlížet své objednávky nebo využívat výhod věrnostního programu. 

 

 

 

Obrázek 6.2: Diagram případů užití PlanetaSlev.cz z pohledu zákazníka. 
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6.4.2 Případ užití pro administrační část serveru 

V diagramu případů užití pro administrační část serveru na obrázku 6.3 můžeme vidět aktéry – 

administrátora, obchodního zástupce a poskytovatele nabídky (na obrázku znázorněný jako 

zprostředkovatel nabídky), kteří mohou přistupovat k různým funkcím administrace. Tito aktéři se 

před přístupem do administrace musí přihlásit svými platnými přihlašovacími údaji. Každý aktér má 

vlastní rozsah přístupových práv k funkcím administrace. 

 

 

Obrázek 6.3: Diagram případů užití PlanetaSlev.cz z pohledu administrátora, obchodního zástupce a 

poskytovatele nabídky. 
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6.4.3 Konceptuální model – ER diagram 

Na následujícím obrázku 6.4 je zobrazen vytvořený ER diagram pro znázornění jednotlivých entit 

databáze a vztahů mezi nimi. 

 

 
Obrázek 6.4: Konceptuální model – ER diagram. 
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6.5 Realizace prezentační části serveru 

Prezentační část serveru (neboli veřejná část) je přístupná široké veřejnosti a slouží k prodeji slev. Při 

tvorbě této části serveru byly maximální nároky kladeny na přístupnost a uživatelskou přívětivost. 

Server musí být přehledný, intuitivní a příjemný na pohled. Zároveň musí být přístupný pro co 

nejširší spektrum běžně používaných prohlížečů bez doplňků. Výsledný server je otestovaný 

v několika verzích prohlížeče Internet Explorer, Mozzila Firefox, Opera, Chrome a Safari. Slevový 

server v těchto prohlížečích funguje správně a bez rozdílů.  

 Server využívá mimo jiné technologie JavaScript a Cookies, které může mít uživatel ve svém 

prohlížeči z důvodu bezpečnosti zakázané. Aplikace s tímto počítá. I když jsou tyto technologie 

v prohlížeči uživatele zakázány, zůstávají všechny funkce serveru k dispozici, případně je vypsána 

chybová hláška o nutnosti tyto technologie zapnout.  

 Prezentační část serveru, která zde byla stručně popsána, je veřejnosti dostupná na adrese 

http://planetaslev.cz. V následujícím textu si popíšeme některé důležité obrazovky této části serveru. 

6.5.1 Hlavní obrazovka 

 Hlavní obrazovka (hlavní stránka aplikace) obsahuje aktuálně nabízenou slevu pro zvolené 

město. Každá nabídka má svůj titulek, obrázky, odpočet času do konce nabídky. Dále je u nabídky 

uvedená výše slevy, běžná cena a nová cena. Stránka obsahuje samozřejmě také popis nabídky 

s kontaktem na poskytovatele, u kterého je možné zakoupený kupón uplatnit. Na níže zobrazeném 

obrázku 6.5 je snímek obrazovky zachycující hlavní stránku. 

 

http://planetaslev.cz/
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Obrázek 6.5: Snímek obrazovky PlanetaSlev.cz zachycující hlavní stránku s probíhající nabídkou. 

 

6.5.2 Platební kanály 

Na obrázku 6.6 je zachycen snímek části stránky pro vytvoření objednávky, která se uživateli zobrazí 

po kliknutí na tlačítko „KOUPIT“ na hlavní stránce s nabídkou slevy, kterou popisuje předchozí 

kapitola. Konkrétně jsou zde zobrazeny platební metody.  

PlanetaSlev.cz používá platební systém PayU společnosti Aukro s.r.o., díky čemuž má 

zákazník na výběr spoustu platebních kanálů. Jde mimo jiné o platbu kartou, bankovním převodem či 

tzv. bankovním tlačítkem pro zákazníky mBank, Komerční Banky a jiných. 
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Obrázek 6.6: Snímek obrazovky PlanetaSlev.cz zachycující výběr platebního kanálu při objednávce. 

 

6.5.3 Uživatelský panel 

Na následujícím obrázku 6.7 je zachycen snímek obrazovky uživatelského panelu, který se zpřístupní 

po přihlášení uživatele ke svému účtu na PlanetaSlev.cz. Uživateli se zde mimo jiné zobrazují naše 

aktuální tipy, přehled objednávek a množství kreditů ve věrnostním programu, které může uplatnit 

jako slevu na další nákup. Uživatel si zde také může nastavit města, pro která si chce nechat zasílat 

aktuální slevy na email.    
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Obrázek 6.7: Snímek obrazovky PlanetaSlev.cz zachycující uživatelský účet. 

 

6.6 Realizace administrační části serveru 

Tato část slevového serveru se nachází na adrese http://admin.planetaslev.cz a slouží pro veškerou 

správu provozu slevového serveru. Přístup je umožněn pouze oprávněným uživatelům, kteří zadají při 

vstupu správné přihlašovací jméno a heslo. Každý uživatel má nastavená specifická přístupová práva, 

která mu umožní vstup pouze do těch sekcí administrace, které odpovídají danému stupni oprávnění. 

Přístupová práva umožní rozdílný vstup do systému administrátorům, zaměstnancům serveru či 

poskytovatelům slev. V následujícím textu si popíšeme hlavní sekce administrační části. 

6.6.1 Objednávky 

Sekce objednávky umožňuje prohlížet přijaté objednávky, upravovat je, mazat je a případně vytvářet 

nové. U každé objednávky lze mimo jiné vidět stránku, ze které zákazník přišel poprvé na náš server 

– to umožní lépe sledovat zdroje návštěvnosti s vysokou mírou konverze.  

Systém automaticky aktualizuje stav objednávek zákazníků. Možné stavy objednávek jsou: 

„Přijatá“, „Zaplacená“, „Kupón odeslán“, „Zrušená“. Pokud tedy objednávku zákazník zaplatí, 

systém okamžitě automaticky odešle kupón na email zákazníka. Toto automatické zpracování 

objednávek umožnuje propojení serveru s platebním systémem PayU společnosti Aukro s.r.o. 

http://admin.planetaslev.cz/
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6.6.2 Slevy 

Tato sekce umožňuje veškerou správu nabídek (slev). Slevy zde můžeme vytvářet, upravovat a mazat. 

Každá sleva má předem naplánovaný datum spuštění a datum skončení. Dle naplánovaného data 

spuštění se nabídka automaticky zveřejní a v tu chvíli začíná odpočet času nabídky až do plánovaného 

data skončení. Po dovršení odpočítávaného času se sleva z nabídky automaticky odstraní. Zablokuje 

se možnost jejího zakoupení a případně se objeví v archivu slev.  

 Každá nabídka je určená pro jedno či více konkrétních měst. Pro jedno město může být 

zároveň zveřejněno více slev ve stejný čas. Jedna nabídka se v takovém případě zobrazuje na hlavní 

stránce a k ostatním nabídkám je vytvořen odkaz z hlavní stránky. 

 V sekci „Slevy“ můžeme také odesílat „newslettery“ uživatelům, kteří jsou přihlášení 

k odběru nových nabídek na email.  

 Snímek obrazovky sekce „Slevy“ je vidět níže na obrázku 6.8. 

 

 
 

Obrázek 6.8: Snímek obrazovky PlanetaSlev.cz zachycující administraci slev. 

 

6.6.3 Uživatelé 

Tato sekce umožňuje správu uživatelů. Můžeme zde vytvářet nové účty, upravovat je a mazat. 

Můžeme zde také upravovat stav kreditů ve „Věrnostním programu“, který je blíže popsán v kapitole 

6.2.2. 
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6.6.4 Zaměstnanci 

V této sekci můžeme spravovat účty administrátorů, obchodních zástupců a jiných pracovníků. 

Kromě vyplňování osobních údajů o zaměstnancích, můžeme také nastavovat přihlašovací práva. 

Díky tomu jsme schopni každému zaměstnanci umožnit přístup jen do určitých sekcí administrace.  

6.6.5 Partneři 

Tato sekce je velmi podobná sekci „Zaměstnanci“. Je zde možno spravovat účty poskytovatelů slev 

(partnerů). U poskytovatele zadáváme mimo jiné jeho fakturační údaje, na základě kterých můžeme 

generovat fakturu za každou skončenou nabídku. Tato sekce umožňuje také vytvářet poskytovatelům 

slev přihlašovací údaje s oprávněním vstupu do té části administrace, která je určená právě pro ně. 

6.6.6 Emaily 

Tato sekce umožňuje odesílat emaily. Umožňuje zvolit skupinu příjemců z nabídky – uživatele, 

zaměstnance, poskytovatele slev, obchodníky. Adresy příjemců můžeme také manuálně vypsat nebo 

je načíst z datového souboru ve formátu CSV (Comma-Separated Values, česky hodnoty oddělené 

čárkami).  

Systém umožňuje vytvářet formátované HTML zprávy pomocí WISIWIG editoru TinyMCE. 

Díky tomuto editoru mohou uživatelé formátovat text zprávy i bez znalosti HTML značek podobně 

jako v běžných desktopových editorech. Emaily se zvoleným příjemcům odesílají jednotlivě.   

6.6.7 Obchodní partneři 

Sekce zobrazuje přehled všech poskytovatelů slev (partnerů) a jejich nabídek. Ke každé nabídce 

umožňuje zobrazit prodané kupóny či nevyplacené tržby. Sekce také umožňuje automatické 

generování faktur pro poskytovatele slev.  

6.6.8 Obchodní zástupci 

Sekce zpřístupňuje přehled všech obchodních zástupců. Dále umožňuje sledovat prodané kupóny 

nabídek zprostředkovaných daným obchodním zástupcem. Umožňuje také měnit stav nabídek na 

základě vyplacených provizí (stavy jsou: „Vyplaceno“, „Nevyplaceno“, „Fakturováno“).  

6.6.9 Provize 

Tato sekce umožňuje nastavit výši provize každému obchodnímu zástupci a pro každou slevovou 

nabídku jednotlivě. Dále je v této sekci možno nastavit procentní část z každého prodaného kupónů, 

která náleží poskytovateli slevy. 

6.6.10 Obchodní agent 

Tato sekce zpřístupňuje již dříve zmiňovaný nástroj pro podporu produktového portfolia. Nástroj 

automaticky ukládá několikrát denně nové nabídky konkurenčních slevových serverů do databáze. 

Díky tomu umožní uživateli zobrazit histogram s počtem prodejů jednotlivých nabídek (obrázek 6.9) 

nebo vyhledat nabídku v databázi slev podle zadaného klíčového slova (obrázek 6.10). Více o tomto 

nástroji pojednává kapitola 7. 
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Obrázek 6.9: Snímek obrazovky PlanetaSlev.cz zachycující graf prodejnosti v nástroji „Obchodní agent“. 

 

 

 
 

Obrázek 6.10: Snímek obrazovky PlanetaSlev.cz zachycující vyhledávání v nástroji „Obchodní agent“. 
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6.6.11 Partnerská sekce 

Každý poskytovatel slev má vlastní uživatelský účet, ke kterému se může přihlásit pomocí svých 

přihlašovacích údajů. Tato sekce je právě oním uživatelským účtem.  

Poskytovatel zde uvidí přehled veškerých svých nabídek. Ke každé nabídce uvidí počet 

prodaných kupónů, část kódů kupónů a vytvořenou tržbu z prodeje. Tato sekce umožní poskytovateli 

také ověřit kód kupónu obdržený od zákazníka před čerpáním služby. Poskytovatel by měl poté, co 

poskytne službu, doplnit do systému poslední cifry kódu, který je uveden na kupónu. Kupón s takto 

doplněným kódem je poté v systému označen za vyřízený. Poskytovatel díky tomu pozná již 

vyčerpané kupóny a sníží se pravděpodobnost provedení služby vícekrát na stejný kupón. 

Administrátor serveru naopak pozná, že poskytovatel obdržel platný kupón a službu provedl. Snímky 

obrazovky partnerské sekce jsou zachyceny na následujícím obrázku 6.11 a obrázku 6.12.  

 

 
 

Obrázek 6.11: Snímek obrazovky PlanetaSlev.cz zachycující rozhraní pro poskytovatele slev – přehled 

nabídek. 
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Obrázek 6.12: Snímek obrazovky PlanetaSlev.cz zachycující rozhraní pro poskytovatele slev – přehled 

kupónů konkrétní nabídky. 

 

6.6.12 Provizní sekce 

Poslední částí administrace, kterou si zde představíme, je provizní sekce. Jde o sekci určenou pro 

obchodní zástupce. Obchodní zástupci zde mohou sledovat prodané kupóny svých zprostředkovaných 

nabídek. Sekce jim také poskytuje přehled o svých provizích za jednotlivé kupóny a nabídky. Dále 

zde mohou sledovat stav nevyplacených provizí. 
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7 Nástroj pro podporu produktového 

portfolia 

Po důkladném seznámení se s problematikou produktového řízení byl navržen vlastní nástroj pro 

podporu produktového řízení, který bude v této kapitole blíže popsán. Tento nástroj je určen pro 

slevový server PlanetaSlev.cz. Server bude vhodnou základnou pro demonstraci a zhodnocení 

použitelnosti nástroje v reálném prostředí.  

Pro úspěšnost webové aplikace typu slevový server je klíčovou záležitostí výběr nabídky, 

která zaujme co nejširší pole zákazníků. Každý provozovatel slevového serveru chce dosáhnout co 

nejvyšší prodejnosti. Vyšší prodejnost znamená nejen vyšší celkovou provizi pro provozovatele 

serveru a obchodní zástupce, ale také větší zájem poskytovatelů nabízet své produkty právě na 

takovém serveru. V případě vysoké prodejnosti jde také jednodušeji sjednat výhodnější podmínky 

s poskytovateli slev. Proto je klíčové vytvořit tento nástroj pro vlastní slevový server, který umožní 

optimalizaci produktového portfolia. 

 

 Nástroj bude pracovat tímto způsobem: 

 

 Sám automaticky sbírá data o nabídkách několika konkurenčních slevových serverů a jejich 

prodejnost. Většina serverů, stejně jako ten náš, zveřejňuje datový soubor, tzv. XML feed 

(více o jazyce XML a datovém souboru v kapitole 7.1), se svou aktuální nabídkou, proto je 

možné potřebné údaje získat. 

 Nástroj tyto datové soubory automaticky několikrát denně stahuje a data nových nabídek 

ukládá do databáze. 

 Nakonec umožní vhodným způsobem zobrazit histogram s prodejností jednotlivých nabídek 

nebo najít konkrétní nabídku dle zadaných klíčových slov. Tímto způsobem zjistíme 

úspěšnost nabídky mezi zákazníky konkurenční serverů. 

 

Jedním z cílů je, aby slevový server, na kterém použijeme tento nástroj, získal výhodu nad 

konkurencí a přilákal více zákazníků. Na základě údajů, které s tímto nástrojem získáme, můžeme 

lépe volit denní nabídku a zvýšit její prodejnost. 

7.1 Formát XML pro výměnu dat 

Pro vytvářený nástroj je důležitý dokument XML pro výměnu dat mezi vlastním serverem a 

agregátory slev. Při návrhu XML formátu se vycházelo z již zavedených schémat na internetu, jenž 

slevové servery běžně používají. Díky tomu odpadá možná nekompatibilita mezi slevovými 

agregátory. 
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7.2 Ukázka XML dokumentu 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  

 

<SERVER>  

          <DEAL>  

                  <ID>82</ID>  

                  <CITY>Brno</CITY>  

                  <TITLE>Twinboard - Levněji už to nejde</TITLE>  

                  <URL>http://planetaslev.cz/sleva/82/twinboard-levneji-uz-to-nejde/</URL>  

                  <IMAGE>http://planetaslev.cz/xml-feed/default/82?do=image</IMAGE>  

                  <ORIGINAL_PRICE>3000</ORIGINAL_PRICE>  

                  <FINAL_PRICE>1200</FINAL_PRICE>  

                  <DISCOUNT>60</DISCOUNT>  

                  <CURRENCY>CZK</CURRENCY>  

                  <CUSTOMERS>73</CUSTOMERS>  

                  <MIN_CUSTOMERS>5</MIN_CUSTOMERS>  

                  <DEAL_START>2011-04-27 00:00:00</DEAL_START>  

                  <DEAL_END>2011-05-01 00:00:00</DEAL_END>  

                  <VOUCHER_START>2011-04-27 00:00:00</VOUCHER_START>  

                  <VOUCHER_END>2011-05-11 00:00:00</VOUCHER_END>  

                  <TAG>Buď výjimečný, buď originální s Twinboardem se slevou 60%.</TAG>  

                  <ADDRESS>Rostislavovo náměstí 12, Brno</ADDRESS>     

                  <CATEGORY>Sport</CATEGORY>                

          </DEAL>  

          <DEAL>  

                  <ID>83</ID>  

                  <CITY>Praha</CITY>  

                  <TITLE>Bezkonkurenčních 3750 Kč za prodlužování vlasů! </TITLE>  

                  <URL>http://planetaslev.cz/sleva/83/prodluzovani-vlasu /</URL>  

                  <IMAGE>http://planetaslev.cz/xml-feed/default/83?do=image</IMAGE>  

                  <ORIGINAL_PRICE>8000</ORIGINAL_PRICE>  

                  <FINAL_PRICE>3750</FINAL_PRICE>  

                  <DISCOUNT>53</DISCOUNT>  

                  <CURRENCY>CZK</CURRENCY>  

                  <CUSTOMERS>13</CUSTOMERS>  

                  <MIN_CUSTOMERS>10</MIN_CUSTOMERS>  

                  <DEAL_START>2011-03-25 00:00:00</DEAL_START>  

                  <DEAL_END>2011-03-28 00:00:00</DEAL_END>  

                  <VOUCHER_START>2011-03-25 00:00:00</VOUCHER_START>  

                  <VOUCHER_END>2011-10-25 00:00:00</VOUCHER_END>  

                  <TAG>Bezkonkurenčních 3750 Kč za prodlužování vlasů! Sleva 53%! </TAG>  

                  <ADDRESS>Na Návrati 7/374, Praha 8</ADDRESS>     

                  <CATEGORY>Krása</CATEGORY>                

          </DEAL>  

</SERVER> 
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8 Návrh dalšího rozšíření serveru 

8.1 Affiliate program 

Affiliate program, též „provizní program“ nebo „provizní systém“ je označení pro druh internetové 

reklamy. Provozovatelem affiliate programu je například provozovatel nějakého e-shopu či v našem 

případě slevového serveru. Ten zaplatí tzv. partnerovi (provozovateli webové stránky) za reklamu 

formou provize z prodeje uskutečněného díky reklamní ploše na stránkách partnera. Z affiliate 

systému tedy mají prospěch obě strany, zisk má partner i provozovatel. 

8.1.1 Situace z pohledu partnera (webmastera) 

Partnerem je označován provozovatel partnerské stránky (webmaster). Ten umístí na svoje webové 

stránky bannery odkazující například na nějaký slevový server (případně e-shop). Díky těmto 

bannerům přivádí na server návštěvníky a případné zákazníky. Pokud si návštěvník na serveru něco 

objedná, partner za to dostane provizi z uskutečněného prodeje. 

8.1.2 Situace z pohledu provozovatele affiliate 

Pokud se provozovatel nějakého slevového serveru rozhodne zřídit si vlastní affiliate program, je to 

pro něj velmi rozumný krok. Získá tím reklamu, která sama sebe vždy zaplatí. Server provozovatele 

získá mnoho nových návštěvníků a potažmo i zákazníků. 

 
Obrázek 8.1: Schéma principu affiliate programu. 
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8.1.3 Doporučení dalším webmasterům - získávání 

podpartnerů 

Mnoho affilate programů poskytuje tzv. multilevel systém (či referal systém nebo systém 

podpartnerů). Ten funguje tím způsobem, že pokud webmaster doporučí nějakému dalšímu 

webmasterovi, aby se také zapojil do affiliate programu, tak bude dostávat určité procento i z jeho 

prodejů. 

8.2 Personalizace nabídky 

S nápadem personalizace nabídky přišel nedávno slevový server Slevomat.cz. Smyslem je, že si 

každý zákazník bude moci vyhledávat slevy dle svých preferencí a bydliště. Vyhledávání by se mohlo 

vylepšit až na úroveň ulic a městských částí. Předpokladem pro úspěch je velké množství nabídek na 

serveru. Proto by bylo nutné vytvořit rozhraní (platformu) pro firmy, kde si budou moci sami založit 

firemní profil a ihned nabízet své služby a produkty bez omezení a čekání. Každá firma tak jednoduše 

získá možnost oslovit nové zákazníky. Vytvoření profilu bude zdarma. 

Služba pro firmy nebude regionálně omezena a založit zdarma profil si může firma jakékoli 

velikosti. Od okamžiku vložení informací o firmě do systému je možné začít spravovat své slevové 

kampaně vlastními silami a získávat zákazníky. Na rozdíl od klasického procesu se jedná o 

samoobslužnou platformu a slevy budou zobrazovány jen určitému a relevantnímu segmentu 

zákazníků.  

Tomáš Čupr (majitel Slevomat.cz) tuto prodejně-marketingovou platformu na tiskové 

konferenci označoval za „alternativu ke katalogovým zápisům“. Po prvním týdnu zkušebního 

provozu na Slevomat.cz projevilo zájem o zapojení do této nové platformy téměř dva tisíce firem. 
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9 Praktické nasazení slevového serveru 

V předchozích kapitolách jsme se seznámili s analýzou, návrhem a realizací slevového serveru 

PlanetaSlev.cz. V této kapitole se budeme zabývat praktickému nasazení v reálném prostředí tohoto 

nyní již plně funkčního serveru.  

Seznámíme se mimo jiné s tím, co vše provoz takovéhoto serveru obnáší, jaké byly cíle 

projektu a dosažené výsledky. Nakonec zhodnotíme tento webový projekt jako celek a budeme se 

zabývat plánem budoucího vývoje. 

 Server byl spuštěn dne 7.2.2011a jeho provoz trvá aktuálně již tři měsíce. Před samotným 

spuštěním bylo nutné vybudovat obchodní tým, který bude mít na starosti sjednávání slevových akcí. 

Podařilo se domluvit spolupráci s jedním obchodním zástupcem pro Prahu a se dvěma obchodními 

zástupci pro Brno.  

  Dále bylo nutné navrhnout smlouvu o spolupráci pro obchodní zástupce, formu a výši provize 

za každý prodaný kupón sjednané slevy.  

 Dalším úkolem bylo navrhnout podmínky a formu spolupráce pro poskytovatele slev. 

V neposlední řadě bylo nutné zvládnout účetnictví a navrhnout marketingový plán.  

V době spuštění serveru působilo na českém trhu zhruba 200 podobných slevových serverů. 

Většina z těchto serverů se objevila až během práce na PlanetaSlev.cz. Toto množství znamená 

obrovskou konkurenci. Pro srovnání americký Groupon.com nemá ve své několikanásobně větší zemi 

tak velkou konkurenci, jako je u nás. Většina z českých slevových serverů má za sebou nyní zhruba 

první půl rok provozu.  

Vstup na tak rychle nasycený trh se může zdát velice složitý, ale s rozvojem trhu slevových 

serverů, se začaly objevovat také první agregátory. Agregátory shromažďují nabídky slevových 

serverů na jednom místě. Zákazníci si tak mohou vybírat mezi velkým množstvím slev. Tím se staly 

agregátory velice oblíbené mezi zákazníky. Pro příklad jmenujme alespoň největší z nich – Skrz.cz, 

ZlateSlevy.cz nebo SlevyDnes.cz. Agregátory umožňují prosadit se i menším slevovým serverů. Stačí, 

pokud provozovatel serveru poskytne agregátorům datový soubor (viz. kapitola 7) a o první 

zákazníky není nouze. Pro zavedené servery to znamená zvýšení návštěvnosti o cca 20%, ale pro 

začínající servery je to mnohdy až 90%. Velká část práce s marketingem se tak přenese 

k agregátorům a provozovatel slevového serveru pouze platí agregátorům za kliknutí (tzv. PPC – pay 

per click) nebo za konverzi – konverze nastane ve chvíli, kdy příchozí návštěvník z agregátoru na 

slevovém serveru nakoupí. Potom provozovatel slevového serveru zaplatí cca 3% z realizovaného 

nákupu patřičnému agregátoru. Také serveru PlanetaSlev.cz agregátory velmi pomohly získat první 

zákazníky. 

Dalším aspektem marketingu bylo vytvoření Facebook stránky a vybudování co největší sítě 

fanoušků. To se nám velmi dobře dařilo díky investicím do Facebook reklamy, která má velkou 

výhodu v tom, že se dá zacílit na konkrétní skupinu zákazníků. Naši reklamu jsme díky tomu mohli 

zacílit na ženy z Prahy a Brna, u kterých je nejvyšší pravděpodobnost nákupu na slevovém serveru. 

Další zákazníky jsme získali díky Facebook widgetům (aplikacím vložených na naše stránky, které 

komunikují z Facebookem). Velké množství fanoušků jsme získali také reklamou na jiných Facebook 

stránkách. 
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9.1 Cíle 

Před samotným spuštěním serveru jsme stanovili několik cílů, které chceme dosáhnout v časovém 

horizontu prvních tří měsíců provozu:  

 

1. Dosáhnout alespoň 20 prodaných kupónů každé nabídky. 

2. Dosáhnout minimálně vyrovnaného hospodářského výsledku. 

3. Zvětšit obchodní tým alespoň o jednoho člena. 

4. Získat alespoň 500 odběratelů newsletteru (emailových zpráv o nových nabídkách). 

5. Kontinuální, nepřerušovaná nabídka pro města Praha a Brno. 

6. Vyladění všech technických aspektů pro bezproblémový a efektivní provoz. 

9.2 Dosažené výsledky 

Dosažené výsledky stanovených cílů dle kapitoly 9.1: 

 

1. Nesplněno – na serveru proběhlo asi 30 slevových nabídek a u většiny se nepodařilo 

dosáhnout stanoveného počtu prodaných kupónů. Ovšem byly i výjimky, např. nabídka 

„Virtuální kadeřnictví – návrhy účesů pomocí počítače se slevou 50% za cenu 135 Kč“ byla 

úspěšná a prodalo se 59 kupónů.  

2. Nesplněno – asi největší zklamání. I přes počáteční velké investice do marketingu byl 

očekáván ziskový provoz za první tři měsíce. Bohužel se tak nestalo a celková finanční 

bilance po odečtení všech nákladů a provizí činí -3000 Kč. I přesto, že se dají očekávat 

v následujících měsících kladné hodnoty, protože odpadá nutnost vstupní investice, 

nepředpokládáme v blízkém časovém horizontu zajímavá čísla. Toto považujeme za základní 

nedostatek, kvůli kterému zvažujeme ukončení provozu serveru nebo jeho značnou přeměnu. 

3. Splněno – podařilo se zvýšit počet členů obchodního týmu ze tří na čtyři.  

4. Nesplněno – získáno bylo pouze 300 nových odběratelů newsletteru. 

5. Splněno – dokázali jsme sjednat dostatečný počet nabídek tak, aby se každý den zobrazovala 

na serveru alespoň jedna slevová nabídka pro Brno a Prahu. Nabídky se měnili zhruba po pěti 

dnech. 

6. Splněno – během provozu jsme vyladili celý systém po technické stránce. Většinou se jednalo 

o drobné chyby nebo vylepšení systému pro efektivnější správu serveru. Dosáhli jsme stav 

serveru, kdy se zdá, že je zabezpečen naprosto bezproblémový a efektivní provoz. Jako bonus 

jsme během tří měsíčního provozu také přidali některé nové funkce. 

9.3 Celkové zhodnocení 

I přes většinu objektivně nesplněných cílů nemůžeme subjektivně hodnotit tento slevový server 

negativně. Hlavní positivum, které práce přinesla, jsou nesmírné zkušenosti, které určitě budou 

v budoucnu k užitku. Prohloubil jsem své znalosti o tvorbě webových aplikací, naučil jsem se 

používat nové technologie a lépe chápat internetový marketing. V neposlední řadě jsem získal nové 

zkušenosti s řízením malého obchodního týmu. Práce na tomto projektu by se dala připodobnit řízení 

malé firmy.  
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Důležité je také to, že se podařilo vytvořit dobře fungující webovou aplikaci, což se potvrdilo 

i v praxi. Aktuální tržní cena samotné aplikace by se mohla pohybovat od částky 25 000 Kč. Při 

stanovení této částky vycházím z obdržených nabídek na odkoupení aplikace.  

Další hodnota je ukrytá v ceně domény, početné skupině fanoušků na Facebooku (14 000 

členů), registrovaných zákaznících a kontaktech na poskytovatele slev. Tedy i případný prodej celého 

projektu by s sebou přinesl možné finanční zhodnocení.  

 Během provozu serveru jsme také měli možnost vyzkoušet nástroj pro správu produktového 

portfolia popsaný již dříve v kapitole 7, který každý den sbíral data ze zhruba 15ti konkurenčních 

slevových serverů. Nástroj se velice snadno používal a dokázal pomoct při analýze a predikci 

prodejnosti různých slevových nabídek. Také pomohl při rozhodování, jestli na serveru spustit 

konkrétní slevovou akci, kterou nám nabízeli různé firmy sami od sebe. Díky tomu jsme dokázali 

vyloučit málo lukrativní nabídky nebo tyto nabídky upravit tak, aby se vyrovnaly konkurenci či ji 

dokonce předčily. 

Bohužel se nám zatím nepodařilo plně využít potenciál nástroje pro vlastní hledání 

poskytovatelů slev našim obchodním týmem. Obchodní tým se převážně zaměřoval na firmy, které 

nám slevovou akci nabídky sami od sebe. Zde vidím velký problém. Možné řešení by spočívalo 

k vytvoření pozice vedoucího obchodního týmu, který by obchodní tým vedl a dokázal by 

jednotlivým členům kvalifikovaně poradit. Lukrativnější slevové nabídky by vedli k vyšším prodejům 

a větším provizím pro samotné obchodníky. Obchodníci by byli díky tomu více motivovaní a jistě by 

se zvedlo jejich pracovní nasazení. Dalším důsledkem vyšší prodejnosti by byla naše výhodnější 

vyjednávací pozice u poskytovatelů slev. 

9.4 Budoucí vývoj 

V nejbližší budoucnosti se rozhodne, jestli v práci na serveru PlanetaSlev.cz dále pokračovat, 

případně jakým způsobem.  

Jako dvě nejpravděpodobnější varianty se jeví pokračování ve stávající práci s tím, že klíčové 

bude vybudovat větší a schopnější obchodní tým vedený zkušeným obchodním vedoucím. 

Obchodníci by měli analyzovat výsledky nástroje pro optimalizaci produktového portfolia a dokázat 

na základě získaných údajů sjednávat lukrativní slevové nabídky. 

Druhou možností, je ta, že bychom slevový server upravili tak, aby sloužil nejen k prodeji 

vlastních slevových akcí, ale také k prodeji konkurenčních nabídek. Jednalo by se vlastně o 

sjednocení agregátoru s běžným slevovým serverem. Klíčové by v tomto případě bylo najít optimální 

řešení takového sjednocení. Dosud nemáme informaci o tom, že tímto způsobem na českém trhu 

funguje nějaký jiný slevový server. Díky tomu nám chybí reálný příklad, ale na druhou stranu to 

poskytuje možnost vytvořit něco nového.  

Uvažujeme také o rozšíření serveru novými funkcemi, které byly popsány v kapitole 8, tedy 

affiliate program a personalizace nabídky.    
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10 Závěr 

Tato práce se dá rozdělit na dva velké celky – teoretickou část a praktickou část. První část se věnuje 

teorii řízení podniků. Seznámili jsme se v ní s vývojem myšlení v oblasti řízení podniků za 

posledních několik desítek let. Viděli jsme přerod z funkčního managementu, založeného na dělbě 

práce, kdy bylo smyslem rozložit proces na jednotlivé dílčí činnosti až k procesnímu řízení, které je 

naopak založeno na integraci dílčích činností do co nejefektivnějších procesů zaměřených na potřeby 

zákazníků.  

Dále jsme se seznámili s tím, co proces představuje a jaké výhody má zavedení procesního 

řízení pro současné podniky. Rozebrali jsme si fáze životního cyklu procesu od vlastního vytvoření 

procesního modelu, přes nasazení až po optimalizaci a měření výkonosti procesu. 

Seznámili jsme také se současnými možnostmi informační podpory podnikových procesů a 

zaměřili jsme se na měření výkonosti a efektivnosti procesů. 

V dalších kapitolách jsme si ukázali poslání produktového řízení. Již víme, že produktové 

portfolio musí stavět na zjištěných potřebách zákazníků a tedy že hlavní důraz produktového řízení je 

kladen na zjištění a vyhodnocení těchto potřeb.  

Ve druhé velké části této práce opouštíme od teorie a začínáme se věnovat praktickým 

činnostem. Navrhli jsme vlastní slevový server, jehož součástí je nástroj na podporu podnikového 

portfolia. Nástroj má za cíl umožnit automaticky sledovat a analyzovat úspěšnost prodeje na 

konkurenčních slevových serverech a podpořit rozhodování o výběru nabídky na vlastním serveru a 

tím získat konkurenční výhodu. Nástroj umožní zobrazit histogram s počtem prodejů nabídek 

vybraných slevových serverů za zvolené období. Také umožňuje vyhledávat slevy v databázi podle 

klíčových slov.  

V posledních kapitolách se věnujeme zhodnocení reálného nasazení vytvořeného slevového 

serveru a výše zmiňovaného nástroje na podporu produktového portfolia za první tři měsíce provozu.  

Díky této práci jsem se seznámil s řízením podnikových procesů a informační podporou 

procesů. Práce mi také pomohla ještě více prohloubit svoje dosavadní znalosti v oblasti tvorby 

webových aplikací. Naučil jsem se používat nové technologie a techniky, zejména český PHP 

framework Nette, databázovou vrstvu Dibi a JavaScriptový framework jQuery. V neposlední řádě 

jsem díky reálnému provozu slevového serveru získal spoustu nových zkušeností s řízením 

obchodního týmu a všemi dalšími aspekty podnikání na internetu.  

Tyto pozitivní zkušenosti zcela jistě převyšují negativní fakt, že obchodní výsledek za první 

tři měsíce provozu slevového serveru nedosáhl očekávání. Nyní je otázkou k zvážení, jestli dále 

provozovat slevový server a při tom se poučit z dosavadních chyb, tedy zejména vybudovat silný 

obchodní tým či celý server výrazně proměnit, například ve formu spojení slevového serveru a 

agregátoru slev.  
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Příloha 1 

Návod k instalaci 

Na CD, které je přiloženo k této práci, najdeme aplikaci připravenou k instalaci a provozu na 

webovém serveru, který obsahuje PHP 5.2.0 (nebo vyšší) a MySQL 4 (nebo vyšší). K tomu, aby byla 

aplikace připravena k použití, je nutné před jejím prvním spuštěním provést několik instalačních 

kroků. 

 

1. Zkopírování všech zdrojových souborů na cílový FTP server. 

 

2. Vyplnění údajů v konfiguračních souborech ve složce „admin“: „_config.php“ a 

„_configbase.php“. Údaje, které je nutno vyplnit jsou v těchto souborech označeny. Jedná se 

například o přístupové údaje do databáze, kořenový adresář serveru apod. 

 

3. Nastavení přístupových práv zápisu pro adresáře a soubory (kód 777). Jedná se o následující 

složky: 

 

a. root/admin/modules/slevy/ 

b. root/admin/modules/slevy/temp/ 

c. root/admin/modules/slevy/temp/cache 

 

4. Dalším krokem je nainstalování databáze s několika ukázkovými daty. To lze udělat 

například spuštěním serverové aplikace phpMyAdmin a následným importem databáze 

pomocí přiloženého SQL skriptu dtb.sql, který je uložen v kořenovém adresáři na CD. 

 

5. Aplikace by měla být nyní nainstalována a obsahovat základní ukázková data včetně 

přístupových údajů do administrace. Do administrace se lze přihlásit na internetové adrese, 

která odpovídá umístění složky „admin“ na FTP serveru, např. http://admin.planetaslev.cz. 

Výchozí přístupové údaje do administrace jsou tyto: 

  

a. Uživatel: host@planetalev.cz 

b. Heslo: jbsabP13 


